
Requerimento nº 02/2021 

Senhor Presidente 
Senhores Vereadores 

  

                                        Considerando o comunicado externo conjunto da Subsecretaria, da 
Coordenadoria Pedagógica (COPED), Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares. (CISE), 
nº. 76, São Paulo, datado em 22 de janeiro de 2021, que atualiza dirigentes, equipes de Supervisão de 
Ensino, do Núcleo Pedagógico, equipes gestoras das escolas e professores quanto as regras sobre o 
retorno presencial das aulas, calendário escolar organização da programação do planejamento escolar 
2021.  

                                        Considerando que Bálsamo, no momento do protocolamento desse 
requerimento encontra-se na fase laranja, sendo atribuído ao município a autonomia para decidir a 
respeito da retomada das aulas e definir o próprio calendário escolar para 2021. 

                                        Considerando que as escolas paulistas que já definiram suas regras, 
contemplando a 1º Etapa – 1 a 14 de fevereiro: com atividades presenciais somente para educadores
(as) - período será reservado para formação em relação aos protocolos sanitários e a ferramentas de 
ensino híbrido; análise da avaliação diagnóstica; checagem com as famílias sobre quais estudantes 
devem retornar presencialmente e, a partir disso, organização das turmas. 

                                        Considerando que a 2ª Etapa – 15 de fevereiro contempla o início das aulas 
presenciais regulares com no máximo 35% da capacidade de estudantes, sendo facultativo aos 
estudantes - Os que optarem pelo ensino remoto deverão realizar obrigatoriamente as atividades 
online– inclusive material impresso a ser retirado pelos responsáveis, se necessário. 

                                        Considerando que o retorno às atividades presenciais exigirá uma grande 
organização devido o contexto pandêmico que ainda vivenciamos e as exigências, necessárias, das 
medidas sanitárias e de distanciamento físico para o atendimento aos bebês, crianças, jovens e 
adultos necessitam de um planejamento dinâmico e diário. 

                                        Considerando a ligação realizada por essa nobre vereadora - datada em 18 
de janeiro de 2021, às 16h21m para o Coordenador da Educação, buscando entender como está/foi 
preparada as escolas para o retorno as aulas; e o mesmo colocou-se à disposição dessa Casa 
Legislativa para relatar a respeito - se iniciado - do Plano de retomada das aulas. 

                                        Razões pela qual REQUEIRO em termos regimentais e com a aprovação do 
Plenário, e conforme dispõe o artigo 131, inciso II e § 4º, do Regimento Interno da Câmara Municipal, a 
convocação do Diretor Municipal da Educação João Manoel Fonte para que compareça a sede do 
Legislativo, em data e horário a ser designado para prestar os devidos esclarecimentos aos vereadores 
a toda comunidade Balsamense acerca do Plano Municipal de Imunização contra a COVID-19 e a 
Retomada das aulas.  

                                        Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 28 de Janeiro de 2021. 

VEREADORA: 
  
  
Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM  
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