
 
São Paulo, 05 de maio de 2020 

 
 
Excelentíssimo Senhor 
João Dória 
Governador do Estado de São Paulo 
 
Senhor Governador, 
 
Tem essa a intenção de sensibilizar Ex.ª para a grave situação por que passa a grande 
maioria das escolas particulares de Ensino Básico do Estado, em razão da pandemia do 
novo coronavírus, com sérios riscos de uma quebradeira sem precedentes.  
 
Isto porque está ocorrendo uma grande inadimplência na Educação Infantil e nas escolas 
pequenas, que representam a sua grande maioria no Estado, cerca de 80% do total, 
gerando grande apreensão. 
 
Elas atendem principalmente aos alunos de famílias das classes B, C e D, as mais 
duramente atingidas pela onda de desemprego e perda de remuneração. E são as que mais 
sentem a crise, a qual sabemos quando começou (em março), mas que não tem data 
alguma para terminar. As previsões são sombrias, até mesmo por parte dos mais 
moderados especialistas, que apostam em queda do PÌB de pelo menos 3%. 
 
São Paulo tem se preocupado em apoiar diversos segmentos econômicos para que possam 
enfrentar essa pandemia, o que é justo. Seria também justo que o segmento educacional 
fosse apoiado, que as escolas tivessem acesso a pelo menos linhas de crédito a juros mais 
acessíveis do que os praticados pelo mercado; seria justo que a escola particular, que 
responde por mais de 20% de todas as matrículas do Estado, pudesse ter acesso a 
financiamentos de capital de giro. 
 
Outra medida extremamente importante nessa crise seria a criação de um vaucher para as 
escolas de Ensino Infantil e Fundamental com anuidade de até R$ 10 mil por ano: é aqui 
onde estão os alunos das famílias de menor poder aquisitivo e as que mais têm sofrido com 
a pandemia. 
 
Ajudar a escola neste momento é também ajudar as famílias dos alunos, que estão 
passando por dificuldades e não estão conseguindo honrar as parcelas. Sem nenhuma 
ajuda e nem apoio de crédito estatal, dezenas, mesmo centenas de escolas estão ameaçadas 
de fechar as portas, o que já vem ocorrendo, como temos recebido várias notícias nesse 
sentido. 
 
O que seria o pior dos mundos, pois essas escolas prestam um serviço que não é só 
educacional: é também social e econômico, gerando emprego e renda para milhares de 
famílias de educadores e colaboradores. Deixar a escola particular quebrar não é uma 
opção válida, pois o danoso efeito cascata pode ser facilmente percebido, quando um 



segmento estratégico - como é o educacional - para o futuro de qualquer Estado ou cidade é 
abalado em suas estruturas.  
 
Isso sem contar que não ajudar a escola particular seria muito mais oneroso, haja vista que 
a prestação do serviço educacional particular isenta o Estado e os municípios de gastar 
bilhões de reais.  
 
Estão em risco, Senhor Governador, a educação e o futuro de mais de 2,3 milhões de 
alunos. São 764.442 crianças do Ensino Infantil (35% do total de matrículas do Estado); 
639.113 no Fundamental 1 (21,50%); 447.071 (19,43%) no Fundamental 2 e mais 255.701 
jovens no Ensino Médio (15,8%), conforme o Censo Escolar de 2018, pois o de 2019 ainda 
não foi oficialmente encerrado. Mas sabemos, por pesquisas nossas, que houve um 
crescimento de cerca de 3% no total de matrículas, elevando ainda mais esses números. 
 
O Estado, como bem o sabemos, não teria quaisquer condições físicas para atender a um 
contingente dessa magnitude, de uma hora para outra.  Quanto mais recursos, para 
contratar e manter milhares de novos servidores e despesas de custeio sem fim. 
 
Então, o que pedimos não é a concessão de nenhum privilégio. É um apelo, um pedido de 
socorro. Sem isso, sem acesso a crédito e financiamentos a custos mais justos, a escola 
infantil, a nossa pequena escola vai sucumbir. E temos certeza absoluta de que esse não é o 
desejo de V.Ex.ª e nem do seu governo. E nem é o nosso. 
 
Certos de que as demandas acima citadas terão de V.Ex.ª uma justa atenção, dada a grave 
crise que já bate às portas das nossas escolas, despedimo-nos, 
 
Respeitosamente, 
 
Benjamin Ribeiro da Silva 
Presidente do Sieeesp 


