
 

 

 

 

Nota Conjunta, Secretaria Municipal da Educação de Ribeirão Preto, Conselho Municipal de Educação, 

Associação dos Profissionais de Ensino de Ribeirão Preto, Sindicato dos Servidores Municipais de 

Ribeirão Preto, Guatapará e Pradópolis. 

 

Após reunião realizada em 15 de março de 2020, restaram estabelecidas diretrizes e recomendações à rede 

municipal de educação, às escolas particulares de educação infantil e à rede conveniada de educação infantil de 

Ribeirão Preto. 

Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde de Pandemia por Coronavírus e, as ações adotadas 

pelo Governo do Estado de São Paulo, além das entidades representativas da Educação e, 

Considerando a necessidade (premente) de ações de prevenção e contenção à disseminação do “Coronavírus”, em 

comum acordo, decidiu-se que: 

Na semana de 16 a 20 de março será realizada preparação e conscientização de equipe gestora, professores, pais e 

alunos para o reforço dos protocolos de higiene e orientações pedagógicas para o período de suspensão das 

atividades pedagógicas presenciais. 

A suspensão supracitada (Rede Municipal de Educação e escolas de Educação Infantil conveniadas SME) fica prevista 

a partir de dia 23 de março, inicialmente até o dia 05 de abril, sem prejuízo ao Calendário Escolar, uma vez que serão 

elaboradas e executadas atividades pedagógicas alternativas para esta situação.  

Para as escolas de Educação Infantil da rede particular, jurisdicionadas ao Sistema Municipal de Ensino, recomenda-

se as mesmas medidas adotadas nesta nota. 

Fica suspenso o Calendário de Audiências Públicas do Plano Municipal da Educação. 

O protocolo de conduta será disponibilizado à equipe gestora de cada unidade escolar. 

Mais informações serão comunicadas no decorrer dos próximos dias, nos canais oficiais de comunicação dos órgãos 

e entidades signatários desta nota. 

 

 

Felipe Elias Miguel (Secretaria Municipal da Educação de Ribeirão Preto) 

Márcio Silva (Conselho Municipal de Educação) 

Danilo Valentim (Associação dos Profissionais de Ensino de Ribeirão Preto) 

Laerte Carlos Augusto (Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto, Guatapará e Pradópolis) 

 

  

 

 


