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Manifestação CMESO nº 01/2020
O Conselho Municipal de Educação de Sorocaba (CMESO), por deliberação unânime de seus
membros em sua 548ª reunião ordinária realizada em 31/03/2020, vem a público manifestar o seu
mais sincero, total e irrestrito apoio para a suspensão integral das atividades presenciais nas
Escolas de Sorocaba pela Prefeitura Municipal enquanto durar o período da crise do Covid-19.
A Covid-19 é uma das mais graves epidemias do século. Quase 1 milhão de pessoas já foram
acometidas pela doença causando mais de 40.000 óbitos no mundo em um período de pouco mais
de 4 meses *,†. A doença e o número de vítimas fatais têm evoluído de forma exponencial,
multiplicando-se dia a dia.
Diante desse cenário tão singular, marcado ainda por uma forte polarização política e pela vasta
disseminação da desinformação por diferentes canais, é papel do poder público atuar com
serenidade, transparência e determinação em prol da população, pautando suas ações nas
orientações emitidas pelas instituições que detêm o conhecimento técnico-científico necessário
para guiar esse processo.
As orientações das autoridades sanitárias internacionais ‡ apontam, no presente momento, o
distanciamento social como a forma mais eficaz para conter o vírus. Muito embora essa seja uma
medida extrema, com impactos diversos na nossa sociedade, a vida é o bem mais precioso a ser
preservado nesse momento. A suspensão das atividades presenciais nas escolas é fundamental
para preservar a saúde de toda a comunidade escolar, quer sejam alunas, alunos, professoras,
professores, funcionárias, funcionários ou seus familiares.
O CMESO segue em permanente diálogo com a Prefeitura Municipal de Sorocaba avaliando
continuamente todas as medidas que possam se fazer necessárias para o enfrentamento da crise
ou para minimizar seus efeitos.
Não há de se falar em Educação dissociada do conhecimento ou do ser humano.
Sorocaba, 31 de março de 2020.
Prof.a Ana Cláudia Joaquim Barros
Presidenta do CMESO

Fonte: Organização Mundial da Saúde: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Fonte: Johns Hopkins University: https://coronavirus.jhu.edu/map.html
‡ Fonte: Organização Mundial da Saúde: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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