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RESOLUÇÃO SME 006/2021 
 

DISPÕE SOBRE A RETOMADA DAS AULAS E ATIVIDADES ESCOLARES 

PRESENCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE NOVA 

ALIANÇA, ESTADO DE SÃO PAULO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

 A Secretária Municipal de Educação do Município de Nova Aliança, Estado de 

São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 

considerando: 

CONSIDERANDO a necessidade de conter a disseminação da COVID-19 e garantir 

a segurança de todos os munícipes e o adequado funcionamento dos serviços de 

saúde. 

CONSIDERANDO a instituição do Plano São Paulo, resultado da atuação 

coordenada do Estado com os Municípios Paulistas e a sociedade civil, com o 

objetivo de implementar e avaliar ações e medidas de estratégias de enfrentamento 

à pandemia decorrente de COVID-19. 

 

Resolve: 

 
Artigo 1º - As Unidades Escolares de Educação Infantil e Ensino Fundamental de 9 

anos da Rede Municipal de Ensino oferecerão atividades presenciais aos alunos, 

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 do Governo do Estado de São Paulo e as 

disposições desta Resolução. 

§ 1º - As aulas e demais atividades presenciais deverão ser retomadas nas unidades 

escolares de educação infantil, ensino fundamental e Complementação Educacional, 

observado o limite máximo de estudantes estabelecido nos protocolos sanitários 

específicos para a área da educação, bem como os definidos para as áreas e fases 

indicadas no Plano São Paulo, atendidas as seguintes proporções: 
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I - nas fases vermelha ou laranja, com início do ano letivo de forma não presencial 

do aluno, utilizando exclusivamente, por meio Remoto (Plataforma digital e 

atividades impressas para realização em casa);  

II - na fase amarela, com a presença limitada a até 35% do número de alunos 

matriculados, utilizando o Ensino Híbrido; 

III - na fase verde, admitida a presença de até 100% do número de alunos 

matriculados. Utilizando o Ensino Presencial. 

§ 2º - A presença dos estudantes nas atividades escolares será obrigatória nas fases 

amarela, verde e azul do Plano São Paulo. 

§ 3º - Os estudantes pertencentes ao grupo de risco para a COVID-19 que 

apresentem atestado médico poderão participar das atividades escolares 

exclusivamente por meios remotos, enquanto perdurar a medida de quarentena 

instituída pelo Decreto nº 64.881, de 22-03-2020. 

 

Artigo 2º - Todas as unidades escolares deverão ofertar atividades presenciais e 

atividades não presenciais para os estudantes quando a região for classificada na 

fase amarela ou será editado Resolução contendo a data específica de retorno às 

aulas presenciais de forma híbrida, de acordo com o cenário do momento. 

 

Artigo 3º - Todas as instituições de ensino Municipal deverão adotar as diretrizes 

sanitárias do Protocolo Intersetorial do Plano São Paulo e Protocolos da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

§ 1º - As unidades escolares de que trata o “caput” deste artigo deverão informar à 

supervisão de ensino os protocolos sanitários efetivamente adotados, bem como 

assegurar sua observância, podendo adotar medidas adicionais de prevenção. 

 

Artigo 4º - Serão consideradas no cômputo das horas letivas mínimas para a 

Educação Infantil e para o Ensino Fundamental de nove anos as atividades 

presenciais realizadas na escola e as atividades realizadas por meio remoto, 
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considerando o previsto nos termos do Artigo 24, inciso VI, da Lei 9.394, de 20-12-

1996 e Deliberação CEE 195, de 14-01-2021. 

 

Artigo 5º - As unidades escolares registrarão as ocorrências de casos suspeitos e 

confirmados de COVID-19 no Sistema de Informação e Monitoramento da Educação 

para COVID-19 - SIMED, disponível na Secretaria Escolar Digital - SED, mantendo o 

constantemente atualizado, conforme disposto no Decreto 65.384/2020. 

§ 1 - Todas as unidades de ensino da educação infantil, ensino fundamental 

submetidas à jurisdição do Conselho Estadual de Educação são obrigadas a 

registrar as ocorrências de casos suspeitos e confirmados de COVID-19 no Sistema 

de Informação e Monitoramento da Educação para COVID-19 - SIMED. 

§ 2 - É recomendado às instituições de ensino localizadas no território estadual que 

não estão sob jurisdição do Conselho Estadual de Educação inserir as ocorrências 

de casos suspeitos e confirmados de COVID-19 no Sistema de Informação e 

Monitoramento da Educação para COVID-19 - SIMED. 

§ 3 - Os dados lançados no SIMED são para controle, monitoramento e 

implementação dos protocolos, sendo vedada sua divulgação por se tratar de dados 

pessoais e sensíveis, conforme dispõe a Lei Federal nº 13.709, de 14-08-2018. 

§ 4 - A divulgação dos dados do SIMED, que incluem os casos suspeitos e/ou 

confirmados de COVID-19 nas escolas, cabe, exclusivamente, à Secretaria da 

Saúde do Estado de São Paulo.  

 

Artigo 6º - Todas as atividades escolares presenciais, realizadas na escola ou as por 

meio remoto, deverão ser registradas e, se necessário, comprovadas perante as 

autoridades competentes. 

  

Artigo 7º - A direção da unidade escolar deve planejar as atividades presenciais de 

forma a respeitar as diretrizes sanitárias do Protocolo Intersetorial do Plano São 

Paulo, complementadas pelas medidas constantes nos Protocolos Específicos para 

o Setor da Educação. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA-SP 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Rua: Gotard nº 263 – Nova Aliança - SP – CEP 15.210-000 Fone 17- 3811-1108 

E-mail: smenovaaliancasp@hotmail.com.br 
 

 
 

 

                                                                     Secretaria Municipal de Educação SME 

§ 1º - As escolas deverão organizar revezamento de estudantes de acordo com os 

dias definidos para atendimento presencial, conforme etapa de ensino, classe e 

turno, priorizando os estudantes que tenham maior necessidade de atendimento 

presencial. 

§ 2º - As unidades escolares poderão reorganizar a sua grade horária para melhor 

atender ao planejamento da oferta de aulas e atividades em modalidade presencial e 

remota, sempre respeitando a carga horária e jornada de trabalho dos professores. 

§ 3º - Os professores poderão ministrar aulas ou realizar orientação de estudos para 

os estudantes independentemente da turma ou série, desde que não seja 

prejudicado o atendimento dos alunos para os quais possuem aulas atribuídas. 

§ 4º - O número de horas por turno escolar poderá ser reduzido e reorganizado por 

meio de agendamentos e revezamento de alunos, caso necessário.  

§ 6º - As unidades escolares da Rede Municipal de ensino das escolas do Projeto 

Escola de Tempo Integral - ETI poderão ofertar atividades escolares presenciais de 

acordo com a carga horária padrão para essas unidades. 

§ 7º - Caso as unidades escolares não possam oferecer aulas e atividades 

presenciais conforme a sua capacidade física e plano de retorno, nos termos deste 

artigo, deverão apresentar justificativa à supervisão de ensino. 

 

Artigo 8º - Nos dias letivos em que os estudantes não estiverem presencialmente 

nas unidades escolares, de acordo com planejamento definido pela equipe escolar, 

eles deverão, obrigatoriamente, assistir às aulas ofertadas na Plataforma Digital 

SME EAD e material impresso oferecidos pela SME.  

§ 1º - As atividades realizadas por meio da Plataforma Digital SME EAD google 

classroom e atividades impressas disponibilizadas pela UE serão contabilizadas 

como frequência regular do aluno. 

 § 2º - O aluno, quando em atividades escolares não presenciais, deverá interagir 

com os professores da respectiva unidade escolar por meio da Plataforma Digital 

SME EAD. 
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Artigo 9º - A oferta de alimentação escolar deverá ser realizada utilizando gêneros 

que necessitem de manipulação e preparo, desde que assegurado o cumprimento 

dos protocolos sanitários nesses processos. 

 

Artigo 10 - As unidades escolares da Rede Municipal de Ensino somente poderão 

realizar atividades presenciais quando dispuserem, em quantidade suficiente, de 

produtos de higiene e equipamentos de proteção individual necessários ao 

cumprimento dos protocolos sanitários. 

Parágrafo único - As escolas devem assegurar o estoque dos itens constantes no 

“caput” deste artigo através do recurso recebido pelo PDDE.  

 

Artigo 11 - As jornadas e as cargas horárias de trabalho dos profissionais da 

educação da rede municipal deverão ser cumpridas presencialmente na unidade 

escolar a partir de 28 de janeiro de 2021. 

§ 1º - Durante o período letivo Remoto, sem a presença dos estudantes nas Escolas, 

os profissionais realizarão teletrabalho nas terças e quintas feiras exercendo 

atividades como:  

1. Acompanhamento remoto de estudantes; 

2. Transmissão de aulas síncronas ou assíncronas a partir da plataforma digital SME 

EAD google classroom; 

3. Produção e correção de atividades a serem enviadas para os estudantes; 

4. Ações de busca ativa; 

5. Orientações para famílias dos estudantes; 

6. Interação por meio da ferramenta de chat da Plataforma digital SME EAD google 

classroom; 

7. Demais atividades compatíveis com o teletrabalho. 

§ 2 - O docente participará das atividades presenciais ou das atividades escolares 

não presenciais desde que a soma do tempo despendido nas atividades não 

ultrapasse sua carga horária semanal de trabalho. 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA-SP 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Rua: Gotard nº 263 – Nova Aliança - SP – CEP 15.210-000 Fone 17- 3811-1108 

E-mail: smenovaaliancasp@hotmail.com.br 
 

 
 

 

                                                                     Secretaria Municipal de Educação SME 

Artigo 12 - No período de 01 a 12 de fevereiro, serão ofertadas aos estudantes as 

seguintes ações, sem prejuízo de outras: 

I - Acolhimento; 

II - Atividades para exercitar a prática dos protocolos sanitários; 

III - Orientações de apoio para o uso de equipamentos e acesso às aplicações e 

ferramentas tecnológicas. 

 

Artigo 13º -  Esta Resolução poderá ser complementado ou readequado, nos 

aspectos técnicos e operacionais, através de Resoluções da Secretaria Municipal de 

Educação, com o auxílio do Comitê Municipal de Gerenciamento da COVID-19. 

Parágrafo único. Eventuais dúvidas acerca da aplicação e alcance desta resolução 

poderão ser dirimidas através da Secretaria Municipal de Educação. 

 
Artigo 14º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
 

Nova Aliança, 26 de janeiro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.ª Ana Lúcia Ayruth Lucatto 
Secretária Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

Prof. Adriano A Cunha 
Supervisor de Ensino 

 
 


