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Srs. Diretores e Professores Coordenadores do Ensino Fundamental 

Anos Iniciais (EFAI), Anos Finais (EFAF) e Ensino Médio (EM) e 

Professores Coordenadores de Área das escolas do Programa de Ensino 

Integral (PEI):  

 

 A Secretaria Estadual de Educação/SP, em parceria com a 

Secretaria da Saúde e a FDE – Fundação para o Desenvolvimento da 

Educação instituiu de 04 a 06 de Março a Semana de Prevenção ao 

Coronavírus para discutir, refletir e promover atitudes de prevenção 

ao COVID-19 (Síndrome respiratória aguda grave), doença causada 

pelo novo Coronavírus (SARS-CAV-02) no ambiente escolar.  

 

As Unidades escolares devem planejar atividades do Dia D na escola, 

a ser realizado entre os dias 04 a 06/3/2020, bem como outras ações 

em diferentes momentos do ano letivo, uma vez que a prevenção ao 

novo Coronavírus e outros agentes infecciosos deverá ser trabalhada 

de forma contínua e articulada com o Currículo Paulista (EFAI e EFAF) 

e Currículo oficial do Estado de São Paulo (EM). 

 

Cronograma de Ações nas Unidades Escolares  

 

 

Ações previstas 

 Divulgação no site da Diretoria de Ensino Região Piracicaba e 

em rede de comunicados o Plano de ação - Semana de 

Prevenção ao Coronavírus (04 a 06/03/2020) 

 Repassar as informações nos ATPCs para socializar o trabalho 

e buscar parcerias com outros professores/comunidade local  

Sugestão: Assistir a Videoconferência – Videoconferência - 

Semana de prevenção ao Coronavírus, disponível em 



http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid

=9051 

 Elaboração de um plano de ação da escola (interdisciplinar)  

 Trabalhar o tema na Unidade escolar e desenvolver ações de 

conscientização (Dia D) com registros fotográfico e/ou vídeo 

das atividades desenvolvidas pelos alunos; 

Sugestão: Painel explicativo, folder, painel de fotos, maquetes, 

dramatização, produto educomunicativo, pod cast, banner, paródias, 

esquetes, quiz etc  

 Após o desenvolvimento das ações no Dia D - socializar nos 

ATPCs, para a equipe escolar, uma devolutiva das atividades 

desenvolvidas pela comunidade escolar e/ou local através de 

registros fotográficos e/ou vídeo (replicabilidade das boas 

práticas) 

 Elaboração de relatório (plano de ação e breve descrição das 

atividades realizadas) 

Envio do relatório e registros fotográficos e/ou vídeos e/ou produção 

dos alunos para a Diretoria de Ensino Região de Piracicaba Núcleo 

Pedagógico 

A/C Marly Marsulo e/ou Luciana Victória no e-mail 

ciebiopiracicaba@gmail.com impreterivelmente até 

17/03/2020 (terça feira) , para envio de relatório compilado das 

ações da DER Piracicaba para Secretaria de Educação e Secretaria de 

Saúde.  

 

 

 

Em anexo, disponibilizamos um material de apoio/subsídios para 

auxiliar nesta ação de prevenção e saúde:  

 

 Hotsite da EFAPE “Educar para prevenir”, (disponível em 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=

9051  

 Documento orientador – Dia D – Prevenção de doenças – 

Coronavírus  

 Plano de ação - Prevenção COVID-19 (Síndrome respiratória aguda 

grave), doença causada pelo novo Coronavírus (SARS-CAV-02), da 

Diretoria de Ensino Região Piracicaba.  

 

 

Desde já agradecemos o empenho de todos! 
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PCNP Marly Marsulo (Biologia)  
PCNP Luciana Victória (Ciências)  

 

 
De Acordo  

 
 

Fábio Augusto Negreiros  
Dirigente Regional de Ensino 


