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Plano São Paulo - Educação: Retorno presencial

Saúde e ciência
Retorno de atividades presenciais 

será autorizado pelo Centro de Contingência do 
Coronavírus e pela Secretaria da Saúde, 

baseado em evidências científicas 



Ações da Educação

Manutenção de boa prática da rede estadual no combate à COVID-19
Atividades da rede de ensino paulista foram paralisadas gradualmente
Para dar previsibilidade e segurança às famílias e à comunidade escolar
Retorno às atividades presenciais também será gradual

Vamos observar as experiências internacionais



Experiências internacionais: Benchmark
Retorno gradual e 

escalonado
Início pela 

educação infantil
Redução do nº de 
alunos por turma

Critério 
geográfico

Uso de ensino 
remoto

Protocolos 
de higiene



Reduzir a aproximação e o 
contato entre as pessoas

DISTANCIAMENTO SOCIAL

Promover cultura de atenção aos 
procedimentos de limpeza pessoal

HIGIENE PESSOAL

Promover a ventilação e a 
sanitização tempestiva do ambiente

SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES

Garantir que funcionários
conheçam os riscos e os 
procedimentos adotados

COMUNICAÇÃO

Garantir que as ações sejam 
efetivas ao longo do tempo e 

a rastreabilidade de casos

MONITORAMENTO

Plano São Paulo - Pilares do protocolo padrão



Municípios

Protocolos serão construídos junto com: 

Instituições privadas
Associação Brasileira de Escolas Particulares

Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no 
Estado de São Paulo

Representantes de universidades particulares

- USP, UNESP, UNICAMP e 
UNIVESP - União dos Dirigentes 
Municipais de Educação do Estado 
de São Paulo - UNDIME SP - 
Associação Brasileira de Escolas 
Particulares - ABEPAR - Sindicato 
dos Estabelecimentos de Ensino no 
Estado de São Paulo - SIEEESP - 
Presidente do Conselho Estadual 
de Educação - CEE

Universidades públicas



Como será em São Paulo - Educação

Liberação gradual 

● Para regiões específicas autorizadas pelo Comitê de Contingência do 
Coronavírus e pela Secretaria da Saúde

● Atendimento restrito às mães trabalhadoras inicialmente

● Seguindo protocolos específicos de proteção a crianças e funcionários

● Decisão final sobre liberação será de autoridades municipais

Retorno gradual das demais etapas previsto para junho, conforme decisão do Centro de Contingência 
do Coronavírus  e do Plano São Paulo 
Isso tem que estar no próximo slide, vamos fazer um só pras demais etapas - ok 

Ensino Infantil - Educação Pública e Privada



Ensino fundamental e médio - Educação Pública e Privada

Como será em São Paulo - Educação

Retorno gradual das demais etapas previsto para junho, conforme decisão do Centro de Contingência 
do Coronavírus  e do Plano São Paulo 
Isso tem que estar no próximo slide, vamos fazer um só pras demais etapas - ok 

Liberação gradual possível em julho, conforme decisão do Comitê de Contingência e da Sec. da Saúde
Para regiões específicas, com atendimento restrito e seguindo protocolos de proteção

Rodízios de estudantes atendidos a cada dia da semana
Não sobrecarregar sistemas de transporte e não gerar aglomerações nas escolas

Protocolos em análise

Distanciamento de mesas e materiais de higiene 
Garantir proteção aos estudantes, à comunidade escolar e evitar transmissões



Aulas online, em casa, começam 
na segunda-feira, 27 de abril

Ensino mediado 
por tecnologia

Professor tem 
papel fundamental

Aprendizado conjunto
em qualquer lugar

Rede estadual: enquanto não há retorno presencial



Rede estadual: horário das atividades 

Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 



Rede estadual: horário das aulas online
Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio 



Planejamento de retorno: rede estadual

Avaliação diagnóstica

Avaliação diagnóstica 
será realizada para 

identificar defasagens e 
customizar plano de 

aprendizado para alunos

Acolhimento Reforço Recuperação

Acolhimento dos alunos 
para recuperar o clima 

escolar e avaliar situação 
da saúde mental

Planejamento de 
atividades específicas de 
reforço para alunos com 

defasagem, para 
adequação acelerada

Permitir a alunos que não 
conseguiram acompanhar 

as atividades remotas 
realizar novas entregas 

para não prejudicá-los na 
conclusão do ano letivo

Medidas a serem adotadas para quando houver retorno das atividades presenciais 



Plano São Paulo - Comissão Educação

- Coordenação Setorial da Educação 
- Instituição de Comissão com 
  instituições públicas e privadas 
  para a construção dos protocolos

1

- Devolutiva interna
- Protocolos específicos
- Definição de próximos passos
- Modelos de liberação gradual

1

- Divulgação de próximos passos
- Medidas a serem adotadas
- Protocolos definidos
- Quais serão as primeiras 
liberações graduais e como 
serão conduzidas

23 de abril 28 de abril 08 de maio



Obrigado


