
São Paulo, 28 de maio de 2021.

Memorando

Número de Referência: 013/2021 DIR GSE
Assunto: Orientações para o retorno às atividades escolares - junho/2021

 

Prezado(a) Diretor(a):

Considerando a suspensão da decisão liminar proveniente de processo judicial, movido pelo
Sindicato dos Trabalhadores em face ao Centro Paula Souza, que suspendia o retorno às
atividades presenciais nas Unidades de Ensino do Centro Paula Souza e ainda, o impacto no
interesse dos alunos no processo classificatório vestibulinho vigente, em decorrência desta
suspensão e, por conseguinte a falta de aulas práticas exigidas em laboratórios, orientamos:

 

1. Até o dia 01/06 as Unidades que tinham previsto o retorno presencial às aulas, a partir do dia
10/05, deverão, em conjunto com docentes e servidores, reavaliar seus planos de retorno,
conforme modelo enviado anteriormente, verificando:

a) Se o Município em que a unidade e suas classes descentralizadas se encontram expediu
Decreto suspendendo as atividades presenciais;

b) Se há EPIs necessários para retorno das atividades escolares presenciais;

c) Se há docentes e servidores que possam desenvolver as atividades presencialmente, em
conformidade com as orientações da URH, levando-se em consideração os protocolos
institucionais e a quantidade máxima de alunos por período de até 35%;

d) As turmas de 2020, de módulos finais, que ainda se encontram em análise, em decorrência de
aulas práticas;

e) Os cursos que possuem o maior número de aulas práticas com foco na aprendizagem em
laboratório, e prioritariamente nos módulos e série finais;

f) Os índices de perda e/ou baixo desempenho dos cursos técnicos que possuem grande número
de aulas práticas desenvolvidas em laboratório;

g) A possibilidade de aulas no período noturno, considerando o toque de recolher instituído na
fase de transição;
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h) Outras informações que sejam relevantes na análise dos Planos.

 

Obs1: As aulas teóricas deverão continuar no modelo remoto, neste instante.

Obs2: A análise quanto ao retorno poderá ser realizada por Habilitação, considerando as
especificidades de cada curso.

 

Essa reanálise deverá ser encaminhada aos Supervisores Educacionais Regionais, caso haja
alteração do Plano aprovado anteriormente, por e-mail, até o dia 02/06 para início das aulas no
dia 07/06, conforme modelo enviado.

 

2. As Unidades que, embora tenham elaborado o Plano de Retorno, mas que não tinham previsão
para retornar no mês de maio deverão reavaliar essa situação, caso tenha ocorrido alguma
mudança nos critérios estabelecidos para retorno.

 

Orientamos às Unidades de Ensino que, após a reestruturação do cronograma de aulas e
aprovação do retorno pela Supervisão Educacional Pedagógica Regional, seja dada ampla
divulgação à comunidade escolar, por meio de redes sociais, sistema acadêmico, e-mails, entre
outros que se entender possível.

 

Para finalizar, observamos que a presencialidade dos alunos, neste momento, será opcional,
lembrando que aqueles que não puderem comparecer à Unidade de Ensino deverão cumprir suas
atividades remotamente.

 

Independente da Unidade retornar ou não com as aulas presenciais, recomenda-se que a escola
disponibilize, respeitados os protocolos sanitários, os laboratórios de informática aos alunos que
necessitarem.

 

Atenciosamente,
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Sabrina Rodero Ferreira Gomes
Diretor de Departamento

Grupo de Supervisão Educacional

Amneris Ribeiro Caciatori
Gestor de Supervisão Educacional

Gestão Pedagógica

Robson Fernando Gomes da Silva
Responsável pela Área

Gestão de Legislação e Informação

Almério Melquíades de Araújo
Coordenador Técnico

Unidade de Ensino Médio e Técnico
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