SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO
Fundado em 16 de julho de 1977

RELATÓRIO SOBRE A SITUAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE
JANEIRO
- casos de COVID-19 Atualizado em 26 de agosto de 2021

ESCOLAS ABERTAS COM CASOS OU SUSPEITA DE COVID-19
1. CIEP NAÇÃO RUBRO NEGRA (2ª CRE) - Uma professora com covid-19 - Está funcionando
normalmente.
2. EM PEDRO ERNESTO (2ª CRE) – Um professor com suspeita de covid-19.
3. CRECHE MUNICIPAL PIPA NO CEÚ (2ª CRE) – 2 casos confirmados e alunos suspeitos.
4. EM PERNAMBUCO em Maria da graça (3ª CRE) - Escola está com três casos confirmados (até sextafeira) e um suspeito (notificados à Prefeitura). Além desses, ontem foram reencaminhada à casa 5
alunos com sintomas gripais no turno da tarde. Formulários de notificação preenchidos e enviados,
mas o comitê de saúde resiste em fechar. Escola aberta.
5. EM JOSÉ LINS DO RÊGO (3ª CRE) – 2 merendeiras da escola estão em casa, 1 confirmada com Covid
e a outra com suspeita, ambas não usavam máscara. Vários profissionais não usam máscara no interior
da escola. Uma terceirizada de serviços gerais está com suspeita, apresentando tosse. A clínica da
família já avisou à escola que um aluno já foi diagnosticado com Covid. Escola aberta.
6. EM MÁRIO PAULO DE BRITO (5ª CRE) – Cinco (5) casos de alunos confirmados com COVID e 2
turmas dispensadas. Escola segue aberta.
7. EM DENISE MARIA TORRES (7ª CRE) - Professora que atuava na classe especial faleceu covid 19.
8. EM HEMETÉRIO DOS SANTOS (7ª CRE) - 1 Merendeira falecida de COVID 19.
9. CIEP COMPOSITOR DONGA (7ª CRE) – 2 professores e 1 aluno com COVID.
10. EDI MARIA BERENICE (7ª CRE) - 1 professora afastada. Marido e filho com COVID. Escola Aberta
11. EM PIO X (7ª CRE) - 2 professores contaminados por COVID 19. Um internado e outro em casa.
Agente educador com suspeita aguardando o resultado do exame em casa. Escola aberta.
12. EM STELLA GUERRA DUVAL (8ª CRE) – alunos e professores afastados com covid.
13. EM NICARAGUA (8ª CRE) - alunos e professores afastados com covid.
14. EM BARÃO DE SANTA CRUZ MARGARIDA (9ª CRE) – 3 casos confirmados aluno e professores. Escola
aberta.
15. CRECHE MUNICIPAL ESTÁCIO DE SÁ (1ª CRE) – 5 AEIs e 1 PEI com covid. Fechará apenas para
desinfecção dia 17/08.
16. EM FRANCISCO PALHETA (5ª CRE) - Escola com casos confirmados: 3 turmas fechadas e a escola
aberta normalmente com 100% dos alunos.
1

SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO
Fundado em 16 de julho de 1977

17. EMOC FÉLIX MIELI VENERANDO (1ª CRE) - 3 alunos testaram positivo e um professor também –
escola continua aberta.
18. EM GUATEMALA (1ª CRE) - Escola tem um aluno que testou positivo esta semana. A turma e
professora estão em casa – escola aberta.
19. CM ARACY GUIMARÃES ROSA (2ª CRE) - No dia 14/08 os profissionais da escola foram informados
pela gestora que uma colega da equipe testou positivo. Com isso, tanto as crianças quanto as
demais profissionais que trabalham na turma foram afastadas. As profissionais fizeram o exame e,
como deu negativo, as mesmas retornaram com a turma essa semana para o atendimento normal.
20. EM SÉRGIO VIEIRA DE MELLO (2ª CRE) - Professora testou positivo para Covid – Mais um caso
confirmado de COVID na semana anterior, dessa vez em aluno. A escola continua aberta.
21. EM DESEMBARGADOR OSCAR TENÓRIO (2ª CRE) - Escola com 3 professores e 1 agente educadora
com casos suspeitos de COVID-19, 1 professor testou positivo para Covid-19, os outros 2
professores o resultado deu negativo, escola aguarda resultado do exame da agente educadora, 8
turmas que tiveram contato com os professores suspeitos tiveram aulas presenciais suspensas por
14 dias. Escola segue aberta.
22. EM EURICO SALLES (3ª CRE) - Escola com 4 casos de alunos com Covid. Afastaram apenas alguns
professores. Agentes educadores, merendeiros e outros funcionários têm contato direto com todos
os alunos, mas, só afastaram os professores. Escola aberta.
23. EM RODRIGO OTÁVIO FILHO (5ª CRE) - 4 turmas fechadas com suspeita de covid – escola continua
aberta.
24. EM CARDEAL ARCOVERDE (5ª CRE) -Escola com 3 casos de alunes com covid. Um no novo ano,
outro no quarto e outro quinto ano. Somente a turma do nono ano entrou em quarentena – escola
aberta
25. CIEP AUGUSTO PINHEIRO DE CARVALHO (5ª CRE) - Alunos com covid e 2 professoras. Somente as
turmas estão em ensino remoto – escola aberta.
26. EDI KARINE OLIVEIRA LORRAYNE (5ª CRE) - Escola com as duas profissionais da mesma sala MAT-I
infectadas – escola aberta.
27. CIEP PROFESSOR LAURO DE OLIVEIRA LIMA (7ª CRE) - Covid entre os alunos – escola aberta.
28. EM CORYNTHO DA FONSECA (8ª CRE) - Diversos casos. Mais duas turmas em casa, uma professora
está contaminada e a filha da mesma também. Outro aluno de uma turma de 1º ano apresentou
febre no final da aula, a partir de amanhã a turma está em casa – escola aberta.
29. EM MONTEIRO LOBATO (10ª CRE) – Três (3) turmas fechadas com caso de Covid – escola continua
aberta.
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30. EM PACE (3ª CRE) - 1 caso confirmado de COVID em estudante. Escola Aberta
31. EM COLLECHIO (8ª CRE) - dois casos confirmados de alunos com Covid 19 lá. Escola Aberta
32. EM BRANT HORTA (3ª CRE) - 1 caso. Escola fechada na data de hoje (18/08) para desinfecção.
33. EM CORA CORALINA (9ª CRE) - 2 casos de COVID (1 Professor e 1 funcionário que distribui a
merenda aos alunos). Fecharam para desinfecção 1 dia, mas já reabriu normalmente.
34. EM JOSÉ VERÍSSIMO (3ª CRE): Em uma semana 6 casos: 3 professores, 1 estagiária e mais 2 alunos.
Nenhuma turma foi afastada. E a escola não fez desinfecção. Escola segue aberta.
35. EM BOLÍVIA (5ª CRE) - Professora de duas turmas de quinto ano com suspeita de COVID-19. Aluno
do quinto ano testou positivo para Covid-19. Mães relataram para a direção situação de alunos com
sintomas. 04 professores irão fazer (18/08) teste para covid – o filho de um dos professores testou
positivo. 2 turmas do quinto ano e 2 turmas da educação infantil foram suspensas e voltaram pro
ensino remoto. Escola segue aberta.
36. EM ALICE TIBIRIÇÁ - Dois (2) professores afastados por suspeita de COVID. Sintomas Gripais.
37. EMl JUAN ANTONIO SAMARANCH (1CRE) - Escola está 6 casos de pessoas com covid: 2
merendeiras, 1 professora, 3 alunos (6º ano, 8º e 9º ano). Aulas da Turma do 9º ano não foram
suspensas.
38. EM CONSTANTINO MAGALHÃES (9ª CRE) – Apresentou ontem (18/08) 3 alunos positivos para Covid
(3 turmas diferentes) - As 3 turmas ficaram em aula remoto e amanhã (19) não terá aula pra
higienização da escola!
39. CIEP SOLANO TRINDADE (8ª CRE) – Todos os funcionários foram encaminhados para a Clínica da
família – Escola segue aberta.
40. EM JOSÉ LINS DO RÊGO (3ª CRE) – 2 merendeiras da escola estão em casa, 1 confirmada com Covid
e a outra com suspeita, ambas não usavam máscara. Vários profissionais não usam máscara no
interior da escola. Uma terceirizada de serviços gerais está com suspeita, apresentando tosse. A
clínica da família já avisou à escola que um aluno já foi diagnosticado com Covid. Escola aberta.
41. EM NOSSA SENHORA DE POMPEIA (3ª CRE) - Casos confirmados de COVID: uma funcionária e um
aluno. Todas as turmas apresentam alunos afastados por síndrome gripal. Na data de 19/08 hoje
três responsáveis confirmaram estar levando seus filhos para a emergência. Salas sem ventilação,
aparelhos de ar condicionado sem funcionar e sem ventiladores. Não Há Protocolo: Responsáveis
que chegam à porta da escola sem máscara e que seus filhos chegam com as máscaras sujas.
42. CM SOLANGE MARIA MAGALHÃES (2ª CRE) - Um aluno do Pré 1 com covid. Escola segue aberta.
43. EM CONDE PEREIRA CARNEIRO (5ª CRE) - Escola com 2 turmas suspensas das aulas presenciais
devido a casos de COVID. Escola segue aberta.
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44. EM AUGUSTO CONY (7ª CRE) - Dois professores com covid essa semana, 2 turmas afastadas - Não
houve desinfecção da escola. Escola segue aberta.
45. CM CASA DE REALENGO (8ª CRE) - Metade da escola segue sem rodízio, com aglomeração. Foi
omitido também que um aluno está afastado com suspeita de COVID, cujo pai foi confirmar. A
turma segue presencialmente sem rodízio normalmente. 5 turmas sem rodízio.
46. COMUNIDADE ESCOLAR JARDIM PEDREGOSO (9ª CRE) - 1 professora afastada por COVID desde
14/08. A escola permanece em funcionamento com baixa frequência presencial. A diretora aponta
que embora muitos pais tenham afirmado na sondagem que queriam a forma presencial, diante do
quadro atual da Covid muitos não estão mandando seus filhos.
47. CIEP MARECHAL HENRIQUE TEIXEIRA LOTT (8ª CRE) - 3 turmas afastadas, 3 casos confirmados.
Escola segue aberta.
48. EM MASCARENHAS DE MORAES (1ª CRE) - Casos de alunos e professores testados positivamente
para COVID. A escola segue aberta.
49. CIEP DOUTOR BENTO RUBIÃO (2ª CRE) - 1 caso de professor com COVID e 1 turma afastada. Escola
segue aberta.
50. EM FRANCISCO DE PAULA BRITO (2ª CRE) - 1 aluno com COVID. Escola segue aberta.
51. EM AZEVEDO SODRÉ (2ª CRE) - Na turma 1401, 1 caso suspeito e mais 3 alunos que apresentaram
sintomas. Foi feita a notificação à CRE. A turma ficará em trabalho remoto durante 14 dias. Outros
possíveis casos, pois há familiares. Escola segue aberta.
52. EM BRANT HORTA (3ª CRE) - 1 caso de COVID. Escola fechada POR 1 dia para desinfecção.
53. EM REPÚBLICA DO PERU (3ª CRE) - 1 caso confirmado de COVID. 1 turma suspensa. Também há 1
aluno com suspeita aguardando resultado de exame. Escola segue aberta.
54. EM ZÉLIA BRAUNE (4ª CRE) - 1 professora com COVID. Escola foi higienizada porque o diretor
insistiu muito. Escola segue aberta.
55. EM GINÁSIO OLIMPÍADAS RIO 2016 (4ª CRE) - Casos suspeitos e confirmados de COVID. Escola
segue aberta.
56. EDI MARIANA (5ª CRE) - Berçário suspenso. Escola segue aberta.
57. EM EMBAIXADOR ÍTALO ZAPPA (7ª CRE) - Professoras afastadas e alunos que testaram positivo para
COVID. 2 professoras afastadas, uma testou positivo e a outra está com sintomas e aguardando o
resultado. São 7 turmas afastadas e a escola continua funcionando normalmente.
58. EM PRESIDENTE ROOSEVELT (8ª CRE) - Escola com 2 casos positivos confirmados. Professor com
sintomas. Diretor afastado com suspeita - mandaram um elemento da CRE, mas não fecharam.
Escola segue aberta.
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59. EDI MEDALHISTA WALLACE LEANDRO DE SOUZA (9ª CRE) - 2 turmas estão afastadas por COVID
desde a semana passada (início agosto). Escola segue aberta embora observe bem os protocolos.
60. CIEP DARCY RIBEIRO (9ª CRE) - A professora de Inglês que atende a todas as turmas testou positivo
para Covid. Segundo a diretora a escola está monitorando as pessoas que tiveram contato com a
professora bem como tem cumprido o protocolo sanitário. Foi realizada desinfecção. Escola segue
aberta.
61. EDI ALBERTO FERREIRA PINTO (9ª CRE) - Falecimento da professora articuladora Siléri Cavalieri
devido à COVID. Escola segue aberta.
62. EDI THOMÉ DE OLIVEIRA (10ª CRE) - 6 turmas afastadas, houve mais 4 casos confirmados na
semana passada. Não houve desinfecção. Fechada temporariamente 19/08 a 01/09 (SME).
63. EM PRIMÁRIO PROFESSORA CLARA LUCIA DE SOUZA (10ª CRE) - Até quarta-feira (19/08), 12 turmas
afastadas com casos de COVID. Escola segue aberta.
64. EM PROFESSORA LEOCÁDIA TORRES (10ª CRE) - 13 turmas afastadas com casos ou suspeitas de
COVID. Escola segue aberta.
65. EM ÁLVARO MOREYRA (11ª CRE) - 2 turmas, afastadas com alunos testados positivo para COVID.
Professores infectados. Escola segue aberta.
66. GEO DOUTOR SÓCRATES (10ª CRE) – Detectados diversos casos de Covid em alunos de algumas
turmas. Cinco (5) turmas foram afastadas e colocadas em quarentena. Nenhum funcionário foi
testado, incluindo o pessoal da cozinha. As turmas estão sem rodízio de alunos, havendo acúmulo
nas salas de aulas e aglomeração no refeitório. Informação que a filha de uma das merendeiras
testou positivo. A partir de segunda feira (23-08) retornarão todos os alunos, cerca de 350. Todas as
turmas foram convocadas a retornar em sua totalidade.
67. EM EDGARD DE ROMERO (ª CRE) - Escola está com vários profissionais com Covid confirmados e
nada está sendo feito. Escola segue aberta.
68. EM WALT DISNEY RAMOS (4ª) – 01 (um) professor com suspeita de covid-19 e 1 turma do jardim
suspensa hoje (23/08). Contrariando o protocolo que diz que não poderá haver movimentação de
pais dentro da escola e desrespeitando a alta de casos da variante DELTA no Rio de Janeiro, a
direção marcou reunião presencial para os pais e professores na segunda e terça-feira (23 e 24/08).
69. EM ALBERT SCHWEITZER (2ª CRE) – 01 (uma) professora infectada por covid e 01 (uma) uma
professora com suspeita, a CP com suspeita e duas outras professoras faltaram hoje (20/08) – Aulas
não foram suspensas. Escola Aberta.
70. EM SANTA CATARINA (1ª CRE) - 4 alunos já testaram positivos para covid. A turma do 9º ano só
retornou segunda (23) para as aulas presenciais, ficaram 10 dias afastados depois que 2 alunos da
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turma foram contaminados. Agora, a turma do 6º ano está afastada pelos próximos 14 dias. Escola
segue aberta.
71. EM JOÃO MARQUES DOS REIS (4ª CRE) – 04 (quatro) professoras infectadas, 03 (três) alunos
infectados. Outros professores com suspeitas. Escola segue aberta.
72. EDI GEÓGRAFO AZIZ AB'SABER (10ª CRE) – 1 (um) Agente de Educação Infantil na turma EI-22, 2
(dois) alunos na turma EI-34, 2 (dois) alunos na turma EI-32 e 1 (uma) aluna cujo seu pai se
encontra positivado e continua frequentando a turma EI 52. Com todos esses casos positivados a
UE CONTINUA ABERTA.
73. CIEP SAMUEL WAINER (2ª CRE) - Escola com 5 casos de COVID. A escola permanece aberta.
74. EM MINAS GERAIS (2ª CRE) - Escola aberta com vários casos de COVID de professores e alunos.
75. EM BENTO RIBEIRO (3ª CRE) - Escola com 12 turmas fechadas. Escola segue aberta.
76. EM EURICO SALLES (3ª CRE) - Escola com casos confirmados de COVID. Um aluno do 9º ano e 1
professora. Escola segue aberta.
77. EM ALCIDES DE GÁSPERI (3ª CRE) - Na escola, na falta de professor o inspetor é o mais novo
professor regente de turmas. Escola segue aberta com casos de COVID.
78. EM TENENTE GENERAL NAPION (4ª CRE) - Escola com 2 professores confirmados pela COVID. Escola
segue aberta.
79. EM MÁRIO FERNANDES PINHEIRO (8ª CRE) - 3 casos confirmados, 5 crianças afastadas com
sintomas. Fizeram ata do CEC para fechar e foi ignorada. Escola segue aberta
80. EM GEORGE PFISTERER (2ª CRE) - escola com 2 alunas e 1 servidor com COVID. Escola segue aberta.
81. EM CATUMBI (1ª CRE) - 3 casos confirmados e 2 suspeitos. Escola aberta!
82. EM WALDIR AZEVEDO FRANCO (8ª CRE) – 3 (três) alunos com covid (confirmados) durante a
semana (16 a 19/08) – Escola aberta
83. EM LEILA BARCELOS DE CASTRO (7ª CRE) – 1 professora com COVID e turma em ensino remoto.
Escola aberta
84. EM FREDERICO EYER (7ª CRE) – 1 aluno com COVID e turma em ensino remoto. Escola aberta
85. EDI COMPOSITOR ROBERTO RIBEIRO (7ª CRE) – 1 professora do Berçário retornou hoje, após
afastamento por contágio de COVID. Manipuladora de alimentos com COVID. P. A. com suspeita,
aguardando resposta do teste. Escola aberta
86. EDI PROFESSORA EMÍLIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA (7ª CRE) – 1 professora com COVID e três
familiares também contaminados. Escola aberta
87. EM JOAQUIM PIMENTA (7ª CRE) – 1 professora afastada por covid. Escola aberta
88. EM NOEL NUTELS (7ª CRE) - 9º ano no ensino remoto.
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89. EM EDGARD WERNECK (7ª CRE) - Vários alunos com COVID e também professores. Escola aberta.
90. EM RAFAEL CORREA DE OLIVEIRA (8ª CRE) – 01 (um) funcionário infectado. Escola aberta.
91. EM BENEVENUTA RIBEIRO (3ª CRE) - Está com NOVE (9) professores afastados. Hoje (26/08) tem
apenas uma (1) professora dando aula. Escola Aberta.
92. EM ARMANDO FAJARDO (4ª CRÊ) - Três (3) casos de suspeitas de covid. Funcionários com
comorbidade retornaram. Gestores ignoram, pois todos já foram infectados. Escola aberta
93. CM PROFESSOR AUGUSTO JOSE MACHADO (9ª CRE) – Doze (12) alunos infectados, alunos que
estão juntos diariamente no refeitório. Há registro de subnotificação dos casos na 9° CRE. Que não
autorizou o fechamento e nem suspenderam as aulas. Escola segue aberta.
94. EM BELMIRO MEDEIROS (11ª CRE) – Um (01) funcionário e sete (07) alunos confirmados covid. Três
desses dos alunos da mesma turma que manifestaram sintomas e ainda não saiu o resultado dos
exames. A escola permanece funcionamento, com o quantitativo total de alunos. Turmas não estão
divididas em grupos. Escola aberta.
ESCOLAS FECHADAS COM CASOS DE COVID-19
01 EM PANAMÁ (2ª CRE) - Fechada 14 dias (12/08 a 25/08)
02 EM MANO DÉCIO (2ª CRE) – Fechada. Retorna dia 28/08
03 EDI ALMIR LEITE RIBEIRO (4ª CRE) – fechada
04 EM MIGUEL GUSTAVO (4ª CRE) - Fechada de 16/8 a 29/8, por caso de 2 alunas com Covid e 1
Professora com suspeita.
05 EM MADRE TERESA DE CALCUTÁ (7ª CRE) - Fechada - Prof. de Artes com suspeita de Covid.
06 EM FINLÂNDIA (7ª CRE) - fechada na semana passada com casos de COVID -19.
07 EM RONDON (8ª CRE) - Fechada de 13/08/2021 até o dia 26/08/2021.
08 EM ANTÔNIO AUSTRAGÉSILO (8ª CRE) - Fechada de 13/08/2021 até o dia 26/08/2021.
09 EM RAPHAEL ALMEIDA MAGALHÃES (8ª CRE) - Fechada de 13/08/2021 até o dia 26/08/2021.
10 EM. MARECHAL ALCIDES ETCHEGOYEN (8ª CRE) - Fechada de 13/08/2021 até o dia 26/08/2021.
11 EM JOÃO PROENÇA (9ª CRE) - Fechou por 14 dias (12 a 25/08)
12 E.M IVA GOMES RIBEIRO (9ª CRE) - Fechada nessa segunda-feira (16/08) 3 casos de covid.
13 CIEP MAJOR MANUEL GOMES ARCHER (10ª CRE) - Fechado por COVID até 29/08.
14 EM FLORIPES ANGLADAS LUCAS (10ª CRE) – Fechada 13 a 26/08
15 EM GETÚLIO VARGAS (8ª CRE) – Fechada com caso de covid-19
16 EM LEONIDAS SOBRINHO PORTO (8ª CRE) – Fechada com caso de covid-19
17 EM DIAS MARTINS (8ª CRE) – Fechada com caso de covid-19
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18 EM ANTÔNIO BANDEIRAS (8ª CRE) – Fechada com caso de covid-19
19 EM ENGENHEIRO PIRES DO RIO (8ª CRE) – Fechada com caso de covid-19
20 EM NARCISA AMÁLIA (10ª CRE) – Fechada até o dia 31 de agosto. Devido aos Casos confirmados
de COVID-19.
21 EM OROSIMBO NONATO (3ª CRE) – ESCOLA FECHADA. Casos Confirmados De Covid: 1 Inspetor
E 4 Alunos.
22 EDI GERMANO TOMÉ DE OLIVEIRA (10ª CRE) - 6 turmas afastadas, tiveram mais 4 casos
confirmados esta semana. A escola permanece funcionando. Não houve desinfecção. Fechada
até dia 1 de setembro.
23 EM ENGENHEIRO GASTÃO RANGEL (10ª CRE) – Fechada: Escola com 8 casos confirmados para
covid. Fechada pelo período de 19/08 a 01/09.
24 EDI ALCEBÍADES FRANCISCO ROSA (10ª CRE) – Escola com casos de Covid. Fechou semana
passada e retorna dia 31/08.
25 EM PROFESSOR FABIO CESAR PACÍFICO (9ª CRE) – 03 (três) alunos, uma professora e a diretora
afastados por suspeita de Covid. A escola não passa por desinfecção, e não é feita a devida
suspensão preventiva do atendimento aos alunos. Atendimento presencial aos alunos foi
suspenso.
26 EM PROF JENNY GOMES (1ª CRE) - Escola fechada até 30/8 devido a casos de COVID.
27 EM VENEZUELA (9ª CRE) - Caso de COVID confirmado da diretora. O CEC se posicionou pelo
fechamento, pois a diretora teve contato com muitos servidores e alunos. Escola fechada.
28 CIEP ALBERTO PASQUALINI (10ª CRE) - Escola fechada de 16/08 a 29/08. Uma merendeira
testou positivo, uma professora testou positivo, alguns alunos testaram positivo, responsáveis
testaram positivo e muitos alunos com sintomas.
29 EM AVERTANO ROCHA (7ª CRE) - Vários casos de COVID. Escola fechada.
30 EM LIBERDADE (10ª CRE) – Fechada temporariamente período 25/08 até 07/09 (SME).
31 ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ URANI (2ª CRE) - Ginásio Especial de Novas Tecnologias- GENTE).
Escola fechada pelo menos 3 casos de alunos com suspeita de COVID-19. Escola aguardando
resultado dos exames dos estudantes.
32 CIEP LAURO DE OLIVEIRA LIMA (7ª CRE) - vários casos de COVID. Escola Fechada.
33 CIEP RUBENS GOMES (6ª CRE) – A direção respeitando os protocolos fechou temporariamente
(14 dias) UEr a contar de 26/08/2021 até dia 08/09/2021, em função do cumprimento do que
consta nos itens:

6.0, 6.4.1 e 6.4.2 do Protocolo Sanitário de Prevenção à COVID 19
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supracitado. As aulas serão ofertadas de maneira REMOTA e a unidade escolar permanecerá
FECHADA.
34 EM NAIR DA FONSECA (10ª CRE) – A escola tem 03 (três) casos confirmados de covid 19: 2
alunos e funcionário. Quatro (4) professores afastados por suspeita. Escola Fechada
temporariamente 18 a 31/08.
35 EDI SAMIRA PIRES (10ª CRE) - 1 aluna testou positivo para COVID. Fechada período: 25/08 até
07/09
36 EM MADRID (2ª CRE) - Escola com professores infectados por covid – escola Fechada.
37 EM TENENTE RENATO CESAR (10ª CRE) – Fechada temporariamente 10 a 23/08 (SME).
38 EM ANDRE VIDAL DE NEGREIROS (10ª CRE) – Fechada temporariamente 12 a 25/08 (SME).
39 EM REPÚBLICA ÁRABE DA SÍRIA (10ª CRE) – Fechada temporariamente 12 a 25/08 (SME).
40 CIEP ALBERTO PASQUALINE (10ª CRE) – Fechada temporariamente 16 a 29/08 (SME).
41 EM FELIPE CAMARÃO (10ª CRE) – Fechada temporariamente 16 a 29/08 (SME).
42 EM MANOEL PORTO FILHO (10ª CRE) – Fechada temporariamente 16 a 29/08 (SME).
43 EM SILVIA DE ARAÚJO TOLEDO (10ª CRE) – Fechada temporariamente 16 a 29/08 (SME).
44 EM FENANDO AZEVEDO (10ª CRE) – Fechada temporariamente 16 a 29/08 (SME).
45 EM PROF LEILA MEHL M. MATTOS (10ª CRE) – Fechada temporariamente 18 a 31/08 (SME).
46 EM EULÁLIA RODRIGUES O VIEIRA (10ª CRE) – Fechada temporariamente 18 a 31/08 (SME).
47 EM PROF LILIA CHAVES DA COSTA (10ª CRE) – Fechada temporariamente 18 a 31/08 (SME).
48 EM MINISTRO MARCOS FREIRE (10ª CRE) – Fechada temporariamente 19/08 a 01/09 (SME).
49 EM PROF ARI MARQUES PONTES (10ª CRE) – Fechada 19/08 até 01/09 (SME).
50 EM ALDEBARÃ (10ª CRE) – Fechada temporariamente 20/08 a 02/09 (SME).
51 EM EDUARDO RABELO (10ª CRE) – Fechada temporariamente 18 a 31 (SME).
52 EM PROF RAQUEL KELLY (10ª CRE) – Fechada temporariamente 18 a 31/08 (SME).
53 EM PROF INAIÁ WANDERLEY CARMO (10ª CRE) – Fechada temporariamente 18 a 31/08 (SME).
54 EM BARÃO DE ITARARÉ (10ª CRE) – Fechada temporariamente período: 25/08 até 07/09
(SME).
55 EM ARIENA VIANNA DA SILVA (8ª CRE) - 8 turmas afastadas. 4 casos confirmados. 11
profissionais envolvidos afastados. Escola fechada.
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ESCOLAS COM SUSPENSÃO DE TURMAS (MAS EM FUNCIONAMENTO)
01. EM NUN' ÁLVARES PEREIRA (5ª CRE) – 1 aluno infectado, só a turma suspensa.
02. EM BARÃO DA TAQUARA (7ª CRE) - com 2 casos de Covid19 confirmado ( alunos) e suspeita de 1
professora. Só suspenderam a turma da professora e dos alunos
03. EM FRANCIS HIME (7ª CRE) – Quatro (4) professores infectados e dois (2) alunos confirmados.
Escola trabalha com os 3 segmentos (educação infantil, 1º e 2º Segmentos) com muita
rotatividade e movimento,

a comunidade que não respeita os protocolos. Atividades

presenciais suspensas até dia 30/08.
04. EM ZULEIKA DE ALENCAR (2º segmento) - (7ª CRE) - 1 professora e sua filha com COVID. 8
turmas afastadas.
05. EM SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA (7ª CRE) - turmas do 7º ano afastadas.
06. CIEP MARGARET MEE – (7ª CRE) - 1 aluno com COVID numa das turmas da mesma professora.
Somente 1 turma afastada e professora continua no presencial.
07. EM ÁTILA NUNES NETO (7ª CRE) - 7 turmas no ensino remoto. 4 casos de aluno, 1 em cada
turma.
08. EM JOSÉ PIQUET CARNEIRO (8ª CRE) – 1 aluna infectada – só turma e professores da aluna
suspensos do presencial.
09. CIEP FREI VELOSO (8ª CRE) – 2 professoras deram positivo e só as turmas delas e elas foram
afastadas. Casos de 2 alunos cada um de uma turma com sintomas e ainda aguardando
resultado do teste. As turmas estão afastadas até 22/8.
10. EM ALBERTO NEPOMUCENO (9ª CRE) - Professora do 4o ano está com Covid e o marido está
internado. A turma dela está afastada, e 01 aluno testado com Covid do 4º ano - de acordo com
a direção, não é necessário fechar a escola.
11. EM ESCOLA ADALGISA NERI (10ª CRE) - Está com 5 casos de COVID. A escola permanece aberta.
Está com 5 turmas afastadas.
12. EM PROF CLARA LÚCIA DE SOUSA (10ª CRE) em Nova Sepetiba - 4 alunos positivos para covid e
1 professora. (afastamento das turmas e professores envolvidos)
13. EM MAESTRO FRANCISCO BRAGA (11ª CRE) – quarto e terceiro ano – estudantes com suspeita e
1 confirmado – turmas suspensas presencialmente
14. EM BRIGADEIRO EDUARDO GOMES (11ª CRE) - Caso confirmado em 1 aluno de 8º ano – turma
suspensa presencialmente.
15. EM NELSON PRUDÊNCIO (GEO) (11ª CRE) - 6 casos suspeitos. Dois professores já confirmaram e
dois alunos também- turmas suspensas presencialmente até o dia 25 de agosto.
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16. EM LEONEL AZEVEDO (11ª CRE) - Caso de Covid confirmado com estudante na EI – turma
suspensa presencialmente.
17. EM RODRIGO OTÁVIO (11ª CRE) - Várias turmas do EF1 com atividades presenciais suspensas
por contas de casos de covid. Três (3) casos confirmados: 1 professor e 2 alunos do 9° ano.
Escola segue aberta.
18. EM CAPITÃO DE FRAGATA DIDIER (11ª CRE) - Turma suspensa presencialmente por conta de
casos de covid.
19. EM ALBERTO DE OLIVEIRA (11ª CRE) - turma do 3°ano com a atividade presencial suspensa, um
aluno testou positivo.
20. EM CUBA (11ª CRE) – 03 (três) turmas estão em isolamento. Uma delas devido um aluno com
covid.
21. EM ANITA GARIBALDI (11ª CRE) - Turma suspensa presencialmente por caso confirmado de
Covid na turma. Hoje (17/08), mais uma professora testou positivo e precisou ser internada. A
escola não está aferindo a temperatura dos que chegam na unidade, as turmas estão super
lotadas, com a maioria tendo mais de 30 alunos frequentando regularmente. Protocolo de
distanciamento não está sendo respeitado. Há aglomeração nos corredores, refeitório, portões
de entrada e saída. A escola não comporta esse quantitativo de alunos. Limpeza deixa a desejar
e muitos alunos tiram a máscara do rosto o tempo todo.
22. EDI TENENTE PEDRO LIMA MENDES (11ª CRE ) - turma suspensa presencialmente caso de covid
confirmado em DUAS professora.
23. EM ANÍSIO TEIXEIRA (11ª CRE) - Turma suspensa presencialmente por conta de caso confirmado
de covid em 2 (DOIS) estudantes. A escola não possui janelas, somente basculantes que parecem
não ventilar adequadamente.

24. EM TATIANA CHAGAS MEMÓRIA (10ª CRE) – Aumento de contágio: 04 (quatro) alunos e 02
(dois) professores infectados. Funcionários de Apoio, Agentes Educadores e merendeiras que
tiveram contato com os alunos suspeitos e os professores que tiveram contato com esses
alunos não foram afastados. A escola autorizou aulas em salas com 32 ou mais alunos! 22 (vinte
e duas) turmas fechadas - praticamente todas deslocadas exclusivamente para o ensino remoto
e a CRE não autoriza o fechamento. Algumas turmas retornarão em 1/9 e as demais em 6/9.
Ainda com turmas presenciais. Escola segue aberta.
25. EDI LARYSSA SILVA MARTINS (10ª CRE) - 3 turmas afastadas, 3 casos confirmados de COVID: 1
aluno e 2 professores. Escola segue aberta.
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26. CIEP DOUTOR BENTO RUBIÃO (2ª CRE) – Um (1) caso de professor infectado. Uma turma
afastada.
27. EM ÁLVARO ALBERTO (7ª CRE) – 80% da escola vem de transporte público ou van. Em 2 vans
houve casos confirmados de COVID e todas as crianças que usam os mesmos transportes foram
afastadas. Cerca de 20 crianças de turmas diversas. Além disso tem 7 turmas afastadas. Escola
segue aberta.
28. EDI NEUZA BRIZOLA (11ª CRE) – casos confirmados de covid em 1 professor e uma agente de
educação infantil - Duas turmas suspensas.
29. EM DUNSHEE DE ABRANCHES (11ª CRE) – confirmado caso de covid em um estudante – turma
suspensa presencialmente.
30. EM JORNALISTA ORLANDO DANTAS (11ª CRE) - 1 caso confirmado de Covid em estudante turma suspensa presencialmente.
31. CIEP POSSEIRO MÁRIO VAZ (10ª CRE) - 5 casos confirmados. Como as professoras fazem duplas
tem 10 turmas afastadas.
32. EM PORTUGAL (1ª CRE) - Duas (02) turmas fechadas alunos com covid-19
33. EM FRANCISCO CAMPOS (2ª CRE) - 02 turmas de primário suspensas nessa semana (17 ago) por
alunos com casos confirmados e suspeitos de covid, e 02 turmas de ginásios suspensas com
casos confirmados de covid.
34. CM FRANCISCO DE PAULA BRITO (2ª CRE) – Duas turmas suspensas com casos de Covid (aluno
ou funcionário doente).
35. EM PADRE JOSÉ DE ANCHIETA (11ª CRE) - Turma suspensa presencialmente, caso de Covid
confirmado em uma (01) professora.
36. EM RUBENS DE FARIAS NEVES (9ª CRE) – Duas (2) turmas (1703 – manhã e 1607 – tarde) foram
postas em quarentena em 19/08. Não se sabe a quantidade de casos, se foi aluno ou
responsável de aluno, pois a direção não se posicionou até momento.
37. EM ALFREDO CESÁRIO ALVIM (9ª CRE) - Três alunos de pré 1 dos grupo A e B testaram positivo
para covid 19 – um dos alunos mesmo infectado frequentou por 3 dias as aulas. Dois alunos
frequentaram de 8 à 11/08 informaram a suspeita no último dia 12 e esta foi ignorada pela
diretora. A professora e todos continuaram o atendimento. O Hoje (19/08) uma aluna saiu da
UE com febre superior a 39. Novamente foi reportado a diretora que não suspendeu as aulas, e
a turma terá aula amanhã. São 4 casos 3 confirmados e um suspeito em 14 dias. Pelo item
6.4.1.1 do protocolo de vigilância sanitária a escola deveria ser fechada sendo considerado
surto. A diretora ignora, e se quer informa no aplicativo.
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38. EM ESTADO DA GUANABARA (3ª CRE) – Dois alunos infectados por covid. Aulas não foram
Suspensas. Duas turmas foram para o ensino remoto, mas a escola continua com as atividades.
39. EM YOLIS DA SILVA (9ª CRE) - 4 casos de covid confirmados: 1 funcionário e 3 alunos, fora
alunos que seguem em casa sob suspeita. Casos de COVID na escola, mas os professores que
tiveram contato no atendimento a essas turmas não estão sendo afastados. Escola segue
aberta.
40. EM SAMUEL WAINER (9ª CRE) - 2 casos de COVID. A funcionária que atendia o portão,
merendeira readaptada, que está afastada há mais ou menos 7 dias e 1 aluna que está afastada
desde 2ª feira, mas que estava sem frequentar a unidade desde 6ª feira. A aluna está no ensino
remoto neste período de afastamento.
41. EM ROSÁRIA TROTTA (9ª CRE) - 2 professoras afastadas por COVID. Escola segue aberta.
42. EM PROFESSORA MYRTHES WENZEL (10ª CRE) - 3 casos confirmados de covid. Três (3) Turmas
afastadas com. Escola segue aberta e com mais 3 casos suspeitos, aguardando resultado de
exames.
43. EM MAESTRO LOURENÇO FERNANDES (7ª CRE) - Quarto ano: Estudantes com suspeita e 1
confirmado – Secretário escolar com COVID. Turma suspensa presencialmente.Turmas em
ensino remoto por causa de casos de COVID. Escola aberta
44. EM UBALDO DE OLIVEIRA (8ª CRE) – Duas (02) turmas afastadas com casos de covid. Escola
segue aberta e funcionando normalmente.
45. EM PROFESSOR TEÓFILO MOREIRA DA COSTA (7ª CRE) - Escola com 7 turmas suspensas, 5
concomitantemente. Escola segue aberta.
46. EDI PROFª MARIA YEDDA LEITE LINHARES (8° CRE) - Escola com 6 turmas fechadas pois 2
crianças estão com suspeita, 1 testou positivo, 2 professoras que trabalham em outras unidades
estão com suspeita. A turma de 1 professora com suspeita foi fechada automaticamente por ser
a mesma sala onde as funcionárias da tarde têm contato com a PEI da manhã. No caso de uma
professora com suspeita, somente foi fechada a turma da tarde, sendo que a mesma teve
contato com as funcionárias e as crianças.
47. EM RENATO LEITE (7ª CRE) – 2 professoras afastadas, 2 turmas de 5º ano e uma de 3º afastadas
com suspeita de COVID em alunos. Escola com falta d’água constante.
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ESCOLAS COM PROTOCOLO NÃO CUMPRIDO
01. EM JOSÉ LINS DO RÊGO (3ª CRE) – 2 merendeiras da escola estão em casa, 1 confirmada com Covid
e a outra com suspeita, ambas não usavam máscara. Vários profissionais não usam máscara no
interior da escola.
02. CIEP MARGARETH MEE (7ª CRE) - Casos de covid de alunos em alta. (E recebemos denúncia que
falta até álcool em gel)
03. CIEP FREI VELOSO (8ª CRE) – Não respeita protocolo e há aglomeração.
04. CM HONDURAS (7ª CRE) – Sem o mínimo protocolo. Escola funcionando com 22 alunos em salas
mínimas, e tem um circo como aula extra.
05. EM PROFESSOR WAN-TUYL DA SILVA CARDOSO (8ª CRE) – Péssima estrutura. Obras prometidas
pelo governo para antes do retorno escolar não foram feitas. Alunos estudando.
06. EM YOLIS DA SILVA (9ª CRE) – Protocolo não respeitado: Professores de disciplinas não estão sendo
afastados quando há caso de covid nas turmas atendidas, distanciamento das cadeiras está menos
de um metro, tem turma com 31 alunos. Não há ventilação adequada nas salas nem no refeitório,
que tem permanecido com todas as janelas fechadas e sem ar condicionado. Há turmas com mais
de 30 alunos, mal há cadeiras para todos.
07. EM NOSSA SENHORA DE POMPEIA (3ª CRE) - Casos confirmados de COVID: uma funcionária e um
aluno. Todas as turmas apresentam alunos afastados por síndrome gripal. Na data de 19/08 hoje
três responsáveis confirmaram estar levando seus filhos para a emergência. Salas sem ventilação,
aparelhos de ar condicionado sem funcionar e sem ventiladores. Não Há Protocolo: Responsáveis
que chegam à porta da escola sem máscara e que seus filhos chegam com as máscaras sujas.
08. EM ALFREDO CESÁRIO ALVIM (9ª CRE) - Três alunos de pré 1 dos grupo A e B testaram positivo para
covid 19 – um dos alunos mesmo infectado frequentou por 3 dias as aulas. Dois alunos
frequentaram de 8 à 11/08 informaram a suspeita no último dia 12 e esta foi ignorada pela
diretora. A professora e todos continuaram o atendimento. O Hoje (19/08) uma aluna saiu da UE
com febre superior a 39. Novamente foi reportado a diretora que não suspendeu as aulas e a turma
terá aula amanhã. São 4 casos 3 confirmados e um suspeito em 14 dias. Pelo item 6.4.1.1 do
protocolo de vigilância sanitária a escola deveria ser fechada sendo considerado surto. A diretora
ignora, e se quer informa no aplicativo.
09. EM ARTUR RAMOS (2ª CRE) – Aulas da turma do 1º ano estão suspensas. Merendeira se encontra
afastada por suspeita de covid. Escola Não cumpre o protocolo: alunos com 1 metro de distância,
cada sala terá que ter até 24 alunos. Não é adotado nenhum esquema de monitoramento de
14

SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO
Fundado em 16 de julho de 1977

temperatura. Os professores é que avisam se a criança está tossindo ou espirrando. O refeitório
não tem espaço para mais do que 16 alunos e querem 24 na turma.
10. EM PROFESSOR AUGUSTO MOTTA (4ª CRE) - Funcionou essa semana sem o pessoal da limpeza,
pois os mesmos tiveram contato com uma funcionária da Brant Horta com covid. Escola
funcionando com salas, banheiros e refeitórios sujos.

11. EM SAMUEL WAINER (9ª CRE) - Há casos de aglomeração na porta da escola. A escola não recebeu
leite para merenda; Alunos usam máscara de pano; e a escola tem máscara do mesmo material
para fornecer.
12. EM ROSÁRIA TROTTA (9ª CRE) - Professores reclamam que a máscara não chegou; A merenda está
com a qualidade baixa em relação ao que anteriormente era servido.
13. EM NAIR DA FONSECA (10ª CRE) - Além dos casos confirmados, a escola funcionou essa semana
por, mais ou menos, 3 horas sem água nos banheiros em plena pandemia.
14. COMUNIDADE ESCOLAR JARDIM PEDREGOSO (9ª CRE) - Alguns alunos ficam no pátio aguardando
os responsáveis que não comparecem no horário para buscar seus filhos. No caso observado a
criança estava tocando em vários equipamentos, de uso comum, banco, paredes, portão...
15. CM CASA DE REALENGO (8ª CRE) - A turma segue presencialmente sem rodízio normalmente. 5
turmas sem rodízio. As mesas das salas não atendem ao distanciamento, numa das turmas ficam 6
crianças na mesma mesa hexagonal.
16. ESCOLA CÍVICO-MILITAR CARIOCA (3ª CRE) - Alguns basculantes de janelas fechados durante as
aulas, só uns poucos estão abertos. Sala superlotada.
17. EM JÚLIO DE MESQUITA (8ª CRE) - Salas de aula com problemas na estrutura da escola nas
venezianas quebradas impedindo uma correta circulação do ar.
18. EM ALZIRA ARAÚJO (9ª CRE) - Alunos no pátio sem a manutenção do distanciamento, sentados no
banco. Faltam latas de lixo no pátio e sala de professores, bem como marcação de distanciamento.
Os profissionais que se encontravam no momento, não tem conhecimento dos principais pontos do
protocolo, como por exemplo ventilação e cuidados com ar condicionado e ventilador, partilha de
material. Observamos turma com mais de 25 alunos. Aula na quadra com grupos sem o devido
distanciamento e partilha de material de jogo sem a higienização após o uso; Algumas salas o
basculante não abre; Alunos ao saírem da escola não usam máscara.
19. EDI LUDMILA MÁXIMO MOREIRA (9ª CRE) - Falta leite para a merenda, os alunos recebem só
biscoito e a merenda está reduzida. Partilha de material para a recreação entre as crianças no pátio
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20. EM BARATA RIBEIRO (9ª CRE) - A regional 5 em visita observou aglomeração dentro da escola e no
ponto do ônibus na calçada da escola. Alunos só colocam máscara na presença da coordenadora;
Não respeitam o distanciamento.
21. GEO DOUTOR SÓCRATES (10ª CRE) – Não tem álcool em gel na entrada e nem álcool 70 para
limpeza das mesas e cadeiras do refeitório. A partir de segunda feira (23-08) retornarão todos os
alunos, cerca de 350. Todas as turmas foram convocadas a retornar em sua totalidade.
22. EM PIO X (7ª CRE) – Escola entregando boletins. Pais entrando e saindo da Escola com
acompanhantes, filas sem cuidados com o distanciamento. Professora de Inglês, contaminada, deu
aula na sexta- feira com sintomas de COVID. Diretor da escola afastado para fazer o teste. Muitos
alunos com sintomas gripais.
23. EM EURICO SALLES (3ª CRE) - Escola com casos confirmados de COVID. Salas e corredores sem
ventilação, alunos que se negam a usar a máscara e criam conflitos com os professores, sendo
enviados para a direção todos os dias. Aglomeram-se na hora do almoço mesmo com orientações
dos monitores. Existem, inclusive, funcionários da limpeza que não usam máscara e professores
que fazem festas para comemoração de aniversário na sala dos mesmos.
24. EM ÁTILA NUNES (7ª CRE) – Quatro (4) alunos testaram positivo para COVID. Turmas em ensino
remoto. Escola aberta. Refeitório com aglomeração (5 turmas ao mesmo tempo ).
25. EM FRANCISCO CALDEIRA DE ALVARENGA (10ª CRE) – 05 (Cinco) alunos com covid, os seu
familiares e mais um senhor da comlurb. Os professores que dão aula para as turmas desses alunos
só retornam para a escola depois que fizerem o teste. Uma professora faleceu assim que voltamos
do recesso. Escola funcionando com 38 alunos em sala - sem distanciamento e sem seguir o
protocolo.
26. EM REPÚBLICA DA COLÔMBIA (7ª CRE) - Rede física em más condições. Constantemente faltam
funcionários de limpeza. 1 profissional com suspeita de COVID.
27. EM SINDICALISTA CHICO MENDES (10ª CRE) - 03 alunas infectadas. Três (03) turmas em casa. Não
houve desinfecção da EU. Escola com problemas de falta d'água. Escola não foi fechada.

Relatório atualizado em 26 de Agosto de 2021.

Coordenação Geral do SEPE/RJ
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