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Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 154/2021. de autoria do Nobre Vereador Saulo 

Anderson Rodrigues e subscrito pelos demais pares, encaminhamos as informagoes 

prestadas pela Secretaria Municipal de Educagao, por meio de seu Memorando n° 

074/2.021- SME, copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Mumcipai

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAQAO 

GABINETE DO SECRETARIO

Recebido Por

Cajamar, 13 de Maio de 2021.

MEMORANDO n° 074/2.021 - SME

A Secretaria Municipal de Governo - SMG
Departamento Tecnico Legislative
At. Sra Luciana Maria Coelho de Jesus Stella

Referente: Requerimento CMC n° 154/2021

Prezada Senhora

Versa o presente expediente sobre a resposta para o requerimento 

n°154/2021 da Camara Municipal de Cajamar acerca dos protocolos de prevengao e 

enfrentamento da COVID-19 adotados para o possivel retorno das aulas da Educagao 

Infantil e Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.

Considerando o protocolo redigido pela Comissao de Estudo e Elaboragao 

do Protocolo de Retomada as Aulas Presenciais com base no documento de estudo 

apresentado pela Equipe Tecnica Pedagogica do Municipio de Cajamar que propde o 

protocolo sanitario, estruturado conforme o Plano Sao Paulo de retomada presencial 
das aulas.

Considerando que para que esse objetivo seja cumprido, a Secretaria 

Municipal de Educagao, fez uma sistematizagao de pesquisas dos mais diversos 

setores ligados direta ou indiretamente a Educagao e foram utilizados 

parametros, dentre outros documentos:
como
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a) O Plano Sao Paulo do Governo do Estado de Sao Paulo, instituldo 

atraves do Decreto n° 64.994, de 28 de maio de 2020, atualizado e 

disponivel em https://www.saopaulo.sp.qov.br/planosp/;

b) A Nota Tecnica do “Todos pela Educagao”, elaborada com a 

colaborapao do Institute Ayrton Senna (disponivel em

https://www.todospelaeducacao.orq.br/ uploads/ posts/433.pdf?1194110764).

Diante do exposto, conforme solicitado seguem esclarecimentos acerca dos 

questionamentos apresentados:

1. Ha urn intense esforpo por parte desta Secretaria em auxiliar as Unidades 

escolares na busca pela organizapao estrutural e de recursos humanos, a 

fim de garantir a seguranga de todos os envolvidos no processo de 

retomada as agoes presenciais. No que tange ao retorno dos 

profissionais do grupo de risco, estes estao amparados pelos Art. 24 e 28 

do Decreto n° 6228/2020 e suas alteragoes.

2. As Unidades Escolares estao preparadas para o retorno gradual das 

atividades presenciais, de maneira a assegurar todos os protocolos 

sanitarios necessaries e estabelecidos pelo governo estadual e municipal 
conforme Decretos 6357/2020 e 6421/2021.

3. De acordo com a ATA da reuniao realizada no dia 24/07/2020 sob 

orientagao do Decreto n° 6303/2020 que institui a Comissao de estudo e 

elaboragao do protocolo de retomada as aulas presenciais, e possivel 
verificar a indicagao de compra de todos os EPIs necessaries a fim de 

garantir a seguranga dos envolvidos no processo de retomada. Desta 

forma, apos aprovagao por tal comissao os EPIs foram adquiridos e 

entregues nas unidades. Sobre os bebedouros, os mesmos estao 

interditados para uso direto, conforme orientagao do protocolo do f^lzkio 

Sao Paulo, e os responsaveis serao orientados a ofertar as ^ri^Rgb? 

garrafinhas individuals para prevenir o uso coletivo.

https://www.saopaulo.sp.qov.br/planosp/
https://www.todospelaeducacao.orq.br/_uploads/_posts/433.pdf?1194110764


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAQAO 

GABINETE DO SECRETARIO

4. A empresa que presta servigos de limpeza conforme solicitagao da 

Comissao de estudo e elaboragao do protocolo de retomada as aulas 

presenciais, apresentou protocolo de limpeza e treinamento aos 

funcionarios, para garantir a efetiva limpeza com o intuito de prevenir a 

proliferagao do virus da COVID-19.

5. No municipio foi instituido pelo Decreto n° 6221/2020 o Comite de 

Enfrentamento da Pandemia de Infecgao Humana pelo novo Corona 

Virus “COVID-19” com representatividade e em regime de colaboragao 

entre as secretarias e o poder executive municipal.

6. Das 37 unidades escolares, 26 ja passaram por reforma estrutural, a fim 

de garantir as condigoes necessarias para a seguranga e bem estar das 

criangas e servidores. As demais passaram por adequagbes e as ultimas 

06 (seis) entidades iniciaram reforma em Maio/2021.

7. O Departamento Pedagogico em consonancia com a Supervisao de 

Ensino da Rede Municipal de Ensino de Cajamar e a Gestao das 

Unidades Escolares elaboraram o Protocolo de Retorno as aulas 

presenciais, documento este norteado pela Instrugao Normativa n° 

001/2021.

8. Para o retorno das criangas da Educagao Infantil esta previsto conforme 

estabeleceu a Comissao de estudo e elaboragao do protocolo de 

retomada as aulas presenciais, respeitando o Plano Sao Paulo com o 

percentual entre 20 e 35% das criangas por sala, em regime de 

revezamento distribuido pelos cinco dias da semana, garantindo assim a 

retomada gradual das agoes presenciais, e a criagao de vinculo 

emocional.

9. Assim como para as criangas da Educagao Infantil, o Ensino Fundamental 
I e II acompanha as indicagbes do Plano Sao Paulo e do protoedlqjde 

retomada.
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10. Para os alunos com deficiencia que dependem de contato direto com o 

professor ou servidor de apoio, o EPI sera utilizado pelo adulto, uma vez 

que dependendo da especificidade da crianga a mesma esta dispensada 

do uso de mascara. Sendo assim, quern deve fazer uso e o adulto 

responsavel pelo contato direto conforme estipula a lei n° 14.019/2020.

H.Conforme Instrugao Normativa n° 001/2021 da Secretaria Municipal de 

Educagao a retomada das aulas sera gradativa, respeitando o Protocolo 

de Retomada e tendo assegurado o direito da crianga. Caso haja 

negativa do retorno neste momento, a crianga nao sera prejudicada uma 

vez que as aulas sincronas e assincronas oferecidas na Plataforma 

Educacional “Colegio do Futuro” continuarao sendo desenvolvidas, alem 

do que, todos os alunos tern acesso ao material estruturado e aos 

atendimentos atraves das redes sociais das unidades escolares e pelos 

grupos de WhatsApp, que continuarao acontecendo conforme 

organizagao de cada Unidade Escolar.

Ademais, nos colocamos a disposigao para quaisquer esclarecimentos que 

se fizerem necessarios, aproveitando o ensejo para renovar nossos protestos de 

elevada estima e distinta consideragao.

Atenciosamente,

Prof3 (Hr 
Gestora do Dep

^hSRodhgues 
FkamerjlcH Pedagogico

■. Regis\5ouza
Secretario MiJnicipal de Educagao
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DATA
09/04/2021Senhores Vereadores protocolo

767/2021

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
atraves de orgaos competentes, dissemine a nos informagoes sobre os 
proto cobs de prevengao e enfretamento da COVID-19 que serao adotados _ 
possivel retorno das aulas do ensino infantil e fundamental da rede municipal 
de ensino.

no

1.As escolas estao preparadas do ponto de vista dos. recursos estruturais,
materials e humanos? Tal apontamento se faz necessario, tendo em vista que 
ha professores e funcionarios considerados “grupo de risco” e com isso, a 
necessidade de substituigao seria emergencial para o acolhimento as criangas, 
jovens e adolescentes;

Entende-se por grupo de risco, pessoas acima de 60 anos, gestantes e 
lactantes, portadores de doengas cronicas ou responsaveis pelo cuidado 
de pessoas com suspeita ou confirmagao por Covid-19.

2. Os espagos das escolas, conforme se encontram hoje, estao adequados para 
receber todos os alunos, tendo em vista a necessidade do cumprimento de 
protocolos envolvendo o revezamento nos diversos espagos da escola?

3. As escolas dispoem de insumos necessaries como: bebedouros, papel toalha, 
alcool em gel, a fim de garantir o uso individual e o cuidado com a higiene 
especialmente em bebedouros, os quais sao utilizados por todos?

4. As escolas tern condigoes de manter bebedouros, banheiros e demais espagos 
higienizados periodicamente, considerando os protocolos da QMS 
(Organizagao Mundial de Saude)?

5. Havera urn regime de colaboragao e de agoes intersetoriais entre as areas de 
educagao, saude e assistencia social em respeito aos protocolos de seguranca 
sanitaria de ambito nacional e local?

6. Havera atengao no que se refere as condigoes de higiene e seguranga em
todas as unidades escolares, com investimento inclusive na infraestrutura das 
escolas?

Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo
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7. Havera um planejamento efetivo 

todos os envolvidos para o retorno as aulas, considerando 
no processo educative 

que os protocolos de retorno as aulas,
4 . Que
vo, sejam orientados e treinados para 

sejam respeitados?
8. Quais as agoes estao

considerando que sao atendidasTestrsP^3 Cnan?as da educapao infantil, 
os 5 anos? Ta, questionameJto se d! emS ^ 1 ^ de idade

de seguranga, sem que o que e nroorin ? .necessidade de medidas 
ou seja, como evitar o distanciamento entre crianga"So peSrenas?0"^"^0'

9. Quais
ensino fundamental es^clalmente3^ Para as cnan9as e adolescentes do 
em via de regrade 1,5 ^^sabenck5ncRienati/ali,e "f reSpeit° 30 d^tanciamento 
quantidade excessive de SOa^^ros em sa^L^f,0135

com uma

10. Quais as agoes estao sendo 
adolescentes portadores 
contato fisico direto

pensadas para as cnangas, jovens e 

*> cle

as aulas on\neC|am1im™?raotoplaMM?4™ Para “ ,U'aS Ou

Outras informagoes que se julgarem necessarias.

de deficiencia

JUSTIFICATIVA

pais e responses'dorakinor bem0comoV'tSd 3 imenSa preocupa?ao dos 

municipal de educagao, para com os nmZni a°S °S profissionais da rede 
combate da Covid-19 seiam comniJL pro.tocolos de protegao e
Considerando que cabJ ao^erJatr ^ Se9Uid°S'

mteresse coletivo

.c°.enlT"ro“ir „omr^oci™"‘o *s ,a,»s—populapposobreesle^ssunlo ,0m“®

rP^~ir—a ■aulas, ja que o alunos ainda nao estarao

e rnei3 todaTafcr' “"J baStante P—.ag.o
contaminagao da COVID-19 nem da n^ L w ?® 6m n°eao do risco de 
Propria ciencia ter comprovado q2 a rfraSde m 3 h06^- A'6m de a 

adolescentes sao assintomatims naA 9rande maiona das criangas e 
doenga da mesma maneira. ’ sentem smtomas, mas transmite a

Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555

Justifico

prevengao ao

apresentar proposigoes que visem ao

iona ao vereador 
possivel informar a

e importante e esta 
somente disso para o retorno das 

vacinados.

o 4 m zon AM.- CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo
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For cada um dos motivos supramencionados, os protocolos se sequranna 
ambiente escolar se fazem imprescindiveis, e a escola tem um papel 
importante na orientagao e nos esclarecimentos dos alunos e de toda

mumdade^ escolar, por esses motivos que questiono o Executive sobre cada 
uma das agoes que serao tomadas.

no

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 07 de abril de 2.021.
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