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OFÍCIO Nº 054/ 2021 –GAB.PRES.            São Luís, 29 de Abril de 2021 

 

 

A Sua Senhoria, a Senhora 

ESMÊNIA MIRANDA 

Secretária Municipal de Educação de São Luís - MA 

Local 

 

 

Assunto: Solicitar reunião para tratar da devolução de professores por não formação de 

turmas nas escolas. 

 

 

 

O SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL DE 

SÃO LUÍS – SINDEDUCAÇÃO, pessoa jurídica devidamente registrada, CNPJ 

05.642.608/0001-33, com sede na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida 14, n. 46, 

III Conjunto da Cohab Anil, CEP 65.076-270, representada neste ato pela Presidente, Srª Regina 

Sheila Bordalo Martins, vem solicitar agendamento de reunião para tratar da devolução de 

professores (as), tendo em vista a não formação de turmas nas escolas, especialmente na 

educação infantil.  

 

Afirmamos que a devolução de professores é uma política precipitada diante do contexto 

da pandemia, em que uma das consequências para a educação é a diminuição do número de 

matrículas, não porque não tenha demanda de alunos, mas por conta das próprias condições 

materiais das famílias. Além disso, no caso da educação infantil, a existência das escolas 

comunitárias demonstra que a rede municipal não tem conseguido atender e absorver toda a 

demanda de crianças de 0 a 5 anos. 

 

Considerando que esse é um problema de toda a rede, penalizar os (as) professores (as) 

tirando-lhes do seu local de trabalho pela falta de alunos é um contrassenso, justamente neste 

momento em que são eles (as), utilizando seus próprios recursos, que permitem a continuidade do 

funcionamento das atividades pedagógicas na rede. Dessa forma, opinamos que a SEMED deve 
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intensificar as medidas para recuperação das matrículas, como profissionalizar a busca ativa, 

ampliação da entrega dos kits de alimentação, campanhas nas comunidades fortalecendo a 

importância da educação e da escola.  Estamos atentos e a esta situação e tomaremos as medidas 

cabíveis para garantir os direitos dos (as) professores (as). 

Certos da sua compreensão, aguardamos o retorno com o agendamento da reunião 

supracitada. 

  

Atenciosamente, 

 

 

 

 
Regina Sheila Bordalo Martins 

Presidente do  SINDEDUCAÇÃO 
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