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1. Informações gerais 

a. Quem deverá retornar às atividades presenciais 
no dia 3 de novembro? 

O retorno do dia 3 de novembro é obrigatório para todos os estudantes 

e profissionais da educação, salvo aqueles que pertençam a algum grupo 

de exceção. 

b. A presença obrigatória dos estudantes vale para 
todas as redes de ensino? 

Não. A determinação é para a rede estadual, escolas privadas e escolas 

municipais de cidades sem sistema próprio de ensino. Ou seja, os 

municípios regulados pelo Conselho Estadual de Educação deverão 

seguir a orientação estabelecida na Resolução SEDUC 109, de 28-10-

2021, e Deliberação CEE nº 204/2021. Os municípios que têm sistema 

próprio de ensino podem ter outra regra para a sua rede municipal e 

escolas privadas vinculadas ao seu respectivo sistema. 
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2. Profissionais da Educação da rede estadual 
de ensino 

a. Como será o retorno dos profissionais da 
educação da rede estadual de ensino? 

Com exceção dos profissionais que pertençam a algum dos grupos de 

exceção, todos os demais devem retornar presencialmente, cumprindo 

suas jornadas e cargas horárias normalmente em suas unidades 

escolares. 

b. Em quais casos será permitida a realização de 
teletrabalho para os servidores da educação da 
rede estadual de ensino? 

O teletrabalho será permitido nos casos em que: 

• Quando houver suspeita ou confirmação de diagnóstico de 

infecção pela COVID-19, atestada por prescrição médica ou por 

recomendação do agente de vigilância epidemiológica, enquanto 

acometida pela doença; 

• Quando o profissional fizer parte de grupo de risco e não puder 

ser vacinado, conforme orientação a ser emitida pela 

Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos - CGRH; 

• Se a profissional for gestante ou puérpera. 
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c. O que acontecerá com os servidores da rede 
estadual que não estão incluídos nos casos 
permitidos para teletrabalho e não 
comparecerem presencialmente em suas 
unidades de trabalho? 

Os servidores que não comparecerem às aulas deverão ter faltas 

computadas. 

3. Estudantes 

a. Como será o retorno dos estudantes? 

Exceto os estudantes que pertençam a algum dos grupos de exceção, 

todos os demais devem retornar presencialmente às unidades escolares 

no dia 03 de novembro de 2021. 

b. Ainda há necessidade de manter o 
distanciamento de 1 metro entre as pessoas? 

Não. A obrigatoriedade do distanciamento de 1 metro (art 3º do Decreto 

65.384/20 alterado pelo Decreto 65.849/21) não tem eficácia desde o 

fim da vigência da medida de quarentena, conforme data fim 

estabelecida no Decreto nº 65.897/21. Para mais informações acesse a 

nota informativa no link: http://www.educacao.sp.gov.br/wp-

content/uploads/2021/10/Nota-Informativa-SEDUC-Esclarecimentos-

Decreto.pdf  

http://www.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/Nota-Informativa-SEDUC-Esclarecimentos-Decreto.pdf
http://www.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/Nota-Informativa-SEDUC-Esclarecimentos-Decreto.pdf
http://www.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/Nota-Informativa-SEDUC-Esclarecimentos-Decreto.pdf
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c. Quais são os estudantes que se encaixam em 
grupos de exceção à obrigatoriedade de retorno 
presencial? 

Compõem o grupo de exceção ao retorno obrigatório às atividades 

presenciais: 

• Gestantes e puérperas; 

• Comorbidades com idade a partir de 12 anos, que não tenham 

completado seu ciclo vacinal contra COVID-19; 

• Menores de 12 anos pertencentes ao grupo de risco para COVID-

19, para as quais não há vacina aprovada no país. 

• Condição de saúde de maior fragilidade à COVID-19, mesmo com 

o ciclo vacinal completo, comprovada com prescrição médica 

para permanecer em atividades remotas.   

É necessário que seja apresentado atestado médico que indique o 

impedimento destes estudantes de comparecer às aulas presenciais, 

devendo seus responsáveis legais apresentar declaração de 

compromisso com a participação destes alunos em atividades remotas.  
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d. Quando os estudantes com 12 a 17 anos podem 
tomar a primeira e a segunda dose da vacina 
Pfizer contra COVID-19? 

A vacinação dos adolescentes iniciou-se em 18 de agosto de 2021, sendo 

realizada por etapas conforme pertencimento ao grupo de risco e 

idade.   

O Estado de São Paulo passou a adotar o intervalo de 8 semanas (56 dias) 

entre a primeira e a segunda dose da vacina Pfizer desde o dia 24 de 

setembro de 2021. Fique atento e assim que tiver completado 8 semanas 

da data da primeira dose da vacina, o adolescente poderá receber a 

segunda dose do imunizante contra COVID-19.  

e. Como será acompanhada a frequência dos 
estudantes da rede estadual de ensino que fazem 
parte dos grupos de exceção? 

Estudantes que fazem parte do grupo de exceção deverão continuar 

acompanhando as aulas e realizando as atividades por meio do Centro 

de Mídias de São Paulo (CMSP). Nestes casos, será contabilizada a 

frequência remota do estudante no diário de classe, bem como a 

realização das tarefas solicitadas.  

f. Estudantes que ainda não completaram o 
esquema vacinal devem retornar 
presencialmente? 

Sim. O retorno presencial é obrigatório para todos os estudantes, salvo 

os que fazem parte dos grupos de exceção e que deverão apresentar 
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recomendação médica expressa orientando mantê-lo em atividades 

remotas. 

g. O que pode acontecer com os estudantes que 
não frequentarem presencialmente a escola e 
não forem do grupo de exceção à 
obrigatoriedade?  

Estudantes que não comparecerem às aulas sem justificativa médica 

terão faltas computadas. 

4. Serviços escolares 

a. Quais são as especificações do serviço de limpeza 
nas escolas? 

A higienização do prédio, das salas de aula e, particularmente, as 

superfícies que são tocadas por muitas pessoas (grades, mesas de 

refeitórios, carteiras, maçanetas e puxadores de porta, corrimões, 

interruptores de luz, torneiras de pias e de bebedouros), deverá ocorrer 

antes do início das aulas em cada turno e sempre que necessário, 

independentemente do formato do serviço de limpeza (contratação de 

empresa terceirizada ou limpeza centralizada por meio dos Agentes de 

Serviços Escolares). 

Casos em que o serviço de limpeza não estiver em conformidade com os 

termos do contrato deverão ser notificados imediatamente à Diretoria 

de Ensino, para que sejam tomadas as devidas providências de 

notificação da empresa contratada. Quando a limpeza for realizada pelos 
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ASEs a aquisição dos bens deve ser realizada por meio do PDDE - Covid 

(Programa Dinheiro Direto na Escola) ou da Rede de Suprimentos. 

b. Como deve ser organizada a alimentação escolar 
dos estudantes? 

A oferta da alimentação escolar para a totalidade dos estudantes 

matriculados na unidade escolar é obrigatória a partir do dia 3 de 

novembro. A unidade escolar deve atentar-se aos protocolos sanitários 

na preparação e nos momentos de alimentação e, sempre que possível, 

organizar os estudantes em turmas com horários alternados, a fim de 

diminuir a circulação de pessoas nos refeitórios da escola. 

c. Quais os protocolos para organização do 
transporte escolar? 

Deverá ser utilizada a ocupação normal dos veículos de transporte 

escolar. Vale ressaltar que os estudantes e servidores devem usar 

máscaras em todo o percurso de casa até a escola, os veículos devem ser 

higienizados entre uma viagem e outra, especialmente das superfícies 

comumente tocadas pelas pessoas, e os veículos devem dispor de álcool 

em gel 70% para higienização das mãos. Recomenda-se que a 

escola/diretoria de ensino disponibilize máscaras para ficarem de 

reserva no veículo, para o caso de o estudante que tiver alguma 

intercorrência com ela durante o trajeto possa trocá-la.   
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5. Protocolos de segurança 

a. Quais são os protocolos de segurança a serem 
adotados no retorno? 

A descrição completa dos protocolos de segurança a serem adotados 

para garantir o retorno seguro dos estudantes ao ambiente escolar, está 

detalhada na Resolução SEDUC 109, de 28-10-2021. Destacam-se, 

abaixo, as principais medidas a serem adotadas pelas unidades 

escolares: 

• Pessoas sintomáticas não devem comparecer à escola; 

• É obrigatória a utilização correta de máscaras; 

• A aferição de temperatura na entrada da escola é obrigatória e, caso 

a temperatura esteja acima de 37,5º, orientar o retorno para casa e 

a busca de atendimento médico. Crianças ou adolescentes devem 

aguardar em sala isolada, segura e arejada até que pais ou 

responsáveis possam buscá-los; 

• Registrar as informações de caso suspeito e confirmado no 

Sistema de Informação e Monitoramento da Educação para a 

COVID-19 – SIMED, disponível na SED; 

• Manter a ventilação adequada dos ambientes é essencial; 

• Estudantes e servidores devem lavar as mãos com água e sabão ou 

higienizar com álcool em gel 70% ao entrar na escola. 
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b. O que acontece se um estudante testar positivo 
para COVID-19 em uma turma? Os demais alunos 
devem seguir frequentando as aulas presenciais? 

Caso um aluno teste positivo para COVID-19, os demais estudantes da 

mesma turma devem ser afastados das atividades presenciais, cumprir o 

isolamento domiciliar de 14 dias - a partir da data em que a pessoa 

positivada esteve na sala de aula - e ter o estado de saúde monitorado. O 

caso positivo deve ser notificado à Vigilância em Saúde do município, 

assim como no Sistema de Informação e Monitoramento da Educação 

para COVID-19 (SIMED). Nesse período os alunos devem seguir 

acompanhando as aulas pelo CMSP. 

c. Quais são os EPIs e materiais que devem ser 
utilizados para garantir o retorno seguro às 
atividades presenciais? 

As unidades escolares devem dispor de máscaras, álcool em gel 70%, 

termômetros infravermelhos, entre outros itens. A aquisição deve ser 

feita preferencialmente por meio do PDDE - COVID e, quando inviável, 

deverá ser solicitado à Diretoria de Ensino que, por sua vez, deve 

comunicar a Secretaria da Educação sobre a necessidade de reposição 

do estoque destes itens. 

d. É possível solicitar complementação dos recursos 
do PDDE - COVID? 

Sim. A Resolução SEDUC 109, de 28-10-2021 autorizou a transferência 

de R$ 25 milhões por meio do PDDE COVID para as unidades escolares. 
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Caso seja necessário, a unidade deverá solicitar o repasse à 

Coordenadoria de Orçamento e Finanças (COFI), por meio do link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV7gLs0Es0Wqt422Hnxx

b1lUcQMZngRKW3Y8Z7OZvbz88mPQ/viewform. 

6. Informações pedagógicas 

a. Como será o retorno das escolas PEI e ETI? 

Escolas PEI (Programa de Ensino Integral) e ETI (Escolas de Tempo 

Integral) deverão funcionar de acordo com a carga horária padrão das 

atividades, atendendo o turno integral da unidade. 

b. Como devem acontecer as atividades de artes, 
educação física e correlatas? 

Atividades de educação física, arte e correlatas podem ser realizadas 

normalmente, priorizando atividades ao ar livre e atentando o uso 

correto de máscara e higienização dos materiais. 

As práticas coletivas, como esportes de quadra, e demais com contato 

físico (como dança em pares e lutas) são permitidas e os estudantes 

deverão manter o uso da máscara, inclusive quando estiverem 

realizando essas atividades. Sempre que necessário, as máscaras 

deverão ser trocadas respeitando os protocolos de higiene para 

armazenamento. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV7gLs0Es0Wqt422Hnxxb1lUcQMZngRKW3Y8Z7OZvbz88mPQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV7gLs0Es0Wqt422Hnxxb1lUcQMZngRKW3Y8Z7OZvbz88mPQ/viewform
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c. As aulas a atividades remotas seguirão sendo 
ofertadas no CMSP? 

Sim. As aulas ao vivo e por meio do repositório seguem sendo 

transmitidas pelo CMSP, tanto pelo aplicativo quanto pelos canais TV 

Educação e TV Univesp. 

d. Como o CMSP pode ser usado de forma a 
complementar as atividades presenciais? 

O professor poderá usar as aulas do Menu de Conteúdos Integrados para 

transmitir conteúdos do CMSP e, em seguida, trabalhar presencialmente 

com a turma. Também é possível indicar aulas para que os estudantes 

assistam e recuperem o aprendizado de habilidades específicas. Outra 

estratégia é organizar estações em que parte da turma assiste conteúdos 

do CMSP e outra participa de atividades presenciais com o professor, 

endereçando as diferentes necessidades da turma, utilizando o Kit do 

CMSP. 

e. Quais atividades o professor em teletrabalho 
deve realizar? 

Conforme indica o artigo 9º, da Resolução SEDUC 109/2021: 

Artigo 9º – Os profissionais da educação da rede estadual deverão 

cumprir suas jornadas e cargas horárias de trabalho completas 

presencialmente nas unidades escolares. 

Parágrafo único. O teletrabalho, para os profissionais da educação da 

rede pública estadual, poderá ser autorizado nas seguintes hipóteses: 

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/conteudos-integrados/
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I – nos casos em que houver suspeita ou confirmação de diagnóstico de 

infecção pela COVID-19, atestada por prescrição médica ou por 

recomendação do agente de vigilância epidemiológica, enquanto 

acometida pela doença; 

II – nos casos em que o profissional fizer parte de grupo de risco e não 

puder ser vacinado, conforme orientação a ser emitida pela 

Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos – CGRH; 

III – nos casos em que a profissional for gestante e puérperas. 

Artigo 10 – Os profissionais que estiverem em regime de teletrabalho 

deverão, obrigatoriamente, exercer as seguintes atividades: 

I – Acompanhamento remoto de estudantes; 

II – Transmissão de aulas a partir do aplicativo do Centro de Mídias da 

Educação de São Paulo; 

III – Produção e correção de atividades a serem enviadas para os 

estudantes; 

IV – Ações de busca ativa; 

V – Orientações para famílias dos estudantes; 

VI – Interação por meio da ferramenta de chat do Centro de Mídias da 

Educação de São Paulo; 

VII – Demais atividades compatíveis com o teletrabalho. 
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f. É possível usar o Kit do CMSP para fazer 
transmissões? 

Sim. O aplicativo do CMSP permite que o professor transmita até 40 

horas semanais de conteúdo. Utilizando o equipamento e o aplicativo, é 

possível que o professor transmita as atividades que realiza na sala de 

aula para que estudantes que ainda estejam remotamente possam 

acompanhá-las também. 

7. Tecnologia  

a. O que fazer se a escola está com problemas de 
internet? 

Se a escola está com problemas de internet deve-se entrar em contato 

com o NIT (Núcleo de Informações Educacionais e Tecnologia) da sua 

Diretoria de Ensino ou abrir um chamado no site da FDE. 

b. O que fazer se o Kit do Centro de Mídias ainda não 
foi instalado? 

A escola poderá utilizar os recursos do PDDE para realizar a instalação. 

 

Outubro 2021 
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