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COMUNICADO MOVEEDU | Faseamento Plano São Paulo (COVID-19) para CURSOS
LIVRES

comunicados <comunicados@moveedu.com.br>
Qua, 08/07/2020 10:02

 

Faseamento Plano São Paulo (COVID-19)
para CURSOS LIVRES

 
Prezado franqueado,
 
Conforme informamos nesta segunda-feira e confirmado ontem (07/07/2020), recebemos um
ofício da Secretaria da Educação do Governo do Estado de São Paulo que traz a resposta
positiva ao nosso pedido de enquadramento do nosso setor de cursos livres na categoria de
Serviços. Esta resposta foi divulgada no Diário Oficial, conforme trecho abaixo:

(trecho divulgado no Diário Oficial)
II - as atividades presenciais no âmbito da educação não-regulada, assim entendida aquela não sujeita a
autorização de funcionamento ou avaliação de qualidade pelo Poder Público, deverão cumprir, no tocante
à aplicação do Plano São Paulo, instituído pelo Dec. 64.994-2020:
a) as restrições de capacidade e horário previstas para o setor de "Serviços";
b) os protocolos sanitários pertinentes à educação regulada (...)

Desta forma, poderemos seguir com a retomada das atividades de nossas unidades no estado de
acordo com as regras do Plano São Paulo (COVID-19), seguindo as determinações das fases de
cada cidade conforme tabela abaixo:

 
Vale ressaltar que essas fases são semanalmente atualizadas. É importante acompanhar as
alterações divulgadas pelo Governo do Estado de São Paulo.
 
Ainda de acordo com as fases para o setor de Educação, as cidades deverão seguir as
orientações do Comitê Administrativo Extraordinário:
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As etapas 1 e 2 do faseamento trazem regras de todo o setor da Educação, sendo que nem tudo
se aplica ao nosso segmento de “Cursos Livres”. Importante ressaltar ainda que essas
recomendações podem mudar conforme futuras orientações do Governo do Estado.

Ainda de acordo com o Ofício, as unidades de "cursos livres" deverão se atentar tanto aos
protocolos gerais de cada etapa, quanto aos previstos especificamente para o "subsetor: Ensino
Superior, Profissional e Complementar", no qual está inserido.

Em caso de dúvidas sobre o decreto estadual em seu município, indicamos que procure os
órgãos responsáveis de sua cidade.

Estamos juntos neste momento importante, seguindo essas diretrizes para a manutenção da
segurança e saúde de todos.

 
 
Atenciosamente,
MoveEdu.
 

 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-setorial-educacao-etapa-1.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-setorial-educacao-etapa-2.pdf

