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Retomada das aulas presenciais  

 

 A partir do mês de março, embasado nas informações  
epidemiológicas, a porcentagem de atendimento será de 25%, de 
forma escalonada, até chegar aos 100%, de acordo com o Plano 
São Paulo. 

 

  25% dos alunos serão atendidos na forma presencial, em rodízio,  
e em horário reduzido. Enquanto 75% estarão, nesse mesmo 
período, em atendimento on-line.  
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 Nessa fase, voltarão em 

forma de rodízio os alunos 
do Ensino Fundamental, EJA 
e Ensino Médio. 

 Retorno Presencial – a partir de 01 de março. 

 Ordem alfabética / lista 
piloto. 

 Caso seja possível, irmãos 
devem estar escalonados 
na mesma semana. 
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 Retorno Presencial – Fundamental I 
 

Grupos 
Presenciais  

  
 Divisão dos alunos em 4 Grupos (A, B, C e D);  
 Dias fixos e com revezamento às sextas-feiras;  
 Os grupos deverão ter 25% dos alunos matriculados; 
 Horário de atendimento:  
      Manhã: das 7h às 7h50 - interação on-line para os grupos que estarão em ensino remoto 
e  das 8h10 às 11h30 - presencial; 
      Tarde: das 13h às 13h50 - interação on-line para os grupos que estarão em ensino 
remoto e  das 14h10 às 17h30 - presencial; 
 Caso haja necessidade, para evitar aglomerações, as entradas e saídas poderão ser 

escalonadas com intervalo de 10 minutos de uma turma para outra.  
 Durante o atendimento presencial, priorizar os componentes curriculares de Língua 

Portuguesa e Matemática; 
 Inicialmente, os alunos farão uma avaliação diagnóstica elaborada pela SEED e, ao final 

do 1º trimestre, uma avaliação diagnóstica elaborada pelo professor regente da turma. 
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 Retorno Presencial – Fundamental I 
 

Grupos 
Remotos  

  
 

 Nos dias em que os alunos não estiverem participando do rodízio presencial, 
deverão participar das interações (caso tenha acesso à internet), realizar os roteiros 
de estudos, a apostila trimestral e assistir às videoaulas;  
 

 As videoaulas serão disponibilizadas no Portal da Educação (site da prefeitura)  
 
 Os roteiros de estudos e apostila deverão ser corrigidos pelo professor nos 

momentos de HTPC e HTPL. 
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2º Momento: Retorno Presencial – EJA 
 

Grupos 
Presenciais  

 
 

 Fazer levantamento dos alunos que poderão retornar no presencial. Caso o aluno tenha 
mais de 60 anos ou fizer parte do grupo de risco, deverá assinar um termo de 
responsabilidade para retorno presencial (modelo a ser encaminhado pela SEED, 
posteriormente); 

 Divisão dos alunos em 4 Grupos (A, B, C e D);  
 Sistema de rodízio diário;  
 Os grupos deverão ter 25% dos alunos matriculados; 
 O atendimento segue o horário normal de aula; 
 Inicialmente os alunos farão uma avaliação diagnóstica elaborada pela SEED e, ao final do 

1º trimestre, uma avaliação trimestral elaborada pelo professor, conforme calendário. 
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 Retorno Presencial – EJA 
 

Grupos 
Remotos  

 

 Nos dias em que os alunos não estiverem participando do rodízio presencial, deverão 
realizar os roteiros de estudos e a apostila trimestral;  

 
 Os roteiros de estudos e apostilas deverão ser corrigidos pelo professor nos 

momentos de HTPC e HTPL. 
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 Retorno Presencial –  Fundamental II e Ens. Médio 
 

Grupos 
Presenciais  

 
 

 Divisão dos alunos em 4 Grupos (A, B, C e D);  
 Sistema de rodízio diário;  
 Os grupos deverão ter 25% dos alunos matriculados; 
 Horário de atendimento:  
      Manhã: das 7h às 7h50 - interação on-line para os grupos que estarão em ensino remoto e 
das 8h10 às 11h30 - presencial;  
     Tarde: das 13h às 13h50 - interação on-line para os grupos que estarão em ensino remoto e 
das  14h10 às 17h30  - presencial; 
     Noite: das 18h30 às 21h20 - presencial e das 21h40 às 22h30 - interação on-line para os 
grupos que estarão em ensino remoto; 
 Caso haja necessidade, para evitar aglomerações, as entradas e saídas poderão ser 

escalonadas com intervalo de 10 minutos de uma turma para outra; 
 Inicialmente os alunos farão uma avaliação diagnóstica elaborada pela SEED e, ao final do 

1º trimestre, uma avaliação trimestral elaborada pelo professor, conforme calendário. 
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Retorno Presencial – Fundamental II e Médio 
 

Grupos 
Remotos  

  
 

 Nos dias em que os alunos não estiverem participando do rodízio presencial, deverão 
participar das interações (caso tenha acesso à internet), realizar os roteiros de 
estudos, a apostila trimestral e assistir às videoaulas;  
 

 As videoaulas serão disponibilizadas no Portal da Educação (site da prefeitura)  
 
 Os roteiros de estudos e apostilas deverão ser corrigidos pelo professor nos 

momentos de HTPC e HTPL. 
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01/03  –  início das aulas presenciais 

100% dos alunos 
de forma on-

line.  

Atendimento aos alunos 
22/02 –  26/02 

Presencial: 
25% dos 

alunos (em 
cada grupo), 

rodízio diário. 

Ensino Híbrido 

On-line: 75% dos 
alunos. 

Acolhida 

Indicação CEE 
205/2021: 

Novas orientações 
poderão ser expedidas 

por este Colegiado, 
dependendo da 

evolução da situação 
atual, bem como de 
outras medidas que 

venham a ser adotadas 
pelas autoridades da 

Saúde ou 
governamentais do 

Estado de São Paulo. 


