Plano de Retorno da Educação
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Educação de São Paulo
em números

13,3

7,6
milhões

milhões
de alunos de todas
as etapas escolares
e redes públicas
e privadas

Ensino Fundamental
Ensino Médio
e EJA

1
milhão

32% da
população
do Estado
de São Paulo
Fontes: Censo Escolar da Educação Básica 2019, Censo do Ensino Superior 2018 (INEP)
e dados fornecidos pelos representantes do setor de Educação Complementar
*Nº estimado dos demais profissionais da educação

2,3
milhões

Educação
Compl.

1
milhão
professores e
demais profis.
da educação*

Educação
Infantil

428
mil
Educação
Profissional

2
milhões
Ensino
Superior
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A retomada da Educação
em São Paulo ocorrerá em 3 etapas

Etapa
1 1
Etapa

Etapa2 2
Etapa

Etapa 3
Etapa 3

Ed. Superior
e Profissional
Ed. Básica

Até 35%

Até 70%

100%

Ed. Infantil
Da capacidade física da unidade escolar
Preservando sempre o distanciamento de 1,5m
e podendo haver revezamento dos estudantes por dia
Educação Complementar (não regulada) seguirá as fases regionalizadas do Plano São Paulo

Condições para a reabertura
As condições do retorno da educação e o avanço das etapas
estão vinculados aos indicadores de saúde do Plano SP

Atividades práticas/
laboratoriais de
concluintes do ensino
superior e profissional
podem ser realizadas
na fase 3 (amarela),
de forma
regionalizada, desde
que a região se
mantenha na fase 3
por 1 ciclo (14 dias)

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

100% dos
Departamentos
Regionais de
Saúde
por 2 ciclos (28
dias) na fase 3

60% dos
Departamentos
Regionais de
Saúde por 1
ciclo (14 dias)
na fase 4

80% dos
Departamentos
Regionais de
Saúde por 1
ciclo (14 dias)
na fase 4

Fase 3

Fase 4

Se uma região regredir para as fases 1 e 2, a reabertura será suspensa naquela região
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Data de retorno das atividades presenciais
para a Educação de São Paulo
A data prevista de retorno das aulas presenciais
na etapa 1 é dia 8 de setembro considerando:

SETEMBRO
31
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Estado homogêneo a partir
da Fase 3 (amarela) por 28 dias
Dia de anúncio do mapa
atualizado do Plano SP
Etapa 1 da Educação
para todo o estado
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A expectativa de permanência de todos os
Departamentos Regionais de Saúde por dois ciclos (28
dias) consecutivos na Fase 3 (amarela) ou superior
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Que no anúncio do mapa atualizado do Plano SP em
04/09 esteja confirmada a estabilização das áreas na
Fase 3 (amarela) ou superior
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Necessidade das redes públicas e privadas planejarem
seu retorno e se organizarem
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Protocolos gerais para o retorno

Protocolo geral de volta às aulas presenciais
HIGIENE PESSOAL

COMUNICAÇÃO

Promover cultura de atenção
aos procedimentos de
limpeza pessoal

Garantir que funcionários
e estudantes conheçam os riscos
e os procedimentos adotados

DISTANCIAMENTO
SOCIAL

SANITIZAÇÃO
DE AMBIENTES

Reduzir a aproximação
e o contato entre as pessoas

Promover a ventilação e a sanitização
tempestiva do ambiente

MONITORAMENTO
Garantir que as ações sejam
efetivas ao longo do tempo
e a rastreabilidade de casos
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1. Distanciamento Social

Obrigatório o distanciamento
de 1,5 m entre as pessoas,
especialmente na sala de aula,
exceto na educação infantil

Feiras, palestras, seminários, competições
e campeonatos esportivos, comemorações,
assembleias etc. estão proibidos.

Recomendável adotar ensino
remoto combinado com o retorno
gradual das atividades presenciais.

Os intervalos ou recreios devem ser
feitos com revezamento de turmas
em horários alternados

Organizar os horários de entrada
e saída, evitando aglomeração e
preferencialmente fora do horários
de pico do transporte público

Atividades de educação física, artes e
correlatas podem ser realizadas mediante
cumprimento do distanciamento de 1,5 m,
preferencialmente ao ar livre.
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2. Higiene Pessoal

Disponibilizar os EPIs necessários
aos funcionários para cada tipo
de atividade
Higienizar frequentemente as
mãos com água e sabão
ou álcool em gel 70%

Uso obrigatório de máscara dentro da
instituição de ensino, no transporte escolar
e em todo o percurso de casa
até a instituição de ensino.
Fornecer água potável de modo
individualizado. Caso a água seja forneci
da em galões, purificadores, bebedouros
ou filtros de água,
cada um deve ter seu próprio copo.
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3. Sanitização de Ambientes

Higienizar os banheiros, lavatórios
e vestiários antes da abertura, após
o fechamento e, no mínimo, a cada
três horas.

Higienizar os prédios, as salas de aula e,
particularmente, as superfícies que são
tocadas por muitas pessoas (grades, mesas
de refeitórios, carteiras, puxadores
de porta e corrimões), antes do início das
aulas em cada turno e sempre que
necessário.

Certificar-se de que o lixo seja
removido no mínimo três vezes
ao dia e descartado com segurança

Manter os ambientes bem ventilados
com as janelas e portas abertas, evitando
o toque nas maçanetas e fechaduras.
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4. Comunicação

Comunicar as famílias e os
estudantes sobre o calendário
de retorno e os protocolos com
no mínimo 7 dias de antecedência.

Priorizar o atendimento
ao público por canais digitais (telefone,
aplicativo ou online).

Produzir materiais de comunicação para
distribuição nas instituições
de ensino na chegada dos estudantes,
com explicações de fácil entendimento
sobre a prevenção da COVID-19.
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5. Monitoramento

Não permitir a permanência
de pessoas sintomáticas para
COVID-19 na instituição de ensino

Profissionais e alunos que fazem parte do
grupo de risco devem ficar em casa e
realizar as atividades remotamente, na
primeira etapa do plano de retorno às
atividades presenciais

Orientação aos pais ou responsáveis para
aferirem a temperatura dos estudantes
antes de eles irem para a instituição de
ensino e ao retornar. Caso a temperatura
esteja acima de 37,5° C, a recomendação é
ficar em casa.

Separar uma sala ou uma área para isolar
pessoas que apresentem sintomas
na instituição de ensino até que possam
voltar para casa.

Recomendação para instituições de ensino
públicas e privadas aferirem a temperatura
das pessoas a cada entrada.
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Protocolos construídos em
diálogo com:

ESTADO

MUNICÍPIOS

UNIVERSIDADES
PÚBLICAS

INSTITUIÇÕES
PRIVADAS

Associação Brasileira
de Escolas Particulares

Sindicato dos
Estabelecimentos de Ensino
no Estado de São Paulo

Representantes de
universidades particulares
Conselho Estadual
de Educação (CEE)

Representantes da
educação complementar
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Experiências internacionais
foram consideradas
PAÍS

RETORNO GRADUAL
E SEGMENTADO

USO DE ENSINO
REMOTO

REDUÇÃO DO Nº DE
ALUNOS POR TURMA

PROTOCOLOS
SANITÁRIOS

Dinamarca

Chile

França

Holanda

África do Sul

China

Alemanha
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São Paulo

Planejamento do retorno
da rede estadual

O principal foco do retorno
da rede estadual será….

Não deixar nenhum aluno para trás
e recuperar a aprendizagem
de todos, priorizando
as habilidades essenciais
– tanto cognitivas quanto
socioemocionais
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Quais serão as frentes estruturantes
do retorno da rede estadual?

Acolhimento
socioemocional
Recuperação e aprofundamento
da aprendizagem
Prevenção do abandono
e da evasão escolar
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O que já foi feito
e próximos passos

Ações já realizadas
Distribuição de materiais impressos
3,5 milhões de estudantes receberam
materiais para realização das
atividades não presenciais

Centro de Mídias da Educação de São
Paulo, canais de TV e investimentos
em conectividade (internet
patrocinada para 3,5 milhões de
estudantes e 250 mil profissionais)

Merenda em Casa
730 mil estudantes em situação de
pobreza ou extrema pobreza já
receberam 3 parcelas de R$55 durante a
suspensão das atividades presenciais
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Próximos passos
Junho/Julho

Busca Ativa dos estudantes
Identificação de grupos de risco,
engajamento da comunidade escolar e
monitoramento

Avaliação Diagnóstica
Diagnóstico da aprendizagem dos
estudantes para construção de planos
de recuperação individualizados

Agosto

Fornecimento de máscaras, EPIs,
termômetros e demais insumos
Estudantes receberão máscaras e
profissionais da educação receberão EPIs,
conforme a atividade realizada

Formação dos profissionais da
educação
A equipe da escola e os profissionais
da educação serão formados e
preparados para um retorno seguro

Programa Recuperação da Aprendizagem
Produção de material didático, apoiado
pelo ensino híbrido e com foco em
habilidades essenciais

“4º ano” do Ensino Médio
Optativo para os estudantes concluintes de
2020 que queiram se preparar mais um ano
para o ingresso no ensino superior

Setembro

2021
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Mais informações

Protocolos do setor educacional das etapas 1 e 2,
geral e específicos estarão disponíveis em:
https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/
Decreto do plano de retorno da
educação será publicado no dia 02/07
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Obrigado

