
 
 

Prezadas Famílias, 

 Somos conhecedores da situação gravíssima pela qual passamos, especialmente nesse momento, 

no que se refere ao avanço da pandemia causada pelo covid-19. Desse modo, reiteramos aqui a necessidade de 

seguirmos as estratégias criadas pelo Estado e Município, contribuindo, dessa forma, com a rápida diminuição 

dos números de contágio. Não podemos, entretanto, privar ou deixar de reivindicar e atuar por um plano de 

ação para a continuidade do funcionamento das escolas, quando superarmos este momento tão complicado 

em nossa cidade.  

Até o momento, a Onda Roxa instituída pelo Estado de Minas Gerais nos impede de prosseguirmos 

com as aulas híbridas e funcionamento regular de nossas escolas. Além disso, uma ação popular movida pela 

deputada Beatriz Cerqueira (PT-MG), representando os professores da rede privada de ensino de Pouso Alegre, 

conseguiu uma liminar em segunda instância e, por meio dela, o mesmo desembargador que julgou a ação civil 

pública movida pelo SINPROMAG, também suspendeu o funcionamento da rede particular de ensino, por tempo 

indeterminado. Torna-se necessário o nosso esforço conjunto que garanta o funcionamento das Escolas, por 

meio de intermediações e ações de diversas naturezas, as quais encontram-se em estudo. 

Os movimentos de “Pais pela Educação – Pouso Alegre” e “Escolas pela Educação – Pouso Alegre” 

estão somando esforços na luta para a retomada das aulas em formato presencial ou híbrido, pautada em 

protocolos seguros que já estão em execução e na concepção que ESCOLA É SERVIÇO ESSENCIAL. É por esse 

princípio que os dois movimentos regem suas ações, muitas conquistas até aqui já foram realizadas, e 

continuaremos a seguir em passos ágeis para que o mais rápido possível a situação se reverta. 

Acreditamos firmemente que escolas devam ser as últimas a fecharem e as primeiras a abrirem 

suas portas, por quantas vezes for necessária a utilização dessa estratégia, ao longo da trajetória Covid-19. O 

que não aceitamos mais é a ausência de governança e de um plano de ação coordenado e sistemático acerca do 

tema Educação/Escola.  

Repudiamos as referidas ações judiciais com nítido viés político e ideológico, em benefício de 

interesses escusos e alheios aos direitos fundamental, essencial e social de todos os alunos. Precisamos imprimir 

força para lutar por causas entendidas como essenciais, vinculadas ao desenvolvimento de crianças e jovens.  

Não se trata aqui apenas de um apelo coletivo em prol da ordem e do progresso das ações, mas de 

uma luta para mantermos as escolas vivas e atuarmos como corresponsáveis pelos processos formativos dos  

 



 
 

nossos alunos e filhos. Cabe aos adultos, governantes, judiciário, sindicatos, professores, pais, mães e lideranças 

de toda natureza atuarem firmemente em prol de algo maior que as suas aspirações políticas e ideológicas. 

Por esses motivos, solicitamos o apoio imperioso das famílias para bem organizarmos as nossas ações 

em prol de uma resposta sistemática, sinérgica e ordenada para a situação em que se encontram as escolas e 

seus respectivos processos.  

O apoio das famílias deve estar ligado também à escola em que seus filhos estudam. Não é hora 

para rompimentos! Os alunos precisam estar conectados ao processo de ensino e aprendizagem que as 

escolas tão pronta e arduamente preparam.  

Até o momento, o movimento “Escolas pela Educação – Pouso Alegre” representa as escolas 

privadas de Pouso Alegre, listadas abaixo. Não aceitaremos a situação atual e lutaremos para o retorno das 

atividades presenciais escolares o mais breve possível. Manteremos, com a unidade das instituições de ensino, 

a comunicação muito fluida, de modo a prestar esclarecimentos sobre os nossos próximos passos e ações.  

Contamos, desde já, com o amparo de todos, mantendo a ideia resiliente de que JUNTOS SOMOS 

MAIS FORTES. 

 

Atenciosamente, 

Movimento Escolas Pela Educação de Pouso Alegre 

@escolaspelaeducacaopa 

 

 

 

 

 



 

      

   

           

            

                                                  

      



 

                      

          

            

      


