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COMUNICADO 

Rio Claro, 06 de julho de 2020. 

 

1. Entre os dias 06 e 10 de julho o Plano de Retomada do Ano Letivo da Rede 

Municipal Pública de Ensino de Rio Claro estará aberto para consulta pública, 

através do Portal do Educador, por meio da qual, a comunidade poderá conhecer 

a proposta de trabalho construída e apresentar críticas e sugestões a ela, por meio 

do e-mail: gabinete.secretaria@educacao.rc.sp.gov.br. 

2. Vencida esta etapa, a Secretaria Municipal da Educação sistematizará as 

contribuições, dará publicidade a elas e as encaminhará à Comissão Intersetorial 

de Acompanhamento do Retorno às Aulas, que deverá estar instituída, através de 

ato administrativo do Poder Público Municipal, até o dia 13 de julho.  

3. Doravante, a Comissão Intersetorial de Acompanhamento do Retorno às Aulas 

analisará a proposta de Plano de Retomada, elaborada pela Secretaria Municipal 

da Educação, assim como as contribuições apresentadas durante a consulta 

pública e assentará, até o dia 31 de julho, para homologação do Chefe do Poder 

Executivo Municipal, a versão final do Plano de Retomada do Ano Letivo de 

2020 da Rede Municipal Pública de Ensino de Rio Claro.  

4. Importante salientar que a Comissão Intersetorial de Acompanhamento do 

Retorno às Aulas possuirá natureza consultiva, propositiva e de 

sistematização. Portanto, ela não usurpará atribuições e funções próprias dos 

Conselhos ligados à educação ou dos órgãos da Administração Pública 

Municipal. Sua missão, ao contrário, é contribuir para a reflexão, para o 

diálogo, para o entendimento e para a congregação dos olhares de 

diferentes segmentos profissionais e setores sociais acerca da retomada das 

aulas, de modo que elas possam ocorrer em segurança e exercer, de fato, 

um papel educativo.  

5. Entre os dias 31 de julho e 07 de agosto serão formadas, em cada escola, as 

Comissões Escolares de Retorno às Aulas. Até o dia 31 de agosto elas deverão 

se debruçar sobre o Plano de Retomada e promover as adequações necessárias à 

realidade de cada unidade de ensino.  
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6. Por fim, o retorno às aulas está previsto para o dia 08 de setembro, em fase 1 

(com até 35% da capacidade física de cada unidade escolar, preservando sempre 

o distanciamento de 1,5m entre as pessoas, podendo haver revezamento de 

estudantes por dia de aula), desde que a região em que se localiza o município 

de Rio Claro esteja há 28 dias na fase 3 (amarela) do Plano São Paulo. 

Portanto, o retorno às aulas não é um fato líquido e certo. A retomada está 

condicionada a questões de saúde. 

 
 
Adriano Moreira 
Secretário Municipal da Educação de Rio Claro 


