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Palavra do Secretário

     No mês em que Itapecerica da Serra 
comemora 144 anos de emancipação político-
administrativa, assinala-se, para a educação, um 
incontornável ponto de inflexão, qual seja: (a) 
definir o que faremos com toda a experiência 
acumulada desde que a pandemia do novo 
Coronavírus forçou-nos a inaugurar um novo 
jeito de “ser escola” – e a consequente migração 
para as plataformas de relacionamento virtual –, 
com vistas a (b) tomada de decisões estruturantes 
que direcionem a retomada das atividades 
presenciais.

 Dimensionar adequadamente o cenário 
que se descortina nesse momento definirá o lugar 
que queremos ter no mapa das experiências que se 
inscreverão no rol daquelas que terão sido capazes 
de atenuar, no menor tempo, os efeitos do período 
de excepcionalidade educativa que passamos a 
viver de março de 2020 pra cá.

 Será um desafio imenso, o maior que o 
Brasil terá enfrentado desde que conseguiu 
universalizar o acesso a educação básica, meados 
da década de 1990, atingindo 97,6% das crianças 
na faixa etária de 6 a 14 anos, de acordo com os 
dados do último Censo (2010).

 E, com o anúncio do Governo de que a 
vacinação alcançará a todos os profissionais da 
educação até julho/2021, este cenário recebe uma 
injeção de ânimo proporcional a energia que 
despenderemos nos próximos meses. Energia que 
precisa, de agora em diante, concentrar-se em pelo 
menos 4 frentes para a organização do retorno ao 
ensino presencial:

· Ressignificação da escola como instância 
de socialização e de ordenação do conjunto de 
capacidades – para a vida em sociedade – que os 
nossos  marcos  lega is  lhe  incumbiram 
historicamente;
· Reafirmação das identidades docentes e 
discentes no contexto de reaclimatação ao espaço 
físico escolar;
· Reorganização curricular, didática e 
metodológica  após o  mapeamento das 
habilidades focais que serão identificadas a partir 
da aplicação das sondagens;
· Incorporação de protocolos sanitários nos 
processos  de  acolh imento  e  in te ração 
intraescolares.

  Indubitavelmente, para todos os sistemas 
de ensino do país, as dificuldades já patentes 
impostas pela pandemia, e seus “restos a pagar” 
nos anos que virão, demandarão um nível de 
articulação para além das fronteiras as quais nos 
habituamos a trafegar, considerando-se que, tão 
importante quanto a absorção de padrões de 
cuidados para a contenção da infecção quando da 
retomada presencial, é a definição de um 
protocolo pedagógico robusto e assertivo para 
reaver as perdas sociocognitivas  que se 
acumularam ao longo de 14 meses de atividades 
escolares em ambiente remoto. 

E, por mais paradoxal que seja, é   
precisamente nesse contexto tão peculiar que se 
abre a oportunidade de nos ajustarmos, 
definitivamente, aos paradigmas de uma educação 
que se pretende do século XXI.

Vamos vencer. Afinal, temos em nossas 
fileiras os mais aguerridos combatentes, o melhor 
quadro de profissionais da educação desse país.

Márcio Bezerra Carvalho
Secretário de Educação 

144 ANOS DA NOSSA CIDADE



PARABÉNS, ITAPECERICA!
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Em comemoração ao aniversário da cidade, 

lançamos a campanha para receber fotos dos 

alunos da Rede Municipal.

Entre 8 e 21 de maio recebemos mais de 300 

registros.



26
ABRIL

Com o fim de automatizar os processos de toda a 

Rede Municipal, a Equipe Gestora da Secretaria de 

Educação reuniu-se no dia 12 de maio com os 

representantes da Google for Education. Vem mais 

novidade adiante.
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Rede Conectada



Finalização das visitas às 
Unidades Escolares
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Ao adentrarmos o mês de maio, o ciclo de visitas 

técnicas do Secretário de Educação e de sua equipe a 

todas as 72 Escolas Municipais chegou ao fim.

“Temos agora um panorama de toda a Rede Municipal, 

o que nos permite traçar prioridades e adequações 

estruturais com vistas à melhoria do atendimento 

educacional a médio e longo prazo.”, afirma o 

Secretário.
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MANUTENÇÃO ESCOLAR
SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ ABRIL 

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

CLIQUE PARA 
ACESSAR A LISTA

MAIO

https://drive.google.com/file/d/1QAUwXd7w_58LkyRjswuHPmISmwPDxw3E/view?usp=sharing
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Vacinação

Nos dias 10 e 11 de maio aconteceu a aplicação 

da 2ª dose da vacina aos profissionais da 

educação das Redes Municipal, Estadual e 

Particular, totalizando perto de 1500 pessoas. 

Foram dias de exultação estampada nas 

centenas de fotos que tomaram conta das 

redes sociais.

E, de acordo com o recente anúncio do 

Governo de São Paulo, até julho teremos o 

alcance de todas as faixas etárias. É mais 

tranquilidade para retomar a vida e suas 

rotinas, algo drasticamente interrompido há 

mais de um ano.
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 Segurança Alimentar de Todos

Desde o último dia 21, os responsáveis por alunos da Rede Municipal 

dirigem-se às Unidades Escolares para retirar o cartão-alimentação. 

Por questões de segurança e melhor monitoramento por parte da S.M.E., 

as escolas e entidades conveniadas estão agrupadas em pequenos 

blocos.

Os cartões estão creditados com os valores dos meses de março, abril e 

maio. O cálculo para o repasse é feito de acordo com o consumo mensal 

da criança na escola, e sua oferta ocorre em consonância com as 

diretrizes do PNAE – Programa Nacional de Alimentar Escolar. E, 

enquanto durar o ensino remoto, os alunos terão assegurado o seu 

direito.
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Siga os nossos Canais e Redes Sociais
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