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Circular nº  75/2020 - GAB 

                           

Prezados (as) Diretores de Escola,    

  

   

Assunto: Informação e formação de toda a rede paulista de ensino quanto ao coronavírus (COVID-19) 

  

                   O Dirigente Regional de Ensino, no uso de suas atribuições legais, Comunica aos(as) Senhores(as) 

Diretores(as) de Escola que de acordo com Comunicado SEDUC-SP, e por meio da EFAPE e da COPED, em 

parceria com a Secretaria da Saúde e a FDE – Fundação para o Desenvolvimento da Educação, ressalta a 

importante informação e formação de todas unidades escolares/Diretoria de Ensino quanto ao coronavírus 

(COVID-19). Serão informadas ações preventivas, como os cuidados com a higiene das mãos e a etiqueta 

respiratória, bem como, as formas de contágio e sintomas, evitando assim equívocos e desinformação. 

          Complementando ao que já é comumente trabalhado na rede via currículo e temas contemporâneos 

transversais, a SEDUC-SP estabelece a “Semana de Prevenção ao Coronavírus” de 02 a 06 de março para 

mobilizar a Rede nessas discussões. Para tanto, a Diretoria de Ensino e as escolas deverão se organizar e realizar 

atividades que mobilizem toda a equipe escolar e os estudantes durante um dia, ao menos, bem como possa 

oportunizar a divulgação dessas informações para toda a comunidade local onde a escola e DE estão alocadas.  

            A SEDUC-SP, por meio da EFAPE encaminhará em breve o documento orientador para o Dia D de 

Prevenção ao Coronavírus, bem como disponibilizará em seu site materiais de referência para estudo na 

preparação desse dia e outros materiais que poderão ser utilizados com os estudantes e toda comunidade. 

          O cronograma da Semana de Prevenção ao Coronavírus será o seguinte, para Diretorias de Ensino e 

escolas: 

 *  Segunda-feira (02): leitura do documento orientador da SEDUC-SP, bem como documentos 

complementares da Secretaria da Saúde, enviados pela  SEDUC-SP; 

*    Terça-feira (03): realização de videoconferência sobre o coronavírus, com especialistas da Secretaria 

da Saúde; 

*   Quarta-feira (04), quinta-feira (05) ou sexta-feira (06): realização de um dia de atividades nas 

Diretorias de Ensino e unidades escolares, envolvendo alunos, servidores e comunidade escolar, quanto à 

prevenção e a à conscientização do Coronavírus. 
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                      A Diretoria de Ensino conta com o apoio e colaboração das unidades escolares na organização do 

Dia-D nesta semana, adequados à sua realidade e individualidade para realizar as atividades com sucesso e de 

forma consciente. 

                       Anexo à está Circular segue informativos, cartazes que deverão ser levados ao conhecimento do 

corpo docente, todos os colaboradores, alunos e seus responsáveis.  

    

 

Atenciosamente, 

 

William Ruotti 

RG 27.266.156-9 

Dirigente Regional de Ensino 


