
Decreto n° I.736, de 02/08/2021
REF:   Estabelece procedimentos complementares para as atividades

presenciais nos estabelecimentos de ensino da rede ptiblica municipal.

FERNAND0  AUGUSTO  DE  SIQUEIRA,  Prefeito  Municipal  de
Roseira, no uso de suas atr].buic6es legais;

CONSIDERANI)O o Decreto Estadual n° 65.597, de 26 de marco de
2021,  que  reconheceu  como  essenciais  as  atividades  desenvolvidas  no  ambito  da  Rede
Ptiblica e das  lnstituig6es Privadas de Ensino;

CONSIDERANI)0 o Decreto Estadual n° 65.849, de 06 de julho de
2021,queprocedeualterag6esaoDecretoEstadual65.384,de17dedezembrode2020,ea
Resolucao   SEDUC   n°  65,  de  26  de  julho  de  2021,   que  disp6e  sobre  a  retomada  das
atividades laborais da Rede Ptiblica Estadual de Ensino;

CONSIDERAND0  que  a  Rede  Pdblica  Municipal  de  Ensino  se
encontra   vinculada   ao   sistema   de   Ensino   do   Estado   de   Sao   Paulo   e   as   recentes
determinac6es do Governo Estadual ;

CONSIDERAND0   a   importancia   das   interac6es  presenciais  nas
escolas  com  professores  e  colegas  para a  satide  emocional  e  aprendizagem  dos  estudantes,
comprovada  por  evidencias  cienti'ficas  sobre  os  efeitos  negativos  de  longos  peri'odos  de
suspensao das aulas presenciais;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  atendimento  dos  objetivos  de
aprendizagem previstos para o ano de 2021 ;

CONSIDERANDO  a  estrita  observancia  ao  quanto  estipulado  no
"ProtocolodeBiosseguran9aparaEstabelecimentodeEnsinodeEduca9aoBdsica";

CONSIDERANDO  a  responsabilidade  das  institui96es,  segundo  o
princi'pio da transparencia,  em  comunicar a comunidade escolar as decis6es e  informap6es
decorrentesdasituagaodepreven9aodocontagiopeloCoronavirus(COVID-19).

DECRETA

Art.    1°   -   As   aulas   presenciais   das   escolas   da   Rede    Pdblica   Municipal    de   Ensino,
abrangendo   os   alunos   das   etapas   I   e   H   da   educagao   infantil,   Ensino   Fundamental   e
Educagao  de  Jovens  e  Adultos,  a  partir do  dia  16  de  agosto  de  2021,  observarao  as  novas
dil.etrizes estabelecidas pelo Govemo Estadual, especialmente:

I-0ensinolntegralretomaradeformagradativaeaeducagaoespecial(saladerecursos)
voltara as atividades mediante agendamento.





11 -0  Planejamento das  atividades letivas  presenciajs  devera observar a capacidade  fisica
da  unidade  escolar,  consideradas  as  areas  dispom'veis  para  o  desenvolvimento  de  aulas  e
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atividades presenciais.

Ill -As  disposig6es  do  "Protocolo  de  Biosseguranga  para  Estabelecimento  de  Ensino  de
Educagao  Basica"  permanecem  validas,   devendo  ser  observada  a  distancia  minima  de
I (urn)  metro  entre  pessoas,  em  todos  os  ambientes  escolares,  inclusive  naqueles  de  acesso
Comum.

IV   -   0   escalonamento   de   hofario   de   entrada,   saida   e   intervalos   sera   admitido,   se
necessario.

V  -  As  atividades  letivas  serao  mantidas  de  maneira  hibrida  (presencial  e  remota)  nas
unidades  escolares  em  que  a capacidade  fisica  nao  suportar todos  os  alunos  com  base  no
distanciamento recomendado.

Art.  2°  -  A  Presen9a  dos  alunos  nas  atividades  escolares  presenciais  nao  possui  carater
obrigat6rio, de modo que os pais ou responsaveis poderao optar pela manutencao no ensino
remoto,  desde que  se  manifestem  nesse sentido,  conforme procedimento estabelecido pela
unidade escolar.

Art. 30 -Todo corpo docente retomar6 ao trabalho presencial, no dia 09 de agosto de 2021,

para reitegragao, com cumprimento  integral de sua carga horaria.

Art.   4°   -   Todos   os  profissionais   da  educagao   da  Rede   Ptiblica  Municipal   que   foram
afastados   de    suas    atividades    laborais   presenciais,    mediante    a    laudos   medicos,    em
decorrencia  do  COVID-19,   deverao  passar  a  cumprir  sua  carga  horaria  ou  jomada  de
trabalho  integralmente  presencial  ap6s  decorridos  M  dias  da aplicagao  da segunda dose ou
dose tinica da vacina contra COVID-19.

Paragrafo  Unico:  Os  profissionais  da educa9ao  que optaram por nao  se vacinar no prazo
originalmente  definido  no  calendario  de  vacinagao  deverao  cumprir  sua  carga  hordria ou

jomada de trabalho em regime presencial.

Art. 50 -Esta Decreto entrat em vigor na data de sua publicacao, revogando em especial o
Decreto n°  I.708, de 02/02/2021.
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Prefeito Municipal

publicado na secretaria da Prefeitura Municipal,  no dia 02/08/2021

E MOURA CAMARGO CALTABIANO
ria da Prefeitura




