
 
Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP 

Telefone: (19) 3491-9200 
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br 

 
 

  
 
 

 
 

               GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
             SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
         DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE CAPIVARI 

 
 

 
 

                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: ESE-Equipe de Supervisão de Ensino 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 38/2021 

Data: 25/01/2021 

Assunto: Atualização das regras sobre o retorno presencial das aulas, calendário escolar 

organização da programação do planejamento escolar 2021 
 

Prezados(as) Dirigentes, equipes de Supervisão de Ensino, equipes do Núcleo pedagógico, equipes 

gestoras das escolas e professores. 

Regras para o retorno presencial 

Considerando as orientações do Centro de Contingência do Coronavírus, não será obrigatória a presença dos 

estudantes na escola nas fases vermelha e laranja do Plano São Paulo. No entanto, continua sendo 

obrigatória a participação dos estudantes nas aulas remotas quando estes não estiverem nas aulas 

presenciais. Essa regra aplica-se tanto às escolas estaduais quanto às escolas particulares e municipais. 

As demais diretrizes a serem apresentadas a seguir aplicam-se apenas à rede estadual de ensino. 

O planejamento escolar durante a semana de 26 a 29 de janeiro será realizado como previsto, mas não será 

necessário que os professores estejam presencialmente todos os dias na escola. O planejamento poderá 

ocorrer de maneira remota de terça a quinta-feira, e deverá ser presencial na sexta-feira. Destaca-se que 
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mesmo na sexta-feira há a exceção dos professores do grupo de risco, que poderão participar também de 

forma remota. 

O calendário de início do ano letivo da rede estadual também foi alterado, com início das aulas adiado do 

dia 1º de fevereiro para o dia 8 de fevereiro. Com essa alteração, a primeira semana de fevereiro será 

dedicada à complementação do planejamento escolar, à formação das equipes escolares, busca ativa dos 

estudantes, comunicação com famílias e apoio aos estudantes. Todos os profissionais que não são do grupo 

de risco devem atuar presencialmente na escola a partir de 1º de fevereiro. 

Durante a primeira semana de fevereiro, devem ser realizadas reuniões com as famílias, presenciais ou a 

distância, para explicação dos protocolos sanitários e do esquema de revezamento dos estudantes. 

As escolas, desde a primeira semana de fevereiro, deverão estar abertas aos estudantes que mais precisam, 

seja para aprenderem a utilizar o Centro de Mídias de SP, receber orientação de estudos ou para usufruir da 

merenda escolar. 

As formações da 1ª semana de fevereiro irão aprofundar alguns dos temas abordados na semana anterior e 

abordar outras questões importantes para o retorno das aulas. Além disso, haverá momentos para a escola 

planejar ou realizar ações necessárias para favorecer o início das aulas, podendo a escola dedicar parte do 

tempo para atendimento aos estudantes e famílias. A programação completa das formações a serem 

realizadas do dia 1º ao dia 5 de fevereiro será disponibilizada na próxima semana à rede. 

Alimentação Escolar 

Os estudantes a partir de 01º de fevereiro terão direito à alimentação escolar. A unidade escolar deverá 

identificar a demanda de estudantes interessados e organizar o atendimento respeitando as normas e 

protocolos estabelecidos no Plano SP, bem como da vigilância sanitária. 

Lembrando que será ofertado alimentação à totalidade dos alunos, respeitando o turno em que está 

matriculado. 

Atualizações sobre planejamento escolar 2021 e materiais de apoio 

Em complemento ao Comunicado Externo Conjunto Subsecretaria/COPED/EFAPE nº 64 (link), seguem as 

seguintes informações e materiais de apoio para o planejamento escolar de 2021. 

• A data correta da pauta “Planejamento de aulas e orientações sobre transmissões específicas por 

componente” é 27/1, a ser trabalhada das 11h45 às 12h30. 

• Disponibilizamos a seguir os roteiros de apoio para as pautas “Organização da escola para retorno 

presencial” (prevista para o dia 27/1) e “Planejamento para melhoria da aprendizagem” (prevista para o dia 

28/1). 

https://drive.google.com/file/d/1PJIVcVyYeKJIW6ysZSHrRNY9fHaw_yfT/view
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Como indicado no Comunicado Subsecretaria/COPED/EFAPE nº 64, durante os períodos em que essas 

pautas serão trabalhadas a equipe gestora das escolas deverá conduzir discussões com os demais 

profissionais da escola sobre os temas propostos, com o apoio de roteiros sugeridos a seguir, que podem ser 

adequados à realidade de cada escola: 

 Organização do retorno presencial - link 

 Planejamento para melhoria da aprendizagem - link 

OBS: Prezados/as Dirigentes. Nos Comunicados 64 e 76, há um erro de digitação: 

Onde se lê,  

"27/01 – Planejamento de aulas e orientações sobre transmissões específicas por componente" 

Deveria estar: 

"26/01 – Planejamento de aulas e orientações sobre transmissões específicas por componente" 

 

 

 

 

 

Responsável: 

Miguel Angelo Rodrigues de Jesus 

Supervisor de Ensino 

 

 
De acordo: 

Edivilson Cardoso Rafaeta Dirigente 

Regional de Ensino 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1sY1eFn6-RyIhaanouvPCL3oZ-wCO6uxPWBHpHU1af7k/edit#slide=id.p1
https://drive.google.com/file/d/1yG4z7BgjA1CaGZysQPlqV_YKRl9AxA41/view

