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EDUCAÇÃO 

Secretaria Municipal de Educação planeja retorno das aulas presenciais, 

de forma segura somente em 2021. 

 
                                                         Cristalina, 20 de novembro de 2020. 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Cristalina informa que no âmbito da 

educação municipal há um plano de ação em construção para a retomada das aulas 

presenciais, que a partir das condições pandêmicas e da efetividade de uma vacina, 

pode acontecer de forma gradual, por meio do ensino híbrido, prevendo-se, de início 

com uma porcentagem de 30% (trinta por cento) de alunos presentes respeitando as 

normas dos protocolos de segurança.  

Na atualidade, as atividades escolares estão sendo ministradas de forma a 

cumprir o calendário escolar do ano letivo de 2020 e, por este motivo, a SME entende 

que o retorno presencial no atual cenário, além de não ser seguro, seria um retorno 

muito demorado, pois seria feito de forma gradual e escalonado por quinzena, 

começando com uma porcentagem de alunos do 4º ao 9º, e assim sucessivamente até 

o retorno seguro dos alunos da Educação Infantil, dos berçários a agrupamento de 5 

anos e da EJA. 

Neste contexto, e levando em consideração não somente a segurança dos 

alunos, mas a segurança dos professores e demais servidores da educação, bem como 

dos familiares, tendo em vista que muitos alunos ficam sob os cuidados dos avós para 

que os pais possam trabalhar. 

Diante do exposto, a SME entende que o retorno das aulas presenciais em 

2020 geraria um transtorno maior do que a efetividade do ensino, e, vislumbra o retorno 

das aulas presenciais com os devidos protocolos de segurança, de forma gradual e 

híbrida em 2021 até que a vacina preventiva seja disponibilizada em nossa cidade e 

assim reduza o risco de contaminação do novo Corona vírus. 

Contamos com a compreensão e a colaboração de todos. 
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Secretária de Educação 


