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DECRETO N.º 5.679 DE 25 DE JANEIRO DE 2021. 

“DISPÕE SOBRE A RETOMADA DAS AULAS E 

ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS REDES DE ENSINO 

PÚBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAL, E PRIVADAS, NO 

CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19”. 

LUIZ ANTONIO DE ARAÚJO, Prefeito de Ituverava, 

usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município; 

e, 

CONSIDERANDO que, no Município de Ituverava, o 

Decreto Municipal nº 5.535, de 25 de março de 2020, declarou “Estado de 

Calamidade Pública e decretou medida de quarentena no Município de 

Ituverava”, em razão de epidemia de doença infecciosa viral respiratória, 

causada pelo agente Novo Coronavírus – COVID-19; 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 

65.384/20, o qual dispõe sobre a retomada das aulas e atividades presenciais na 

pandemia; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 205 da 

Constituição Federal e os efeitos adversos à segurança, ao bem-estar e à 

proteção das crianças e adolescentes com a suspensão de aulas e demais 

atividades presenciais por longos períodos; 

CONSIDERANDO a Resolução, de 22.01.2021, a qual 

homologou, com fundamento no artigo 9º da Lei 10.403, de 06.07.1971, a 

Deliberação CEE 196/2021, “que altera e acrescenta dispositivos à Deliberação 

195/2021. 
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DECRETA: 

Artigo 1º. As aulas e atividades presenciais nas redes 

estadual e municipal serão retomadas a partir de 8º de fevereiro, conforme 

calendário Estadual, e as escolas privada de ensino poderão ser retomadas a 

partir de 1º de fevereiro de 2021, voltadas aos alunos de Educação Infantil (Pré-

Escola- Fases I e II - crianças de 4 e 5 anos), Ensino Fundamental (regular e EJA), 

Médio e Superior. 

Parágrafo único: a primeira semana letiva, a qual iniciará 

em 8º de fevereiro, das redes estadual e municipal será voltada para 

acolhimento, prática dos protocolos, e aprendizado das ferramentas 

tecnológicas. 

Artigo 2º. A partir de 1º de fevereiro, as escolas estaduais 

e municiais estarão abertas para receber os alunos que mais precisam e apoiar o 

aprendizado do uso das tecnologias, bem como comunicação com os familiares. 

Artigo 3º. Fica autorizado à rede pública estadual e 

municipal de ensino e às instituições educacionais privadas do Município de 

Ituverava a retomada das aulas e demais atividades presenciais, no contexto da 

pandemia da COVID-19, mediante a observação, por todas as instituições de 

ensino que funcionem na cidade e nos distritos: 

I – Plano de Retorno da Educação e suas atualizações; 

II – Protocolos Sanitários da Secretaria da Educação de 

Ituverava-SP; 

IIII - Das disposições constantes do Decreto Estadual nº 

65.384/20, que dispõe sobre a retomada das aulas e atividades presenciais no 

contexto da Covid 19; 
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VI - Do Decreto nº 5.535/20, que reconhece no município 

de Ituverava, o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do 

Covid-19; 

V - Dos protocolos sanitários alusivos ao funcionamento 

dos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, bem como de 

protocolos específicos para o setor da educação, no contexto da pandemia da 

Covid-19, previstos no “Plano São Paulo”, instituído por meio do Decreto nº 

64.994/20, do Governador do Estado de São Paulo, disponíveis no site 

www.saopaulo.sp.gov.br/coronavírus/planosp; 

VI - Do Guia de Implementação de Protocolos de Retorno 

das Atividades Presenciais nas Escolas de Educação Básica, do Ministério da 

Educação, disponível no site https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/ ; 

VII- Das Deliberações CEE 195/2021 e 196/2021 que fixam 

normas para a retomada tanto das atividades presenciais quanto das por meio remoto 

e para a organização dos calendários escolares para o ano letivo de 2021 no Sistema de 

Ensino do Estado de São Paulo, devido ao surto global do Coronavírus. 

Artigo 4º. Observados os protocolos sanitários e as 

orientações das autoridades, a distribuição mensal das atividades escolares 

deverá assegurar, pelo menos, 1/3 de atividades presenciais, na escola, 

facultada a sua oferta em diferentes dias ao longo do mês, em período diário 

inferior ao previsto regularmente ou em turno diverso do que estiverem 

matriculados os alunos. 

§ 1º. A presença dos alunos nas escolas NÃO será 

obrigatória nas fases vermelhas e laranja. 

§ 2º nas fases amarela e verde, será obrigatória a presença 

do aluno, exceto aos alunos incluídos em grupos de risco, que poderão, 

mediante atestado médico, realizar seu processo de ensino/aprendizagem 

exclusivamente por meios remotos. 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavírus/planosp
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/
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Artigo 5º - As aulas e demais atividades presenciais de 

que trata este Decreto, localizadas em áreas classificadas, nos termos dos artigos 

3º e 5º do Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020, receberão de forma 

escalonada por turma, com carga horária presencial, divididas ao longo da 

semana, observando: 

I - Nas fases vermelha ou laranja, com a presença limitada 

a até 35% do número de alunos matriculados; 

II - Na fase amarela, com a presença limitada a até 70% do 

número de alunos matriculados; 

III - Na fase verde, admitida a presença de até 100% do 

número de alunos matriculados. 

Artigo 6º. Em cada intervalo de turno, para troca de 

turma, os ambientes serão devidamente higienizados. 

Artigo 7º. As salas de Leitura e de Informática, 

funcionarão conforme critérios de sala de aula, respeitando determinação dos 

diretores de escola. 

Artigo 8º. As escolas abrangidas por essa legislação, 

deverão adotar as medidas sanitárias, dispostas no ANEXO I, deste Decreto. 

Artigo 9º. O diretor, responsável pela gestão do 

estabelecimento deverá reforçar junto aos profissionais de educação as medidas 

de prevenção da doença, orientando-os sobre o distanciamento social; uso de 

máscaras; higienização das mãos; limpeza do ambiente de trabalho; 

afastamento de sintomáticos; monitoramento dos sintomas; boa ventilação dos 

ambientes. 



        Prefeitura Municipal de Ituverava 
         Estado de São Paulo 

 

Artigo 10. O atendimento à comunidade será priorizado 

por canais digitais de comunicação ou telefone, necessitando de um prévio 

agendamento, o atendimento presencial dos pais ou responsáveis. 

Artigo 11. A divulgação do retorno, publicidade da forma 

do escalonamento dos alunos, fica a critério de cada instituição, bem como a 

observação de decretos específicos para cada rede de ensino sempre evitando 

aglomerações. 

Artigo 12. Novas orientações poderão ser expedidas por 

esta Secretaria, dependendo da evolução da situação atual, bem como de outras 

medidas que venham a ser adotadas pelas autoridades da Saúde ou 

governamentais do Estado de São Paulo. 

Artigo 13. Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

Prefeitura de Ituverava, 25 de janeiro de 2021. 

 

LUIZ ANTONIO DE ARAÚJO 
Prefeito de Ituverava 

 
Publicado e registrado na Secretaria Executiva da Prefeitura Municipal de 
Ituverava, em 25 de janeiro de 2021. 

 
 
 

LEONARDO HIDEHARU TSURUTA 
 

Secretário Municipal Executivo 
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ANEXO I 

PROTOCOLO SANITÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE ITUVERAVA 

 

 
O QUÊ FAZER 

 
LOCAL 

 
PERÍODO/ 
QUANDO 

 

 
POR QUEM 

 
COMO FAZER 

 
1-Higienizar os banheiros. 
 

 
Em todos os banheiros da 
Unidade de Ensino. 
 

 
A cada troca de turno. 

 
Profissionais da área: auxiliares de 
serviços gerais. 

 
Água sanitária, álcool 70%, água e sabão. 

 
2-Utilizar papéis descartáveis para 
secagem das mãos. 

 
Em todos os banheiros da 
Unidade de Ensino. 

 
Diariamente. 

 
Todos que utilizarem os banheiros. 

 
Profissionais da área, realizado o preenchimento 
dos dispensadores às 07h00 e às 12h00 e quando 
for necessário. 

 
3-Realizar limpeza de todos os móveis, 
pisos, equipamentos, componentes e 
demais itens da instituição. 

 
Em todos os ambientes das 
instituições de ensino. 

 
A cada troca de turma. 

 
Auxiliares de serviços gerais e 
demais envolvidos na manutenção 
da instituição de ensino. 

 
Água sanitária, álcool 70%, água e sabão. 

 
4- Realizar distanciamento entre as 
mesas/carteiras. 

 
Em todas as salas de aula das 
Unidades de Ensino. 

 
Organizar diariamente antes 
do início do período. 

 
Professores ao chegarem à escola e 
demais envolvidos na manutenção 
das Instituições de Ensino. 

 
Mantendo 1,5m de distância. 

 
5-Sinalizar todos os ambientes. 

 
Nas unidades de ensino, em todos 
os ambientes de uso comum. 

 
Antes do retorno das aulas 
presenciais e manutenção 
constante. 

 
Equipe gestora das Unidades de 
Ensino. 

 
Com adesivos, placas e cartazes. 
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6-Uso obrigatório de máscaras. 

 
Nas unidades de ensino, em todos 
os ambientes. 

 
Constantemente. 

 
Equipe gestora, alunos, 
funcionários, professores e todos 
que comparecerem no 
estabelecimento de ensino. 

 
Professores e funcionários, orientar e monitorar 
o uso de máscaras pelos alunos e familiares. 
Contar com máscaras reservas na escola para 
disponibilizar a alunos que não trouxerem. 
 

 
7-Disponibilizar álcool 70% para 
higienização das mãos. 

 
Nas entradas de acesso às escolas, 
nas áreas de uso comum, nas salas 
de aula, nos banheiros, nos 
diversos espaços das unidades de 
ensino. 
 

 
Constantemente 

 
Equipe gestora com poio dos 
auxiliares de serviços gerais. 

 
Abastecendo os totens, os borrifadores e 
dispensers para álcool gel e sabonete líquido. 

 
8- Disponibilizar tapetes sanitizantes. 

 
Nos portões de acesso das 
unidades de ensino. 

 
Antes do retorno das aulas 
presenciais com manutenção 
constante. 

 
Equipe gestora com poio dos 
auxiliares de serviços gerais. 

 
Mantendo os tapetes úmidos com água sanitária 
constantemente. 

 
9-Controlar o trânsito de pessoas 
evitando aglomeração na instituição. 

 
Dependências das instituições de 
ensino. 

 
Constantemente. 

 
Equipe gestora/Inspetores de 
alunos/profissionais designados 
para esta tarefa. 
 

 
Monitorando e orientando. Não será permitida 
entrada de pais ou responsáveis no interior da 
escola. Os professores irão recepcionar seus 
alunos no portão de entrada e ou pátio. 
 

 
10-Aferição da temperatura 

 
Nos portões de acesso das 
unidades de ensino. 

 
Na entrada dos alunos e 
funcionários. 

 
Equipe gestora/Inspetores de 
alunos/profissionais designados 
para esta tarefa. 
 

 
Aferindo a temperatura dos alunos e 
funcionários na hora em que chegam. 
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11-Afastar os alunos que apresentarem 
sintoma gripal. 

 
Nas unidades de ensino, 
utilizando uma sala de 
isolamento. 

 
Sempre que necessário. 

 
Equipe gestora e professores. 

 
Encaminhando os alunos para uma sala de 
isolamento nas dependências da instituição, até 
localizar um familiar para que possa buscá-lo. 

 
12-Solicitar o distanciamento de 1,5m 
entre as famílias. 

 
Nos portões de acesso das 
Unidades de ensino. 

 
Constantemente. 

 
Equipe gestora e pessoal de apoio. 

 
Monitorando e orientando as famílias. 

 
13-Manter portas e janelas abertas. 

 
Todas as salas de aula e 
dependências da escola 

 
Constantemente 

 
Equipe gestora/professores e 
pessoal de apoio. 

 
Monitorando os ambientes durante a 
permanência dos alunos. 

 
14-Interditar a cânula dos bebedouros, 
impossibilitando o aluno de beber água 
em contato direto, solicitando que cada 
aluno leve o seu copo/ garrafa 
individual, que deverá ser de uso 
obrigatório. 

 
Em todos os bebedouros 
da instituição. 

 
Enquanto houver risco de 
contaminação. 

 
Equipe gestora e profissionais da 
área, (pessoal dos serviços gerais) 
devem supervisionar. 

 
Com placas informativa e fitas. 

 
15-Disponibilizar lixeiras com tampa e 
pedal. 

 
Em todas as salas de aula e 
banheiros. 

 
Antes do retorno das aulas 
presenciais. 

 
Equipe gestora com o apoio dos 
auxiliares de serviços gerais. 

 
Optar pelo uso de lixeiras com tampa e pedal. 
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16-Comunicar as normas e condutas 
relativas ao uso dos espaços físicos e à 
prevenção ao controle do COVID-19, em 
linguagem acessível à comunidade 
escolar. 

 
Nas unidades de ensino. 

 
Constantemente. 

 
Equipe gestora, equipe das escolas, 
Secretarias da Educação e da 
Saúde. 

 
Por organização da equipe gestora e equipe 
escolar. 
Comunicação e afixação de cartazes com as 
normas em locais visíveis de circulação. 
 

 
17- Orientação aos alunos e servidores 
sobre as medidas de prevenção, 
monitoramento e controle da 
transmissão do COVID-19, com 
orientações, protocolos e diretrizes 
estabelecidas. 

 
Nas unidades de ensino, 
presencial e remotamente. 

  
Sempre que necessário. 

 
Equipe gestora, comitê municipal, 
equipe escolar e Secretaria de 
Educação e da Saúde. 

 
Encontros presenciais, remotos, quando 
necessário; plataformas digitais (web 
conference/lives); informativos em materiais 
impressos ou eletrônicos. 

 
18-Orientações quanto às ações de 
higiene necessárias quando da 
utilização do transporte público e 
transporte escolar; utilização da máscara 
de proteção, troca de máscara; tempo 
útil de proteção de máscara; 
armazenamento/descarte de máscara 
contaminada; higienização das mãos e 
objetos; etiqueta respiratória; como se 
alimentar com segurança, entre outros. 

 
Nas unidades de ensino, 
remotamente. 

 
Sempre que necessário. 

 
Equipe gestora, comitê municipal, 
equipe escolar e Secretaria de 
Educação e da Saúde. 

 
Encontros presenciais, remotos, quando 
necessário; plataformas digitais (web 
conference/lives); informativos em materiais 
impressos ou eletrônicos. 

 
19-Solicitar que a instituição seja 
informada sobre casos de acometimento 
pela COVID-19 em membros da família. 

 
Na instituição de ensino 

 
Quando ocorrer 

 
Familiares 

 
Contatando a escola e mantendo os estudantes 
em casa. 

 


