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

COMUNICADO
Solicitado por: Gabinete do Dirigente
Autorizado: Dirigente Regional de Ensino
Transmitido: NIT
Comunicado: 30/2022
Data: 18/01/2022
Assunto: Adequação e unificação do horário escolar

Prezadas equipes,

Considerando que em breve ocorrerá a retomadas das aulas, necessitamos adequar e unificar
o horário de funcionamento das unidades escolares, considerando que:

I – Um montante significativo dos estudantes faz uso do transporte escolar. Como várias rotas
dos ônibus fretados passam por mais de uma escola, temos situações em que os estudantes
chegam muito cedo na escola ou ao contrário, acabam chegando atrasados, pois os horários
das escolas são divergentes. Isso gera ao longo do ano letivo uma série de reclamações por
parte dos estudantes, seus responsáveis e até mesmo de direções escolares.
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II – No período do inverno os dias escurecem mais cedo. Muitos estudantes do período da
tarde ficam um tempo considerável aguardando o transporte escolar para retornar às suas
casas. Isso ocorre porque o ônibus fica parado na porta de outra escola, que tem horário de
saída diferente, atrasando desse modo o retorno dos demais.
III – Temos um número razoável de professores pegando aulas em mais de uma unidade
escolar. Dessa forma, tendo escolas com diferentes horários de entrada/saída acaba
inviabilizando a distribuição dos horários de aulas dos professores que necessitam acumular
e se deslocar entre uma escola e outra.
Diante do apresentado segue o horário previsto para o presente ano, o qual deverá ser
SEGUIDO pelas unidades escolares:

Escolas Regulares
Período da Manhã
Período da Tarde
Período da Noite

Entrada 6h50
Entrada 12h50
Entrada 19h

Saída 12h20
Saída 18h20
Saída 23h

Escolas PEI de 9 horas (1 turno)
Entrada 7h

Saída 16h

Escolas PEI de 7 horas (2 turnos)
Turno 1
Turno 2

Entrada 7h
Entrada 14h15

Saída 14h15
Saída 21h15

Casos omissos deverão ser tratados com a Supervisão Escolar que acompanha a escola.
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Atenciosamente.

Responsável:

Assessoria de Gabinete
De acordo:

Dirigente de Ensino
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