
OFÍCIO Nº 605/2020-GAB/SEDUC 

 Santos, 22 de abril de 2020.

Ao Senhor
Flávio Antonio Rodrigues Saraiva
Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santos - SINDSERV

Assunto: Resposta ao Ofício SINDSERV nº 80/2020

Senhor Presidente,

1. Em  resposta  ao  Ofício  SINDSERV  nº  80/2020,  datado  de  20  de  abril  p.p.,  a
Secretaria  de  Educação,  em  consonância  às  legislações  específicas  (Federais,  Estaduais  e
Municipais) com relação à situação extraordinária mundial (Pandemia) e de acordo com os estudos
e plano de ação que estão sendo elaborados pelo Departamento Pedagógico e que serão submetidos
à apreciação do Conselho Municipal de Educação, informa que:

1) Desde o início do ano letivo de 2020, até o dia 20/03 p.p.,  data em que, por
orientações  também Federais,  cessaram as  aulas  presenciais  (e  se  adotou o isolamento  social),
foram cumpridos 29 dias letivos que equivalem a 130,5 horas letivas.

2)  Em  face  à  suspensão  das  aulas  presenciais,  os  técnicos  do  Departamento
Pedagógico  (educadores)  prontamente  elaboraram diversas  atividades  que,  além de estarem de
acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e Currículo Santista, atendem ao tema
atual (higiene e saúde, valores humanos...) e, de forma concomitante, já as disponibilizaram na
plataforma virtual (Educa.Santos), uma página da Educação dentro do Portal da Prefeitura, para
consultas e desenvolvimento das mesmas (ação amplamente divulgada na mídia local).

3) Os Conselhos (Federal e Estadual) de Educação deram autonomia aos Municípios
quanto ao replanejamento e volta às aulas (remota, semipresencial ou presencial), por entenderem
as especificidades locais (regionais e de cada Unidade Municipal de Educação);

4)  Nosso  Município,  sempre  amparado  nas  legislações  e  instruções  normativas
vigentes, optou por, ”a priori” recesso escolar e, após, férias escolares;
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5) As diretrizes  estão sendo continuamente reavaliadas,  de acordo com as atuais
orientações do Ministério da Saúde e dos Governos Federal e Estadual.

Atenciosamente,

CRISTINA A. R. BARLETTA
Secretária de Educação
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