
Boa tarde, para agilizar o retorno às solicitações protocoladas no dia de ontem, 1/3, às 16h, temos a 
informar: 
a) canal direto de comunicação - todos os canais institucionais - telefones e correio eletrônico,estão 
disponíveis  a todas as entidades e servidores, bem como a população da cidade;
b)entrega quinzenal dos estudos monitorados - desde as primeiras orientações (3/2) essa foi a 
periodicidade estabelecida - em princípio 25/2 e 3/3. Contudo com a mudança de bandeiramento, 
foi comunicado a todas as escolas - via email @edu e por meio de ofício circular a possibilidade de 
agendamento com as famílias que, ainda não conseguem receber virtualmente, para a retirada das 
atividades;
c) redução de profissionais  presenciais - o número de profissionais, seguindo o Decreto Estadual e 
os protocolos de bandeiramento, já foi reduzido, ficando restrito aos serviços de apoio ao ensino, os 
quais devem apoiar os processos necessários para as atividades , garantindo assim a manutenção de 
vínculos entre famílias e escolas, bem como a efetivação do calendário escolar;
d) com relação a testagem, esta demanda não está afeta à Secretaria da Educação. Entendemos a 
preocupação, contudo como temos observado  e que   os serviços de saúde têm sido demandados de 
forma  extrema,  devido ao agravamento da doença. Enquanto cidadãos, neste momento, continuam 
sendo priorizados os casos de maior gravidade, bem como aqueles de maior vulnerabilidade;
e) confirmação de matrículas- confirmação de matrículas, caso a escola disponha desta 
possibilidade, não vemos problemas,  pois  a forma e a organização está prevista no Regimento 
Escolar, com item específico sobre  a matrícula.   Prazos para entrega de documentação, igualmente 
a escola poderá acordar com as famílias o prazo , dos documentos necessários,  disciplinados no 
Regimento Escolar.  Alerta-se, porém, que a partir da designação da criança/estudante, ela passa a 
ter direito a ter acesso a todas as aulas e materiais disponibilizados para seus pares. Sendo assim, 
deve receber todos os estudos  monitorados, não causando qualquer transtorno ou acúmulo de 
atividades  para os estudantes, inclusive respeitando as configurações e possibilidades de cada uma 
das famílias, especialmente aquelas que têm sofrido mais com as consequências perversas da 
pandemia, ou seja, para aqueles que a escola deve trabalhar com equidade, empatia e compreensão.
f)  profissionais com Covid- solicitado relatório no dia 28/2 para entrega à Secretaria até 1/3, apenas
24 escolas responderam, destas, 6 não tiveram nenhum caso e,  no conjunto das demais, foram 
relatados 35 casos.
g) plano de contingência e procedimentos,  estão disciplinados no Plano de contingência de cada 
unidade e, foram esclarecidos os encaminhamentos pela VIS/SMS, em reunião com os diretores em 
10/2. 
  É o que cabe  informar.
Sandra Mariz Negrini


