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COMUNICADO – GABINETE DER PINDAMONHANGABA – Nº 100/2021 

 
Data: 11/03/2021  

Assunto: Fase emergencial do Plano São Paulo 

 

 

Prezados Gestores, 

 

O Dirigente Regional de Ensino de Pindamonhangaba informa que foi anunciada 

hoje, 11/03/2021, pelo Governador João Dória, a fase emergencial do Plano São Paulo. 

Com isso, os recessos escolares de abril e outubro foram antecipados para o período de 

15 a 28 de março, sem prejuízo no calendário escolar. 

Nesse período, as unidades estarão abertas para oferecer merenda escolar aos 

alunos que mais precisam. Também estarão disponíveis para a distribuição de material 

didático impresso e dos chips de internet aos alunos que fizeram adesão ao programa, mas 

vale ressaltar que todos os atendimentos serão feitos com horário marcado. 

As escolas devem se organizar para definir quais membros da equipe escolar 

estarão presentes a cada dia para realizar as atividades necessárias. 

 

Atividades opcionais 

No período do recesso, os alunos não terão atividades obrigatórias e deverão 

permanecer em casa. De forma opcional, como reforço escolar, eles podem acessar o 

Centro de Mídias da Educação de SP (CMSP), visto que as aulas serão reprisadas, 

podendo também ser assistidas pelos canais da TV Educação e TV Univesp, ambas da TV 

Cultura, além do aplicativo do CMSP, com dados patrocinados. 

O resumo com as informações anunciadas durante a entrevista coletiva desta quinta-

feira está disponível no link: 

https://issuu.com/governosp/docs/apresenta__o_educa__o_ca31d72019d73e  

 

https://issuu.com/governosp/docs/apresenta__o_educa__o_ca31d72019d73e
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Por fim, considerando que se trata de uma medida extremamente necessária neste 

momento para que a volta às aulas presenciais possa ocorrer com mais segurança, 

agradece o empenho e a colaboração de todos.  

Informa também que assim que houver novas orientações emanadas pelo órgão 

central, estas serão imediatamente repassadas às equipes gestoras. 

Atenciosamente, 

 

  

Luís Gustavo Martins de Souza 

Dirigente Regional de Ensino 

  


