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DECRETO Nº 19.052 
DE 5 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Dispõe sobre as medidas específicas a serem adotadas nas 
atividades presenciais na rede municipal de ensino. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos do artigo 64, itens VI e XXXVI da Lei Orgânica do 
Município; 

Considerando os termos do Decreto Estadual n° 66.179, de 03 de novembro de 2021 e seu anexo; 
Considerando as medidas restritivas definidas pelo Comitê de Enfrentamento a pandemia do COVID-
19; 
Considerando a deliberação de 04 de novembro de 2021, do Conselho Municipal de Educação; 
Considerando as especificidades da rede municipal de ensino e a necessidade de adequação das 
medidas sanitárias para atendimento dos alunos de forma segura, solicitamos a elaboração de decreto, 
nos moldes a seguir; 
D E C R E T A: 
Art. 1º Este Decreto institui medidas específicas e sanitárias para realização de atividades presenciais 
na rede municipal de ensino e instituições parceiras para o ano letivo de 2021. 
Art. 2º As unidades escolares de educação básica da Rede Municipal de Ensino, as instituições 
vinculadas e as parceiras, desenvolverão aulas e atividades presenciais aos alunos, sendo obrigatório o 
uso de máscara de proteção respiratória, respeitando as medidas e protocolos sanitários. 
Parágrafo único. As áreas comuns podem ser utilizadas para as atividades pedagógicas e alimentação. 
Art. 3º É obrigatório o retorno às aulas e atividades presenciais aos alunos da rede municipal de ensino 
a partir dos 12 anos de idade  
Art. 4º É facultativo o retorno às aulas e atividades presenciais aos alunos da rede municipal de ensino 
de 0 a 11 anos de idade, e todos os alunos que pertencerem ao grupo de risco para a COVID-19, 
conforme atestado médico que indique o impedimento de comparecer às aulas presenciais 
§1º Os responsáveis legais, dos alunos devem comunicar por escrito a decisão de não frequentar 
presencialmente a unidade escolar comprometendo-se com a participação destes alunos em atividades 
remotas.  
§ 2º Todos os alunos em atividades não presenciais deverão realizar as atividades de caráter obrigatório, 
a serem disponibilizados pelas Unidades Escolares conforme organização própria. 
§ 3º A devolutiva das atividades propostas e interações serão consideradas no processo de avaliação 
dos alunos que permanecerem em atividades não presenciais. 
§ 4º Os alunos que permanecerem em aulas e atividades não presenciais terão suas faltas abonadas.  
Art. 5º As Horas de Trabalho Pedagógico: Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) e Horas de 
Trabalho Pedagógico (HTP), poderão ser cumpridas de forma remota, assegurada a participação de 
todos os envolvidos e conforme proposta pedagógica da escola, devendo ser indicado o horário no 
Atestado de Frequência, horário de início e término. 
Parágrafo único. A realização das Horas de Trabalho Pedagógico de forma remota deverá ser, 
previamente, justificada pelo gestor da unidade escolar e homologada pelo supervisor de ensino.  
Art. 6º As aulas e atividades não presenciais poderão ser realizadas, excepcionalmente, fora da unidade 
escolar, pelo professor, conforme planejamento e organização da unidade escolar e acompanhamento 
do Coordenador Pedagógico. 
Parágrafo único. Para a realização das aulas e atividades não presenciais fora da unidade escolar, 
deverá haver justificativa prévia pelo gestor da unidade escolar e homologação pelo supervisor de 
ensino. 
Art.7º Caberá à Secretaria Municipal de Educação expedir resoluções complementares, caso 
necessário, para o fiel comprimento do presente decreto. 
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, em consonância com o Plano São Paulo, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 5 de novembro de 2021, 169º Ano de Fundação e 127º Ano de 
Emancipação Política de São José do Rio Preto. 
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