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Assunto: URGENTE e COM PRAZO CURTO: Substituição de lousa de giz para quadro branco
Prezados diretores,
A substituição da lousa e do giz se tornou urgente devido ao fato de ser
constatado que o pó de giz gerado durante a limpeza da lousa pode ocasionar
alergias e contribuir para o agravo de determinados problemas respiratórios, além de
deixar os ambientes com mais poeira.
Por esse motivo a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo vem
movendo esforços para realizar a substituição de todas as lousas em todas as
salas de aula e demais ambientes pedagógicos por quadros brancos e abolir o
uso de giz.
Entretanto, apesar desses esforços, chegou ao nosso conhecimento que ainda
existem unidades escolares que não realizaram essa substituição. Por isso, existe
uma necessidade de um levantamento com o objetivo de determinar a atual demanda
pelo item quadro branco nas unidades escolares da rede estadual de ensino.
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Mesmo que alguma unidade tenha lousa em bom estado é necessário a
substituição pelo quadro branco.
Para isso, devem ser observados os seguintes critérios:
- As dimensões do item quadro branco, não importa seu modelo, é de 1,20 metros
de altura por 2,50 metros de largura;
- Para a maioria das salas de aula da rede é necessário dotar o ambiente com dois
quadros lado a lado;
- Trata-se de levantamento sobre a atual demanda, ou seja, a quantidade de quadros
brancos que falta para completar essa substituição. Por isso, levar em consideração
tudo o que estiver previsto para atendimento das unidades escolares (verificar Mat.
Pedagógico);
O prazo para resposta desse levantamento, é 16 de setembro de 2021, pelo
e-mail : decapnad@educacao.sp.gov.br.
Desde já, agradecemos o empenho e a cooperação.
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