
Comunicado 116/2021
Aulas presenciais obrigatórias

Campinas, 19 de outubro de 2021

Prezadas famílias,

Esperamos que todos estejam bem e com saúde!

Na última semana, o governo estadual anunciou mudanças na organização das atividades
escolares que afetam principalmente os alunos que permanecem em status
exclusivamente remoto, o que corresponde a 10% dos estudantes do Colégio Rio
Branco. Para os alunos que já estão frequentando as aulas presenciais, não há
mudanças.

Estamos aguardando a manifestação das autoridades do município de Campinas para
podermos implementar as novas medidas que têm como prazo limite de implementação o
dia 03/11.

Transcrevemos abaixo os principais itens da Deliberação do CEE (Conselho Estadual de
Educação) 204/2021, de 11/10/2021 e a Resolução SEDUC 101, de 15/10/2021 sobre a
retomada das aulas e atividades presenciais:

Art. 1º As aulas e demais atividades presenciais deverão ser retomadas integralmente, com o
objetivo de atender a 100% dos estudantes.

§ 4º As Instituições privadas de ensino e as Redes Municipais vinculadas ao Sistema de Ensino
do Estado de São Paulo terão o prazo até o dia 03 de novembro de 2021 para se adequarem à
obrigatoriedade da presença dos estudantes.

Art. 2º A retomada integral das aulas e demais atividades presenciais, nos termos do artigo 1º,
deverá ocorrer com a observância das seguintes condições:

I - planejar e realizar as atividades escolares de modo a evitar aglomerações, garantidos
todos os demais Protocolos Setoriais da Educação;

II - seguir os Protocolos Sanitários, como uso de máscara e lavagem de mão ou uso de
álcool gel, as orientações das autoridades de Saúde, em especial aquelas emanadas do
Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e as diretrizes da
Secretaria de Estado da Saúde e das respectivas Secretarias Municipais de Saúde;

III - realizar o monitoramento de risco de propagação da Covid-19, comunicando os casos
suspeitos e confirmados por meio do preenchimento do Sistema de Informação e
Monitoramento da Educação para Covid-19 (SIMED), conforme Decreto Estadual
65.384/2020 e Deliberação CEE 194/2021;

§ 1º A presença do estudante nas atividades escolares não será obrigatória quando:

a) se aplique a Deliberação CEE 59/2006, que estabelece condições especiais de
atividades escolares de aprendizagem e avaliação para discentes cujo estado de saúde
as recomende;



b) gestante ou puérpera;

c) a partir de 12 anos pertencente ao grupo de risco para Covid-19 e que não tenha
completado seu ciclo vacinal contra a Covid-19;

d) menor de 12 anos pertencente ao grupo de risco para Covid-19.

§ 2º As Instituições de Ensino deverão manter atividades remotas para os estudantes que se
enquadrarem nos casos previstos no §1º deste Artigo.

Enquanto aguardamos a manifestação das autoridades municipais sobre as novas regras,
orientamos que as famílias cujos filhos se enquadrem nas situações em que não será
obrigatória a presença providenciem a documentação que caracteriza a situação de
exceção, encaminhando-a à respectiva orientadora educacional do segmento. Deverão,
ainda, preencher o formulário abaixo.

Este formulário só deve ser preenchido por aqueles alunos que se enquadram nas
situações em que não será obrigatória a presença na escola e que permanecerão no
status on-line: https://forms.gle/SmUiMDyhhjwGRzwd6

Contamos com a compreensão de todos para essas novas orientações e nos colocamos
à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

Equipe Pedagógica

https://forms.gle/SmUiMDyhhjwGRzwd6

