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________________________________________________________________________________________ 

 

 

Comunicado aos Pais da EE Profa. Marina Cerqueira César 

 

  A Diretoria de Ensino Região Centro Oeste, comunica aos pais da EE Profa. Marina Cerqueira 

César, que devido às fortes chuvas que ocorreram no dia 10/02/2020 em São Paulo, houve a queda de 

parte do muro de contenção da Unidade Escolar. Foi solicitado vistoria técnica, que constatou risco de 

queda na contenção de aproximadamente 15 metros, onde existem árvores de grande porte que 

oferecem risco de queda sobre o prédio escolar. 

  Tendo em vista os riscos à integridade física da comunidade escolar, foi feita a interdição 

provisória pelo órgão competente, para que sejam retiradas as árvores que oferecem risco. As 

providências já foram tomadas em caráter emergencial para a remoção e após esse processo será 

realizada nova avaliação técnica para determinar a segurança e liberação do espaço. 

 Enquanto não há segurança nesta unidade, para continuar não prejudicar as atividades escolares, 

provisoriamente remanejamos a comunidade escolar para a EE  Romeu de Moraes, localizada na Rua 

Tonelero, nº 407, Bairro: Vila Ipojuca, aproximadamente 850m da EE Profa. Marina Cerqueira César. 

   A comunidade escolar da EE  Romeu de Moraes, está empenhada em atender a comunidade 

escolar da EE Profa. Marina Cerqueira César da melhor forma, onde foi disponibilizado uma área para 

uso de toda equipe escolar recebida, um portão de acesso exclusivo para entrada e saída dos alunos da 

EE Marina Cerqueira, banheiros exclusivos, horários diferenciados de refeições que não prejudiquem a 

alimentação dos alunos, além de reorganização das aulas de Educação Física para uso da quadra sem 

prejuízo aos alunos. 

  Ressaltamos que todos os esforços estão sendo realizados nessa situação atípica e provisória, 

para a resolução breve desta interdição e retorno da comunidade escolar ao seu local de origem. 



 Secretaria de Estado da Educação 
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO CENTRO-OESTE 

Avenida Rio Branco, nº 1.260 – São Paulo/SP CEP 01206-001 
Telefone: 11 3866-3510 

Site: http://decentrooeste.educacao.sp.gov.br 
E-mail: decto@educacao.sp.gov.br 

 

2 

 

  Contamos com a compreensão de todos e informamos que os horários de aula dos alunos da EE 

Profa. Marina Cerqueira César, não sofrerão alteração enquanto alocados na EE  Romeu de Moraes, 

conforme segue: 

 

Período da Manhã: 

Horário de entrada: 7h 

Horário de abertura dos portões: 6H45 

Horário de saída: 11h30 (com acompanhamento das professoras a partir das 11h25) 

Observação: As professoras acompanharão os alunos dos primeiros e segundos anos para saída às 

11h20.  

 

Período da Tarde: 

Horário de entrada: 13h 

Horário de abertura dos portões: 12H45 

Horário de saída: 17h30 (com acompanhamento das professoras a partir das 17h25) 

Observação: As professoras acompanharão os alunos dos primeiros e segundos anos para saída às 

17h20. 

 

Colocamo-nos à disposição. 

Atenciosamente, 

Jane Rúbia Adami da Silva  

Dirigente Regional de Ensino 

  


