
SME
Volta às Aulas
Escolas Municipais de Piracicaba – EI e EF



Considerações sobre operações escolares

Segundo OPAS- Organização Pan-Americana de Saúde, em 14 de 
setembro de 2020:

 A decisão de reabrir as escolas deve ser tomada no 
âmbito local e na avaliação de risco local.

 O fechamento dos estabelecimentos de ensino 
somente deve ser considerado quando não houver 
outra alternativa.



Dados de Pesquisas sobre COVID 19 em 
crianças e escolas.

Poucas pessoas infectadas (20%)

transmitem vírus para muitos criando

clusters. Com base na análise de

características comuns desses clusters,

as autoridades japonesas criaram o

conceito dos “três Es”, para designar

locais e situações de alto risco:

Pesquisa no Japão

No geral, as evidências de países que já 

reabriram escolas ou nunca fecharam 

indicam que não houve relação entre escolas 

e aumento significativo na transmissão.

1) Espaços fechados com má ventilação;

2) Espaços lotados com muitas pessoas;

3) Estar em contato próximo, por ex:

conversas íntimas, plateia gritando ou

cantando, ou exercitar-se muito

próximo de outras pessoas.



No anexo  I, do Decreto Estadual nº 65384 de 
17/12/2020, Dr. Paulo Menezes, Coordenador do 
Centro de Contingência do Corona vírus, afirma:

● As crianças (até 18 anos) não são as maiores responsáveis pela disseminação da 
Covid-19.

● A incidência da COVID-1

● Há evidências de que o fechamento das escolas impactam de maneira negativa 
na vida das crianças:

● a) no desenvolvimento infantil, notadamente de crianças de 0 a 5 anos;
● b) Pesquisas em curso apontam associação entre a pandemia e desenvolvimento de 

sintomas psiquiátricos entre crianças, afetando sua saúde mental;
● c) Impactos também de ocorrência de obesidade e sedentarismo. 
● d)Além disso, o uso excessivo das telas de computadores (digitais/eletrônicos) pode 

desencadear transtornos psicológicos/psiquiátricos.



“Conselho Estadual de Educação de São

Paulo – no Parecer CEE 200/2020 e

Deliberações CEE 194 e 195/2021 fixa

normas para retomada das atividades

presenciais.”

CRIADO O SIMED –

SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

E MONITORAMENTO DA 

EDUCAÇÃO COVID-19



FEVEREIRO

Volta presencial na Rede 

Municipal de Piracicaba

08

Ensino Híbrido

Atividades remotas se 

iniciam em 01/02/2021



Quem volta ?
No primeiro momento 

● Educação Infantil: 4 e 5 anos (Jardim I e II);

● Ensino Fundamental: 6 a 10 anos (1º ao 5º ano);

Presencial

1 a 2 dias na 

semana



Março

Volta presencial na Rede 

Municipal de Piracicaba

08



Percentual de 
alunos em cada fase

Até 35% de alunos 

por dia
Retorno de até 

100% dos alunos

Vermelho/Laranja
Verde

AMARELA

Educação Infantil: De 6 a 8 alunos;

Ensino Fundamental: 10 a 12

Até 70% por dia

Educação Infantil: 15 a 18 alunos;

Ensino Fundamental: 20 a 25 alunos



Merenda

Oferta de merenda balanceada, 

seguindo-se os protocolos de  

segurança e higiene no preparo.



Professores 
Auxiliares

Funcionários

Teletrabalho

Proteção

Presencial

Todos que não apresentam 

comorbidades e não fazem 

parte do grupo de risco.

Profissionais em idade 

avançada e que possuem 

comorbidades que representa 

risco de manifestar a doença de 

forma grave, até a vacinação.

Trabalham com máscaras, face 

shield (proteção facial) e aferição 

de temperatura.

Serão fornecidos álcool-gel, luvas, 

tapetes sanitizantes, máscaras e 

face shield e termômetro.



Nos dias em que 
não estiverem 

presencialmente
continuam

remotamente com atividades 

impressas retiradas na 

escola, aulas “on line” 

através da TV aberta, aulas 

através do CMSP (Centro de 

Mídias São Paulo) em 

parceria com Estado, além 

do recebimento de outros 

materiais (Ler e Escrever, 

EMAI e livros didáticos).



Protocolos de 
limpeza e 

higiene
serão 

cumpridos



Protocolos de 
Limpeza especiais 
para cada ambiente



Protocolos 
de Higiene

Serão disponibilizados 

equipamentos de proteção para 

mantermos uma rotina segura 

de volta às aulas



SIMED
Sistema de Informação e Monitoramento

para Covid-19 em parceria com a SEDUC

Decreto Estadual 65.384/2020 de 

Deliberação CEE 194/2021



SEDUC garantirá 

Do pessoal indicado pelas 

instituições de ensino para 

oferta de dados e 

informações requeridos.

II – definição e a ampla divulgação dos 

procedimentos para a adesão das instituições 

de ensino Plantão de Dúvidas

III- CapacitaçãoI- hospedagem do Sistema em sítio 

eletrônico amplamente divulgado e de fácil 

acesso para instituições de ensino.

ADESÃO ANTES DO INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2021



Diretrizes
Pedagógicas

Acolhimento, atendimento 

socioemocional, incentivo 

a melhor nutrição
Mínimo de 800 horas 

(entre atividades 

presenciais e remotas)

1 (um) dia de 

recuperação semanal e 

4 (quatro) períodos de 

recuperação intensiva 

de uma semana

Busca ativa: (frequência)

* Ensino Fundamental - 75% das 

aulas ou entregas de materiais 

e 

* Educação Infantil (exceto 

creche) - 60% das aulas ou 

entregas de materiais

Providências que minimizem as 
perdas dos alunos com suspensão 

das aulas

Incentivo a Frequência

Calendário



Para alunos com maior 
dificuldade - possibilidades

Uso de outras metodologias 

(atividades impressas, 

estudo dirigido e recursos 

de tecnologia da 

informação).

Materiais 
diferenciados

Se necessário, dentro 

das possibilidades 

orçamentárias.

Recuperação no 
recesso

Atendimento 
Individualizado

Reforço semanal 



Visitas, planejamento, diagnóstico e 
intervenções semanais

 Supervisores e Secretário visitam escolas;
 Garantia de registros;
 Formações contínuas;
 Propostas de soluções encaminhadas de forma ágil;
 Garantia de protocolos de limpeza, segurança e higiene 

assegurados e fiscalizados;
 Gestão da SME aberta à sugestões, buscando parcerias,  decisões 

de forma coletiva;
 Assessoramento técnico em todos os assuntos.




