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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

RESOLUÇÃO SME N° 20/2021 
Dispõe sobre as aulas na Rede Municipal de Ensino, no contexto 
da pandemia de COVID-19, e dá providências correlatas. 

A Secretária da Educação do município de São José do Rio Preto, no uso de suas atribuições, conforme 
o artigo 73 da Lei Orgânica do Município, e considerando:  
A Instrução Normativa SME nº 02/2021, que estabelece procedimentos para redução do risco da 
evasão e abandono com busca ativa escolar e atribuição de conceitos; 
O Documento Orientador n° 03/2021 "Organização Geral e Retomada das Atividades Presenciais 
2021", elaborado nos termos da Portaria SME n° 152/2021 no que couber. 
O Decreto Municipal nº 19.051/2021, que dispõe sobre novas medidas restritivas de enfrentamento a 
pandemia do COVID-19 e dá outras providências;  
O Decreto Municipal nº 19.052/2021 que dispõe sobre as medidas específicas a serem adotadas nas 
atividades presenciais na rede municipal de ensino; 
O Parecer do Conselho Municipal de Educação CME nº 01/2021 de 04 de novembro de 2021 que 
considera não ser o momento de obrigatoriedade dos estudantes nas atividades presenciais, a 
necessidade de busca ativa das crianças e adolescentes como compromisso de toda a rede 
intersetorial e necessidade de aprimorar o acesso às atividades remotas. 
A vacinação contra a Covid-19 para crianças e adolescentes com idade maior ou igual a 12 anos e 
seguindo as diretrizes do Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), sem prejuízo 
das medidas restritivas de enfrentamento a pandemia do COVID-19 dispostos em decretos e protocolos 
municipais vigentes. 
A necessidade de atendimento dos objetivos de aprendizagem previstos para o ano letivo de 2021 na 
escola, que é inegável a função social que escola desempenha e que seja assegurado o retorno seguro 
das atividades escolares. 
RESOLVE:  
Artigo 1º As unidades escolares de educação básica do Sistema de Ensino Municipal desenvolverão 
aulas e atividades para o ano letivo de 2021, nos termos dos Decretos Municipais nº 19.051 e 19.052 
de 05 de novembro de 2021. 
Artigo 2º As unidades escolares que já estão organizadas atendendo, sem revezamento, a totalidade 
dos alunos, cujos responsáveis legais optaram pelas aulas e atividades presenciais, devem dar 
continuidade ao mesmo atendimento. 
§1º As unidades escolares deverão se reorganizar para atender a totalidade dos alunos, sem 
revezamento, até o dia 19 de novembro de 2021.  
§2° As unidades escolares de Educação Infantil deverão atender a totalidade dos alunos, cujos 
responsáveis legais optaram pelas aulas e atividades presenciais, sem agrupamento por período, 
garantindo a carga horária das classes de tempo integral. 
§3º Nas escolas de Educação Infantil, quando houver necessidade, será oferecido o atendimento de 
alunos das 17h às 18h, mediante solicitação do responsável e comprovação do trabalho, conforme §4º 
artigo 3º, da Resolução SME No 24/2010. 
Artigo 3º É obrigatório o retorno às aulas e atividades presenciais aos alunos da Rede Municipal de 
Ensino a partir de 12 (doze) anos de idade. 
Artigo 4º É facultativo o retorno às aulas e atividades presenciais aos alunos de 0 a 11 anos, e todos 
os alunos que pertencerem ao grupo de risco para a COVID-19, conforme atestado médico que indique 
o impedimento para o comparecimento presencial. 
§ 1º Os responsáveis legais dos alunos devem comunicar por escrito a decisão de não frequentar 
presencialmente a unidade escolar comprometendo-se com a participação desses alunos em 
atividades remotas.  
§ 2º Somente os responsáveis legais, que pretendem alterar a opção de atendimento do aluno, deverão 
comparecer à escola para atualizar a opção, conforme Termo de Responsabilidade. 
§3º Todos os alunos em atividades não presenciais deverão realizar as atividades de caráter obrigatório 
a serem disponibilizados pelas Unidades Escolares, conforme organização própria. 
§4º A devolutiva das atividades propostas e interações serão consideradas no processo de avaliação 
dos alunos que permanecerem em atividades não presenciais. 
§5º Os alunos que permanecerem em aulas e atividades não presenciais terão suas faltas abonadas, 
nos termos do Decreto nº 19.052, de 5 de novembro de 2021. 
 



Artigo 5º. As unidades escolares desenvolverão as aulas e atividades presenciais aos alunos, 
observados os seguintes critérios, em concomitância: 
I- cumprir as medidas restritivas previstas no Decreto nº 19.051 de 05 de novembro de 2021 e seu 
Anexo XI; 
II-cumprir o Decreto nº 19.052 de 5 de novembro de 2021, que dispõe sobre as medidas específicas a 
serem adotadas nas atividades na rede municipal de ensino; 
III- planejar os horários de entrada, saída, refeições, admitindo escalonamento para garantir as medidas 
sanitárias, sendo preservada a carga horária de cada turma e acordo prévio com as famílias; 
IV- uso obrigatório de máscara de proteção respiratória dentro da unidade escolar e todo o percurso de 
casa até a unidade escolar, exceto crianças menores de 3 (três) anos e estudantes público alvo da 
Educação Especial que não se adequam ao uso; 
V- aferir a temperatura das pessoas a cada entrada na unidade escolar. 
Parágrafo único. Sempre que possível, priorizar a realização de aulas e atividades pedagógicas e 
alimentação, nas áreas ao ar livre. 
Artigo 6º As aulas e atividades não presenciais com alunos deverão ser realizadas em caráter 
obrigatório e poderão ser desenvolvidas pelo professor fora da unidade escolar, desde que justificada 
pelo gestor da unidade escolar e homologada pelo supervisor de ensino, seguindo os seguintes 
critérios: 
I- falta de espaço físico; 
II- acesso limitado a recurso comunicacionais; 
III- comprovada incompatibilidade de tempo de deslocamento, conforme horários homologados. 
§1º. As aulas e atividades não presenciais com alunos, realizadas fora da unidade escolar, deverão ser 
indicadas no Atestado de Frequência, com horário de início e término. 
§2º. As aulas e atividades não presenciais poderão ser ofertadas por: 
I - professoras grávidas em trabalho remoto; 
II - professor da classe como carga suplementar; 
III – professores de outras classes ou de outras unidades escolares como carga suplementar; 
IV – professores com jornada de trabalho docente de dedicação exclusiva; 
V - professores contrato temporário. 
§3º O professor que teve contato com a criança, profissional, ou domiciliar com suspeito de COVID-19 
deverá realizar aulas e atividades não presenciais com alunos em caráter obrigatório, enquanto durar 
o afastamento, de acordo com as orientações da Vigilância Epidemiológica e SEESMT. 
§4º Compete ao Coordenador Pedagógico da unidade escolar realizar o acompanhamento e 
monitoramento nas aulas e atividades não presenciais exercidas pelos professores. 
Artigo 7º Os profissionais que estiverem exclusivamente em atividade remota deverão, 
obrigatoriamente, exercer as seguintes atividades: 
I - acompanhamento remoto de alunos; 
II - produção e correção de atividades para os alunos; 
III - ações de busca ativa; 
IV - orientações para famílias dos alunos; 
V - interação por meio das ferramentas digitais; 
VI - demais atividades compatíveis com o trabalho remoto; 
Artigo 8º 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 no Atestado 
de Frequência, o horário de início e término.  
Parágrafo único. A realização das horas de trabalho pedagógico de forma remota deverá ser, 
previamente, justificada pela gestão da unidade escolar e homologada pelo supervisor de ensino. 
Artigo 9º Fica autorizado o atendimento Educacional Especializado nas Salas de Recursos 
Multifuncionais – SRM, pelos meios presencial e não presencial. 
Artigo 10 Esta resolução aplicar-se-á, no que couber, às escolas de educação infantil particulares. 
Artigo 11 Após análise do Parecer do Conselho Municipal de Educação CME nº 01/2021 fica 
homologada parcialmente quanto a não obrigatoriedade dos estudantes nas atividades presenciais aos 
alunos de 0 a 11 anos, a necessidade de busca ativa das crianças e adolescentes como compromisso 
de toda a rede intersetorial e necessidade de aprimorar o acesso às atividades remotas. 
Artigo 12 Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições 
em contrário. 
São José do Rio Preto, 09 de novembro de 2021.  
Fabiana Zanquetta de Azevedo  
Secretária Municipal da Educação 


