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LL3º ano do ensino médio voltou em outubro

Aulas no estado
em fevereiro

LLTESTAGEM LIBERADA
AFP

Secretaria de Educação planeja retorno presencial

C

om excessão do 3º ano do
Ensino Médio, que retomou as aulas presenciais
em 18 de outubro, as demais
turmas da rede estadual de ensino só retornarão em fevereiro de 2021. “Em momento algum se pensou em voltar com
os outros anos de escolarização
em 2020. Só o 3º ano do Ensino Médio, de forma opcional,
porque esses meninos têm a
prova do Enem em janeiro”,
explica o secretário estadual de
Educação, Comte Bittencourt.
A retomada está sendo elaborada pela pasta e levará em
conta a curva de contágio da
Covid-19 no estado e nos municípios. “Tudo dependerá de
como se apresentará a curva
pandêmica no início do ano
que vem. Nosso planejamento é otimista”, diz o secretário
Comte Bittencourt.
A previsão é colocar em prática, em 2021, algo semelhante ao que o Conselho Nacional
de Educação aprovou como
“Continuum Escolar”, que prevê atividades extras, incluindo
remotas, recuperando os conteúdos de 2020 com itinerários

Reginaldo Pimenta

Vacina CoronaVac tem sido testada pelo Instituto Butantã, em SP

Anvisa recua
sobre vacina
Comte diz que não se cogitou voltar com outros anos em 2020

pedagógicos diferentes.
Os alunos que estão terminando o Ensino Médio em
2020 poderão realizar uma matrícula especial para aprofundar o conteúdo do último ano.
O calendário para essas matrículas especiais está sendo ela-

borado pela pasta e será divulgado em separado.
A Seeduc também prepara
uma opção de reforço aos alunos de terminalidade do Ensino Médio Regular ou do IV
Módulo da Educação de Jovens
e adultos.

Escolas municipais voltam na próxima terça
LLA Secretaria Municipal de
Educação anunciou ontem que
a volta às aulas presenciais para
alunos do Ensino Fundamental do 9º ano, do último ano do
Programa de Educação de Jovens e Adultos e do Carioca 2
(projeto de correção de fluxo)
nas escolas públicas municipais acontecerá na próxima

terça-feira. Ao todo, são 61 mil
alunos destas turmas, que estudam em 427 unidades.
Nesta semana, com a participação da comunidade escolar, a retomada está sendo organizada. Professores, alunos
e demais profissionais que tenham comorbidades não retornarão. Os alunos poderão

optar pelas aulas remotas.
As aulas presenciais serão às
terças e quintas-feiras com turmas divididas em grupos A e B
para evitar aglomerações. Serão
três horas de aulas por dia, nos
turnos da manhã e da tarde para o 9º ano, e à noite para o PEJA.
Nas quartas-feiras haverá um reforço na higienização das escolas.

Agência havia suspendido testes
com a CoronaVac em São Paulo
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
anunciou ontam a autorização para retomada dos estudos com a vacina CoronaVac.
A pesquisa tinha sido suspensa, na segunda-feira, por conta de um evento adverso com
um dos voluntários, que morreu em decorrência de suicídio.
Em nota, a Anvisa afirmou
que já obteve os dados necessários para continuar com o
estudo: “após avaliar os novos
dados apresentados pelo patrocinador depois da suspensão do estudo, a Anvisa entende
que tem subsídios suficientes
para permitir a retomada da
vacinação e segue acompanhando a investigação do desfecho do caso para que seja
definida a possível relação de

causalidade entre o EAG inesperado e a vacina”.
O IML já tinha divulgado
um laudo sobre a morte do
voluntário, provando que não
teria relação com o imunizante, mas a Anvisa suspendeu os
testes até receber documentos oficiais. No comunicado, a
Agência afirmou que recebeu
os dados na tarde de terça-feira e que não está divulgando a
causa do evento adverso “em
respeito à privacidade dos voluntários de pesquisa”.
O órgão também reforçou
que é “importante esclarecer
que uma suspensão não significa necessariamente que o
produto sob investigação não
tenha qualidade, segurança ou
eficácia” e que suspensões são
“eventos comuns”.

