
PLANO DE ADIAMENTO DA RETOMADA DAS 
AULAS PRESENCIAIS DO ANO LETIVO DE 

2020 



O Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, composto pela Secretaria Municipal de Saúde, Chefe de

Gabinete, Secretaria de Administração, Secretaria Municipal de Obras e Transporte, Secretaria Municipal de

Assistência Social, Secretaria Municipal de Gestão, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria

Municipal de Assuntos Jurídicos, Secretaria de Finanças e Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente,

analisando o quadro epidemiológico no município de Juquitiba, bem como pesquisa pública realizada junto

aos docentes e discentes da rede pública municipal, estadual e privada do município elabora o presente Plano

de Adiamento de retomada das aulas presenciais do ano letivo de 2020 .

Em virtude do crescimento exponencial de casos confirmados de COVID-19 no Município, sendo apresentado

uma elevação de 154% de casos entre 31/07/2020 a 31/08/2020, o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus

entende pelo adiamento da retomada das aulas presenciais para fevereiro de 2021, mantendo-se no atual

ano letivo a prorrogação do método online de aulas na rede municipal de ensino.

No tocante a rede municipal e privada de ensino, sugere-se a simetria de medidas com a rede municipal, com

o consequente adiamento da retomada das aulas presenciais.
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Em pesquisas realizadas na rede municipal, estadual e privada de ensino do município de Juquitiba, apurou-se

entre os docentes e pais de alunos insegurança na retomada das aulas presenciais em razão da pandemia

causada pelo Coronavírus (COVID-19), conforme consta nos documentos colacionados a seguir.

Ainda, o boletim epidemiológico do Munícipio tem demonstrado crescimento exponencial de casos

confirmados, apresentando aumento de 154% entre 31/07/2020 a 31/08/2020.

A rede pública de saúde municipal conta com Centro de Atendimento ao COVID-19 dispondo de 02 leitos

para pacientes graves e 03 leitos de isolamento para oxigenoterapia, sendo eventuais casos que demandem

internação hospitalar encaminhados ao Hospital Geral de Itapecerica da Serra – hospital de retaguarda.

Assim, o retorno das aulas presenciais se mostra precoce, em razão do aumento de casos confirmados no

Município, bem como em virtude da dependência de hospital de retaguarda para internação e suporte.



RESULTADO DE PESQUISA DE OPINIÃO 
PÚBLICA REALIZADA ENTRE OS DOCENTES 

DA REDE PÚBLICA MUNCIPAL

Pesquisa realizada em 06 de agosto de 2020. Dados arquivados na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura



RESULTADO DE PESQUISA DE OPINIÃO 
PÚBLICA REALIZADA ENTRE OS PAIS DE 

ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Pesquisa realizada em 06 de agosto de 2020. Dados arquivados na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura



RESULTADO DE PESQUISA 
DE OPINIÃO PÚBLICA

REALIZADA PELO 
COLÉGIO PRIVADO

TALES DE MILETO 



ATAS DAS REUNIÕES DE DOCENTES DA REDE 
PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO



















Segundo levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura

apontando que, aproximadamente, 22,5% (29) dos docentes integram grupo de risco

e que 23% (66) do total de funcionários da educação municipal possuem

comorbidades.
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DOCENTES
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