
 

 

 

RESOLUÇÃO SME Nº 21, DE 26 DE JULHO DE 2021 
 

Dispõe sobre o retorno às aulas presenciais 

nas escolas do Sistema Municipal de Ensino 

de Catanduva/SP. 

  

A Secretária Municipal de Educação, com fundamento, no inciso IV do artigo 171 da 

Lei nº 3.234 de 17/10/1996, e:  

- considerando o disposto no Decreto Estadual nº 65.849, de 06 de julho de 2021 e na 

Resolução SEDUC nº 59, de 07 de julho de 2021; 

- considerando o disposto no Decreto nº 8.085, de 23 de julho de 2021; 

- considerando a necessidade de assegurar as providências e medidas de combate e 

disseminação da COVID – 19; 
                

RESOLVE: 

 

Art. 1º Iniciar-se-á o 3º Bimestre letivo de 2021, em 26 de julho de 2021, no modo 

remoto, seguindo no modo presencial, a partir de 02 de agosto de 2021. 

§ 1º Os docentes retornarão às atividades nas Unidades Escolares de lotação, 

conforme caput do artigo, de forma escalonada, de 26 a 30 de julho de 2021, com a 

jornada de trabalho reduzida, para organização escolar; 

§ 2º Os docentes que possuem jornada de trabalho em mais que uma Unidade 

Escolar, deverão comparecer em todas; 

§ 3º Todos os docentes efetivos e contratados retornarão às aulas presenciais a partir 

de 02 de agosto de 2021, sem redução de jornada de trabalho. 

 

Art. 2º A partir de 02 de agosto de 2021, na volta às aulas no modo presencial, com a 

presença dos alunos, deverão ser observados os parâmetros de classificação 

epidemiológica constantemente atualizados no âmbito do Plano São Paulo, instituído 

no Decreto 64.994/2020, os termos do Decreto 65.384/2020, e na Resolução SEDUC-

11, de 26 de janeiro de 2021, na seguinte conformidade: 

I – 35% (trinta e cinco por cento) de frequência de alunos na Educação Infantil, 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Finais e na Educação de Jovens e Adultos – 

Termos Iniciais e Finais; 

II – Distanciamento de 1,0 (um) metro em todos os espaços de convivência; 

III – Os horários de entrada, saída e intervalo poderão ser escalonados, para garantia 

dos cumprimentos dos protocolos sanitários; 

IV – Os pais e/ou responsáveis pelos alunos deverão assinar um Termo de Ciência do 

retorno às aulas presenciais e autorização da participação do aluno no rodízio 

semanal (Anexo I); 

V – Poderão ser ofertados aos alunos, juntamente com as atividades presenciais: 

a) atividades de reforço e recuperação da aprendizagem; 

b) acolhimento emocional; 

c) orientação de estudos e tutoria pedagógica; 

d) plantão de dúvidas; 

e) avaliação diagnóstica e formativa; 

f) atividades esportivas e culturais; 



 

 

 

g) utilização da infraestrutura de tecnologia da informação da escola para estudo e 

acompanhamento das atividades escolares não presenciais. 

§ 1º A frequência dos alunos não será obrigatória enquanto perdurar as fases 

Vermelha e Laranja do Plano São Paulo; 

§ 2º Aos alunos que não participarem das aulas presenciais, serão ofertadas atividades 

pedagógicas remotas por meio da Plataforma DemandaNet e dos grupos de 

WhatsApp, bem como atividades impressas àqueles que não tiverem acesso digital; 

§ 3º Os docentes farão atendimento aos alunos que estiverem no modo remoto, em 

horário de HTPI, em caráter temporário e excepcional. 

 

Art. 3º A Equipe Gestora das Unidades Escolares deverá orientar seus docentes, 

funcionários, alunos e pais de alunos, quanto ao uso obrigatório de máscaras ou 

coberturas sobre o nariz e boca em todos os espaços escolares, bem como o 

distanciamento social. 

§ 1º Os Gestores deverão realizar reuniões com os pais e/ou responsáveis pelos 

alunos, para tratar do retorno às aulas presenciais; 

§ 2º Deverá ser divulgada até dia 30 de julho de 2021 a escala de rodízio de alunos; 

§ 3º Deverão ser adotadas por todos as medidas de prevenção à propagação da 

COVID-19, conforme protocolo sanitário. 

 

Art. 4º Os alunos que apresentarem os sintomas do COVID-19 deverão ser suspensos 

imediatamente, devendo o Gestor Escolar ligar para seus pais e/ou responsáveis, a 

fim de tomar os cuidados necessários. 

Parágrafo Único. Os pais e/ou responsáveis dos alunos deverão comunicar a escola, 

quando tiver caso de Coronavírus positivo do aluno ou de algum familiar. 

 

Art. 5º Todos os funcionários e docentes deverão enviar comprovante de vacinação 

contra a COVID-19 aos seus Gestores, no período de 26 a 30 de julho de 2021. 

Parágrafo Único. Os funcionários e docentes que optaram por não receber a referida 

vacina, deverão obrigatoriamente assinar o termo de recusa de imunização (Anexo 

II). 

 

Art. 6º As escolas de educação infantil da rede privada, sob a jurisdição da Secretaria 

Municipal de Educação, poderão atender até 50% (cinquenta por cento) dos alunos 

matriculados por turma, garantindo 1,0 (um) metro de distanciamento em todos os 

espaços escolares, bem como deverão adotar os protocolos sanitários estabelecidos 

pelo Plano São Paulo. 

 

Art. 7º O retorno às aulas presenciais será monitorado pela SIMED - Sistema de 

Informação e Monitoramento da Educação para COVID-19 e pela Comissão de 

Monitoramento da retomada das aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino de 

Catanduva, que terão total liberdade de atuação dentro das Unidades Escolares 

Municipais e Privadas, garantindo o cumprimento do protocolo sanitário pelo Plano 

São Paulo. 

 



 

 

 

Art. 8º As medidas descritas na presente Resolução dar-se-ão pelo período de 02 de 

agosto de 2021 a 10 de setembro de 2021, e estarão sujeitas a alterações, em razão da 

condição da pandemia de COVID-19. 

 

Art. 9º Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

Art. 10. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

Catanduva, aos 26 dias do mês de julho do ano de 2021. 

 

Profª Drª Cláudia de Carvalho Cosmo 
Secretária Municipal de Educação 

R.G. nº 27.580.374-0 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I 

 

 

TERMO DE CIÊNCIA DE RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS NA 

REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CATANDUVA 
 

 
Nome da Instituição de Ensino: 

 
Nome Completo do Estudante: 

 
Ano/Turma: 

DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL 

 
Nome completo: 

 
Grau de parentesco: 

 
RG ou CPF: 

CONTATOS 

 
Responsável: 

Tel fixo/Celular: 

 
Nome contato para recado: 

Tel fixo/Celular: 

DECLARO ter ciência de todos os problemas causados pela pandemia da COVID-19, dos 

riscos em relação ao contágio do Coronavírus, bem como, estar ciente de todas as medidas e 

protocolos adotados pela Secretaria Municipal de Educação, em relação ao retorno das 

atividades presenciais. 

(  ) O aluno participará do revezamento presencial 

(   ) O aluno não participará do revezamento presencial 

 

Catanduva, ____ de ____________ de 2021. 

  

 ___________________________ __________________________ 

  Assinatura do Responsável Assinatura do Diretor de Escola



 

 

 

ANEXO II 

 

TERMO DE RECUSA DE IMUNIZAÇÃO 

 

 
Eu,_____________________________________________________________, portador (a) do 

RG nº ________________________ e C.P.F. nº ________________________, matrícula nº 

_______________, com sede de lotação no (a) 

_______________________________________________________, declaro, na presente data, 

estar ciente dos riscos a que estarei exposto (a) pela RECUSA da(s) vacina(s) contra a COVID-

19, a qual fui orientado (a), sendo que por minha responsabilidade, estou deixando de ser 

imunizado. Desta forma, isento este serviço, bem como o órgão de minha lotação, de quaisquer 

problemas que a falta de imunização possa vir a trazer para minha saúde ocupacional.  

 

 

Catanduva, _____ de _____________ de 2021. 

 

 

______________________________________ 

Assinatura 


