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Ofício
Interessado: Chefia de Gabinete
Assunto: Considerações ao Comitê Administrativo Extraordinário

Em relação ao ofício enviado pela empresa MoveEdu, a respeito do enquadramento do setor de
"cursos livres", esta Secretaria da Educação traça as considerações pertinentes a seguir:

1) A atividade do setor de "cursos livres" não é regulada pela Secretaria de Educação, Conselho
Estadual de Educação ou qualquer órgão relacionado às atividades educacionais reguladas. Por
isso mesmo é conhecido como "educação não-regulada". Portanto, recomendamos que esse setor
não seja enquadrado no faseamento próprio da educação para a reabertura das atividades
durante a pandemia do novo coronavírus. O pleito para que o setor siga o faseamento da área de
"serviços" do Plano São Paulo nos parece adequado.

3) O entendimento de que o setor de educação não-regulada deve seguir protocolos iguais aos da
educação regulada, apesar de seguir outro faseamento de abertura, se dá porque essa atividade
envolve, essencialmente, aulas em locais fechados análogas às da educação regulada. O setor,
por meio da Associação Brasileira de Franchising, evidenciou, em reuniões com esta secretaria,
que possui turmas com número de alunos geralmente abaixo de 20, oferecidas em dias
alternados, com público majoritariamente de jovens e adultos, em horários que costumam sair do
período de pico e com atividades comerciais de "venda" de cursos que difere da educação
regulada. Esses argumentos corroboram para o enquadramento no setor de "serviços", mas
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2) Dadas as características educacionais desse setor, conforme 4 reuniões que esta secretaria
conduziu com seus representantes durante o processo de construção dos protocolos de reabertura
durante a pandemia do novo coronavírus, recomendamos que as empresas sigam as regras
definidas nos protocolos sanitários voltados para a educação, mesmo sem cumprir o faseamento
específico da mesma. Entendemos que os protocolos sanitários para a etapa 1 do faseamento
próprio da educação precisam ser cumpridos durante as fases 2 e 3 do Plano São Paulo para a
educação não-regulada e os protocolos da etapa 2 devem ser adotados na fase 4 para esse setor,
voltando à normalidade na fase 5. 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. Esses protocolos estão
disponíveis no site https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/.
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reforçam a necessidade de adotar protocolos do setor de educação durante as aulas.

Sem mais, encaminhe-se estas considerações para o análise do Comitê Administrativo
Extraordinário.

São Paulo, 04 de julho de 2020.

SEDUCOFI202068481A

Renilda Peres de Lima
Chefe de Gabinete
Chefia de Gabinete
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