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PORTARIA  SME  Nº  18  DE  21 DE JUNHO   DE 2021 

Dispõe sobre as diretrizes a serem adotadas para o retorno 

das atividades escolares, de forma presencial, nas Unidades 

de ensino da rede municipal e Instituições de ensino 

conveniadas e particulares, visando reduzir as possibilidades 

de contágio do novo Coronavírus no ambiente escolar e 

garantir maior segurança aos servidores, professores, pais e 

alunos. 

 

A Secretária Municipal de Educação de Araxá, no uso de suas atribuições legais e,  

CONSIDERANDO as deliberações da Administração Municipal e do Comitê Municipal de 

Enfrentamento à Covid-19, instituído pelo Decreto Municipal nº 036 de 6 de janeiro de 2021 que 

declarou o estado de calamidade pública, para todos os fins de direito, no município de Araxá/MG.  

CONSIDERANDO a Resolução SEE Nº 4.506/2021 que institui o ensino híbrido como modelo 

educacional para o ciclo dos anos letivos de 2020 -2021. 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 338 de 18 de  junho de 2021 que em seu Art. 4º delibera  

que as Instituições de ensino, na modalidade de ensino regular, poderão manter suas atividades de 

forma remotas, permitindo ainda, a utilização do modelo híbrido (presencial e remoto)  e estabelece 

critérios para  a utilização deste modelo nas escolas públicas e privadas da rede municipal de 

ensino do município de Araxá  dá outras providências.  

CONSIDERANDO a necessidade de organizar as redes de ensino com implementação de medidas 

sanitárias e práticas pedagógicas que possibilitem a utilização do modelo híbrido, de forma a 

assegurar os objetivos de aprendizagem aos estudantes do município de Araxá/MG. 

 

  RESOLVE: 

 

Art. 1º De acordo com a decisão do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19, fica autorizado 

o retorno gradual das atividades escolares, nos modelos remoto e híbrido.  

§ 1º As Instituições de ensino privadas poderão retomar as atividades a partir do dia 21 de junho de 

2021,  adotando o modelo híbrido, desde que o protocolo de segurança em saúde seja  submetido 

à aprovação da Vigilância Sanitária Municipal. 

 §2º As Unidades de ensino públicas municipais incluindo neste cômputo as Instituições de ensino 

conveniadas com o município, poderão iniciar as atividades administrativas internas, a partir do dia 

28 de junho do corrente ano e as aulas no modo híbrido a partir de 05 de julho.  

§3º   As Instituições de ensino do Terceiro Setor poderão ser retomadas a partir de 21 de junho. 

§4º As datas para retorno das Unidades de ensino da rede estadual e federal serão definidas, 

respectivamente, pelo Governo do Estado de Minas Gerais  e pelo Governo Federal.  

 

 



                                                              Prefeitura Municipal de Araxá 
                                Secretaria Municipal de Educação 

 

 

 

 

Art. 2º As datas previstas nesta Portaria poderão sofrer alterações, dependendo da situação do 

avanço da doença no município de Araxá e por decisão do Comitê Municipal de Enfrentamento à 

Covid-19. 

Parágrafo único: Em caso de cancelamento das datas previstas para a retomada das atividades 

escolares, as Unidades de ensino deverão aguardar uma nova  decisão do Comitê de 

Enfrentamento à Covid-19.   

Art. 3º A  rede municipal de ensino estará  adotando, gradualmente, o modelo híbrido em  todas as 

Instituições de ensino (Centros Municipais de Educação Infantil – CEMEIs, Escolas Municipais de 

Educação Infantil – EMEIs,  Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Educação de Jovens e 

Adultos).  

Art. 4º Inicialmente estarão retornando de forma presencial somente as crianças da Educação 

Infantil a partir de 5 anos e os estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano). 

Parágrafo único: O retorno dos estudantes dos demais anos de escolaridade será organizado 

posteriormente, com comunicação aos pais/responsável.   

Art. 5º Para o retorno das atividades presenciais a Secretaria Municipal de Educação estará 

implementando o Protocolo de funcionamento de atividades presenciais. 

Parágrafo único:  O Protocolo constitui uma ferramenta norteadora, de caráter flexível, podendo 

ser adaptado e atualizado conforme as novas normativas expedidas pelos Órgãos de saúde pública 

nacional, estadual e municipal. 

Art. 6º Cada Unidade de ensino, pública ou privada, deverá criar a Comissão Escolar de 

Gerenciamento da Pandemia, composta por representantes de professores, supervisores, técnicos 

de secretaria, auxiliares de apoio, alunos ou pais. 

Art. 7º As famílias deverão ser consultadas sobre o interesse no retorno dos estudantes para as 

atividades presenciais e, para os estudantes que não retornarem presencialmente ou que 

necessitarem permanecer em isolamento ou quarentena, as Unidades de ensino dar continuidade à 

oferta de atividades remotas, seja por meio da utilização de tecnologias digitais ou material 

impresso, que na rede municipal será fornecido pela Secretaria Municipal de Educação.  

Art. 8º Os pais/responsável pelos estudantes deverão assinar um Termo de Responsabilidade 

antes do  retorno de seus filhos às atividades presenciais, que deverá contemplar o compromisso 

dos mesmos quanto ao respeito às medidas de prevenção à Covid-19, dentro e fora de casa. 

Art. 9º Orientações  gerais  que deverão ser seguidas pelas Unidades de ensino: 

I. O uso de máscara é obrigatório para todos os presentes nas dependências da Unidade de 

ensino   e os mesmos deverão permanecer de máscara durante todo o tempo, dentro e fora 

das salas de aula, exceto quando estiverem em momento de alimentação ou hidratação, nos 

espaços destinados para esses fins. 

II. O tempo máximo de permanência do aluno na Unidade de ensino deverá ser inicialmente de 

03 (três) horas. 
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III. Alunos e funcionários deverão levar seus próprios copos ou garrafas de água de uso 

individual, que deverão ser higienizadas diariamente em domicílio. 

IV. Cada Unidade de ensino  deverá  organizar  grupos de até 10 alunos por sala, podendo este 

número ser ampliado, desde que respeitado o distanciamento de no mínimo 1,5 metros 

entre os estudantes e respectivas carteiras. 

V. O professor deverá  ministrar a aula/atividades sempre com o uso de máscara e permanecer 

o mais próximo ao quadro, evitando aproximação com o aluno da primeira carteira. 

VI. As turmas deverão ser  divididas em subgrupos, com escalonamento dos dias, horários ou 

turnos de presença de cada um deles, sendo respeitada a capacidade máxima das salas. 

VII. A direção da Unidade de ensino deverá  providências a sinalização das  áreas comuns e 

pontos estratégicos com informações sobre etiqueta respiratória, distanciamento social e 

outras medidas de prevenção à Covid-19, conforme orientações constantes no Protocolo.  

VIII. A entrada e saída dos estudantes  na Unidade de ensino deverá ser fracionada, de forma a 

evitar aglomerações e filas nos portões, devendo ser evitada, por medida de segurança,  a 

entrada de adultos acompanhando as crianças.  

IX. Na entrada da Unidade de  ensino deverão ser disponibilizados dispositivos para  proteção e 

higienização das mãos de alunos e servidores, como dispensers de álcool em gel  e 

verificação da temperatura corporal,  monitorados por  um  adulto. 

X. Ficam vedadas a realização de eventos escolares presenciais e de atividades que reúnam 

público e possam causar aglomeração. 

XI. Caso algum aluno, professor ou colaborador apresente febre ou algum outro sintoma da 

Covid-19, deverá ser afastado,  imediatamente,  das atividades escolares e encaminhado 

para atendimento nas Unidades de saúde. 

Art. 9º  Todas as estratégias constantes no Protocolo de retorno das atividades presenciais,  

referentes à alimentação dos estudantes, uso dos espaços escolares compartilhados e de uso 

comum, regras complementares para creche e educação infantil,  transporte escolar,  higienização 

dos ambientes, relação com as famílias e comunidade e estudantes com condições específicas, 

dentre outras, deverão ser  seguidas rigorosamente. 

Art. 10 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
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