
RESOLUÇÃO SME Nº 32, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021 

 
Dispõe sobre as 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 na Deliberação CEE nº 204/2021; 

- considerando a necessidade de assegurar as providências e medidas de 

combate e disseminação da COVID – 19; 
                

RESOLVE:  

 

Art. 1º A partir de 03 de novembro de 2021, em observação aos parâmetros de 

classificação epidemiológica constantemente atualizados no âmbito municipal, a 

frequência dos alunos será obrigatória de 100% (cem por cento), 

simultaneamente, na Educação Infantil, Ensino Fundamental – Anos Iniciais e 

Finais e na Educação de Jovens e Adultos – Termos Iniciais e Finais. 

§ 1º Excetua-se da obrigatoriedade da frequência de 100% (cem por cento): 

a) gestantes e puérperas; 

b) alunos com comorbidades com idade a partir de 12 anos que não tenham 

completado seu ciclo vacinal contra COVID-19; 

c) alunos menores de 12 anos pertencentes ao grupo de risco para COVID-19, 

para as quais não há vacina aprovada no país; 

d) alunos em condição de saúde de maior fragilidade à COVID-19, mesmo com 

o ciclo vacinal completo, comprovada com prescrição médica; 

e) os alunos de 00 (zero) a 03 (três) anos e 11 (onze) meses – creche, etapa não 

obrigatória da Educação Básica; 

f) nas situações previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo supracitado, devem 

ser apresentados comprovantes por meio de atestados médicos; 

§ 2º O disposto nas alíneas “b”, “c”, “d” e “e” do parágrafo 1º receberão 

orientações de estudo para conclusão do ano letivo, de acordo com a 

especificidade de cada etapa da Educação Básica, preferencialmente por meios 

impressos para efeito de registro; 

§ 3º Deverá ser cumprido o protocolo sanitário disposto pelo Plano São Paulo, 

com uso correto de máscaras, aferição de temperaturas, higienização frequente 

das mãos, arejamento, ventilação e higienização dos ambientes escolares; 

§ 4º Permanece autorizado o funcionamento das cantinas nas escolas da Rede 

Municipal de Ensino; 

§ 5º Os atendimentos presenciais às famílias dos alunos para reuniões ou 

qualquer outra atividade pertinente à comunidade escolar acontecerão por meio 

de convocação da Equipe Gestora, com garantia dos protocolos sanitários. 

 

Art. 2º Os alunos que apresentarem os sintomas da COVID-19 e/ou gripais, 

acompanhados de estado febril igual ou superior a 37º C deverão ser afastados 



das atividades escolares 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. 3º As HPTC’s – Horas de Trabalho Pedagógico Coletivas continuarão no 

modo remoto até o final do ano letivo. 

 

Art. 4º As medidas descritas na presente Resolução dar-se-ão até o final o ano 

letivo. 

 

Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de 

Educação. 

 

Art. 6º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Catanduva, aos vinte dias do mês de outubro do ano de 2021. 

 

 

Profª Drª Cláudia de Carvalho Cosmo 
Secretária Municipal de Educação 

R.G. nº 27.580.374-0 


