
                                      

Ofício MIEIB-RNPI/nº 001-2021     Brasília, 10 de fevereiro de 2021.  

 

Senhor Deputado Pedro Cunha Lima 
Presidente da Comissão de Educação 

 

Senhora Deputada Leandre Dal Ponte 
Presidente da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância 
 

Senhora Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende 
Presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação 

 

 

O Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (MIEIB) – articulação nacional 

que congrega os Fóruns de Educação Infantil presentes nos estados, municípios e no DF – e a 

Rede Nacional Primeira Infância (RNPI) – articulação nacional de organizações da sociedade 

civil, do governo, do setor privado, de outras redes e de organizações multilaterais que atuam, 

direta ou indiretamente, pela promoção e garantia dos direitos da Primeira Infância – vêm a 

Vossas Excelências solicitar que intercedam em favor da vacinação dos/as profissionais da 

educação básica, em especial aqueles que  atuam na educação infantil. 

Desde que foram impostas pelas agências de saúde (nacionais e internacionais), as 

medidas de isolamento e distanciamento social ocasionaram a suspensão imediata da frequência 

de bebês e crianças em creches e pré-escolas e no ensino fundamental. Não obstante, 

presenciamos ao longo do ano de 2020 a ineficácia das propostas de atividades remotas, em 

especial para as crianças matriculadas na educação infantil, em função da organização 

curricular eminentemente interacional das instituições que compõem esta primeira etapa da 

educação básica. 

Com o surgimento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a 

COVID-19, há a possibilidade real de os municípios organizarem a retomada gradual, 

escalonada e progressiva das atividades presenciais nas instituições de Educação Infantil e 

demais estabelecimentos escolares, além das demais condições de segurança sanitária 

orientadas pelos órgãos competentes. Assim, visando à salvaguarda da vida de bebês, crianças, 

suas famílias e de todas/os as/os profissionais – docentes e demais funcionárias/os – que atuam 

nessa primeira etapa da educação básica, para além da efetivação e cumprimento dos protocolos 

de medidas protetivas e preventivas já organizados pela área da saúde, é essencial a inserção 



imediata de todas/os nos grupos prioritários que compõem as primeiras fases do Plano Nacional 

de Vacinação.  

Consideramos que, no atual cenário, no qual a vacina traz esperanças de controle do 

avanço desenfreado da Pandemia de Covid-19 e de novas variantes do coronavírus, associado 

à necessidade do retorno das atividades presenciais nas instituições educacionais de educação 

básica, torna-se essencial que as/os profissionais da educação também sejam inseridos no 

primeiro ciclo do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, de 

modo a receber imunização eficiente e eficaz para preservação da vida e do ambiente escolar. 

Reiteramos que toda e qualquer proposta de retomada de atividades presenciais, em especial 

em creches, pré-escolas e escolas de ensino fundamental, necessita de previsão de vacinação 

das/os profissionais que atuam, direta ou indiretamente nos cuidados e na educação de bebês e 

crianças, do contrário contribuirá ativamente para a propagação ainda maior do vírus. 

Diante disso, considerando as atribuições da Comissão de Educação, da Frente 

Parlamentar Mista da Primeira Infância e da Frente Parlamentar Mista da Educação e o 

protagonismo assumido na defesa do direito à educação e a sua oferta em condições de 

qualidade e segurança, recorremos à Vossas Excelências no sentido de criar mecanismos que 

garantam o retorno seguro das atividades presenciais em creches, pré-escolas e no ensino 

fundamental neste ano de 2021.  

Contamos com a sensibilidade das nobres Deputadas e do nobre Deputado para que 

as/os profissionais da educação sejam vacinadas/os contra a COVID-19 no primeiro ciclo dos 

grupos prioritários.  

 

Atenciosamente, 

 

Comitê Diretivo do MIEIB, 

COMITÊ DIRETIVO DO MIEIB 2018-2020 

TITULARES 

Norte  Nordeste  Centro-Oeste  Sudeste  Sul  

Ana Alice Monteiro dos Santos – 
RR  

Célia Maria Vieira dos Santos – PE  Maria Aparecida Camarano 
Martins – DF  

Fernanda Cristina de Souza - SP  Soeli Terezinha Pereira – PR  

aa.monteiro@bol.com.br celia.m.v.santos@gmail.com aparecida.cida@gmail.com fernandasouzaifsp@gmail.com soelitp@gmail.com 

SUPLENTES 

Francisca Serrão - RO  Rose Bonfim - BA  Cléria Franco - MT  Sandro Vinícius dos Santos - MG  Ariete Brusius – RS  

franciscaserrao13@gmail.com ropeixe@gmail.com cleria_franco@outlook.com sandrovssantos@gmail.com arietebr50@gmail.com 

 

Grupo Diretivo da RNPI, 

 

Miriam Izabel Albernaz Cordeiro 
Coordenadora da Secretaria Executiva da RNPI 

secretariaexecutivarnpi@primeirainfancia.org.br 
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