
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 

Conforme previsto na Resolução SEDUC nº 65 de 26 de julho de 2021, 

fica estendido o atendimento presencial, a partir de 13 de setembro de 2021, 

sem limite máximo, atingindo até 100% dos alunos, a depender da capacidade 

física das unidades escolares.  A definição da capacidade deverá ser organizada 

respeitando a metragem da sala de aula e o distanciamento mínimo de 1 (um) 

metro entre as pessoas, conforme o exemplificado nos anexos I e II.  

A fim de garantir atendimento presencial à todos os estudantes cujas 

famílias optem pelo retorno presencial, o gestor escolar deverá organizar grupos 

para revezamento de alunos, caso esta medida seja necessária para cumprir o 

distanciamento determinado em Resolução. A reorganização das aulas e demais 

atividades na modalidade de ensino híbrido, seguirão as seguintes diretrizes:  

 

1. Para o Atendimento Presencial o aluno terá garantido 4 (quatro) dias de 

atendimentos semanais, sendo realizado de segunda a quinta-feira. O 

atendimento dar-se-á da seguinte forma: 

       Educação Infantil I e II:  4 (quatro) horas diárias;  

      Ensino Fundamental I: 5 (cinco) horas diárias; 

1.1. Para assegurar o cumprimento dos dias letivos previstos em calendário 

escolar, às sextas-feiras o atendimento a todos os alunos acontecerá na 

modalidade remota.  

 

2. O ciclo de atendimento no Ensino Híbrido será horizontal, no qual os 

alunos serão agrupados, se necessário, e organizados para que possam 

frequentar integralmente a semana. (anexo III) 

2.1. Diante da necessidade do agrupamento, informamos que 

concomitantemente as aulas presenciais, deverá ser oportunizado aos alunos, 

que não estiverem em aulas presenciais, atividades remotas. 

 

3. O atendimento na modalidade presencial permanecerá facultativo aos 

estudantes, mediante a autorização dos responsáveis legais. 



3.1. As famílias que optarem para o atendimento exclusivamente remoto, 

deverão manter o compromisso de acompanhar as atividades assíncronas, que 

garantam que todos os estudantes tenham acesso aos conteúdos e atividades 

previstas.  

 

4.  Faz-se obrigatória a presença dos docentes na Unidade Escolar 

cumprindo o horário estabelecido para o   atendimento presencial de 23 (vinte e 

três) horas semanais e o restante de sua jornada em atendimento remoto. 

 

4.1. Entre as ações previstas para a hora atividade (HA), ressaltamos que os 

docentes deverão incluir em sua rotina a organização pedagógica e os 

conteúdos programáticos nas duas frentes de atuação da modalidade remota 

(Plataforma Google Classroom e Aplicativo de mensagem).  

 

 Visando auxiliar a organização da capacidade física para atender os 

estudantes, segue link https://www.fe.unicamp.br/salas, onde calcula a 

quantidade de alunos que podem estar em uma mesma sala de aula, 

respeitando as orientações para o distanciamento social solicitado pelos órgãos 

responsáveis.                   

  



ANEXO I – Planilha quantitativa para a capacidade máxima de alunos por 

sala de aula em m² 

 

UNIDADE DE ÁREA DE RISCO A SER GARANTIDA PELO RAIO DE 1 mts: ( 
PI x R² = 3,14 x (1)² = 3,14 m² | DECIMAL DE ARREDONDAMENTO = A 

PARTIR DE 0 ,5 

ÁREA EM 
M² 

Quantidade máxima 
número de alunos 

(tolerável)  

ÁREA EM 
M² 

Quantidade máxima 
número de alunos 

(tolerável)  

10 3 30 10 
11 4 31 10 
12 4 32 10 
13 4 33 11 
14 4 34 11 
15 5 35 11 
16 5 36 11 
17 5 37 12 
18 6 38 12 
19 6 39 12 
20 6 40 13 
21 7 41 13 
22 7 42 13 
23 7 43 14 
24 8 44 14 
25 8 45 14 
26 8 46 15 
27 9 47 15 
28 9 48 15 
29 9 49 16 

 

  



ANEXO II –   Mapeamento de sala com garantia de distanciamento de 1 metro entre as pessoas 
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ANEXO III – Modelo de atendimento Ciclo horizontal  

 


