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PLANO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS  – 2021 

 
 

Considerando o Decreto Estadual nº 65.849, de 06 de julho de 2021, e a considerável 

queda do número de casos de Covid-19 no município, com o avanço da vacinação no 

município, a Secretaria de Educação e o Conselho Municipal de Educação definiram: 

 

1- Data do início do letivo (2º semestre) – 02/08/2021; 

2- Capacidade de alunos por sala – 33% dos alunos matriculados, por sala; 

3- Organização das turmas – A classe será dividida em três grupos. Cada grupo 

frequentará a aula presencial por uma semana; 

4- Horário de aulas – Horário reduzido; 

5- Segmentos autorizados a retornar presencialmente – Ed. Inf.(4 e 5 anos);Ensino 

Fundamental I e II, Educação de Jovens e Alunos e Ensino Técnico; 

6-  Protocolos exigidos – De acordo com o Protocolo Sanitário para Reabertura da 

Educação no município de Luiz Antônio/SP, todas as Unidades Escolares 

Municipais terão os seguintes itens de segurança sanitária: 

- Máscaras para alunos, professores e funcionários (adquirido pelas escolas através 

dos recursos do PDDE emergencial); 

- Face shield para professores e funcionários (adquirido pelas escolas através dos 

recursos do PDDE emergencial); 

- Álcool em gel (item produzido pela Empresa Escola); 

- Sabonete líquido (item produzido pela Empresa Escola); 

- Álcool líquido (item produzido pela Empresa Escola); 

- Água sanitária (item produzido pela Empresa Escola); 

- Desinfetante (item produzido pela Empresa Escola); 

- Borrifador para álcool líquido; 

- Dispenser para álcool, sabonete e papel toalha (instalado nas salas, banheiros e 

áreas comuns); 

- Suporte para álcool em gel com pedal (nas entradas das escolas); 

- Toalhas descartáveis; 

- Squeeze para água individual (para todos os alunos); 

- Termômetro infravermelho; 
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- Toucas e luvas descartáveis (para funcionários); 

- Lixeiras com pedal; 

- Adaptação dos bebedouros com a troca de disparo de boca por torneiras; 

- Sinalização dos ambientes com as principais medidas e recomendações; 

7- Observações gerais –  

a) O retorno presencial será facultativo; 

b) A organização das turmas será realizada após consulta pública aos 

pais/responsáveis; 

c) Haverá monitoramento dos casos de transmissão de Covid na cidade para avaliar 

possíveis suspensões ou ampliações no atendimento da capacidade de alunos 

por sala de aula; 

d) O retorno presencial para a Ed. Infantil (0 a 3 anos) e Ed. Inclusiva serão 

avaliadas posteriormente; 

8- A Escola Estadual e Escolas Particulares estão autorizadas a retornar, de acordo 

com o Plano São Paulo.  

 

Luiz Antônio, 27 de julho de 2021. 
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