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Lei 9.248/2021,

Campanha Estadual de 
Prevenção e Combate 

ao Coronavírus 
 nas escolas

Lei 9.248/2021 

Uma iniciativa:



 Nós, do Mandato Coletivo Flavio Serafini, aprovamos a 
Lei Estadual 9.248/2021, que cria a Campanha Estadual de Pre-
venção e Combate ao Coronavírus em todas as escolas públicas 
e privadas do estado do Rio de Janeiro. Essa campanha será um 
importante instrumento, junto com o nosso plano de ação para 
fiscalizar os protocolos e monitorar o estado da educação e da 
saúde das comunidades escolares.   

DEFENDER O DIREITO 
À EDUCAÇÃO 
E O DIREITO À VIDA

OUVIR E FISCALIZAR

 Com a Lei Estadual 9.248/2021 aprovada, as escolas deve-
rão afixar cartazes informativos em local visível e estabelecer 
canais de comunicação com suas respectivas comunidades es-
colares e unidades de saúde do território. A ideia é estimular a 
cooperação entre agentes do serviço público, iniciativa pri-
vada e sociedade civil. Com um trabalho coordenado, o estado 
tem mais chances de sucesso no combate à pandemia, que tem 
sido crítico até o momento. O texto completo da Lei pode ser 
encontrado no site da ALERJ.

 Você sabia que instalamos um canal permanente para 
ouvir professores, profissionais da educação, estudantes e 
suas famílias? Nosso mandato coletivo quer saber como está o 
retorno presencial na sua escola ou faculdade, por isso abrimos 
um formulário de ouvidoria. 



 Após diversas audiências públicas, iniciativas legislativas, 
consultas e visitas às escolas que realizamos, sabemos que a 
realidade das escolas e faculdades ainda está muito aquém do 
necessário para garantir o direito à saúde e ao trabalho digno. 
Não só isso: os governos não priorizam de fato o funcionamento 
das escolas, abrindo outros setores para atividades presenciais, 
desconsiderando o risco que apresentam para a saúde das co-
munidades escolar e universitária. 
 Professores e profissionais da educação têm seu direito 
desrespeitado quando são retirados de planos de vacinação, 
algo que é garantido à categoria pelo Plano Nacional de Imuniza-
ção. Por isso, vamos iniciar uma força tarefa com a Fiocruz e 
os sindicatos de trabalhadores da educação para monitorar 
os dados da saúde nas escolas e faculdades durante esse pe-
ríodo pandêmico. Esperamos com isso oferecer dados científi-
cos que possam respaldar políticas de defesa da saúde.

 Vamos captar semanalmente as demandas e transformá-
-las em dados para cobrar as autoridades sanitárias e educa-
cionais do estado e dos municípios. 

A SAÚDE DA ESCOLA É A 
SAÚDE DA SOCIEDADE

http://bit.ly/FiscalizeSuaEscola
Denuncie aqui: 



Comissão de Educação:
comissaoeducacaoalerj@gmail.com

 (21) 99830-7538

(21) 99574-8599
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Mandato Coletivo Flavio Serafini

contato@flavioserafini.com.br

 Você sabia que instalamos um canal permanente para 
ouvir professores, profissionais da educação, estudantes e 
suas famílias? Nosso mandato coletivo quer saber como está o 
retorno presencial na sua escola ou faculdade, por isso abrimos 
um formulário de ouvidoria. 

Entre em contato conosco:


