
DECRETO Nº 010/2021, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021. 

DISPÕE SOBRE: A SUSPENSÃO DAS AULAS 
PRESENCIAIS NO ANO LETIVO DE 2021 NA REDE 
PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E SOBRE A 
RETOMADA DESTAS A PARTIR DE MELHORAS NAS 
CONDIÇÕES DOS ÍNDICES DE CONTROLE EM 
DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
AURÉLIO PEREIRA DOS SANTOS, PREFEITO 
MUNICIPAL DE NANTES, DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde classificou, em 11 de março de 2020, 
a Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19), como pandemia 
mundial;  

CONSIDERANDO, o Plano São Paulo instituído pelo Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de 
maio de 2020, estabelecendo a retomada consciente faseada da economia 
do Estado; 

CONSIDERANDO, a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas 
de enfretamento de emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, 
regulamentada pela Portaria nº 356, de 11 de março de 2020; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 014/2020, de 16 de março de 2020 e suas 
posteriores alterações, que dispõe sobre a adoção de medidas temporárias 
e emergenciais de prevenção de contágio pelo novo Coronavírus (COVID-
19), no âmbito da administração pública direta e indireta do Município, 
inclusive a suspensão das aulas no âmbito do Departamento Municipal de 
Educação; 

CONSIDERANDO a necessidade de adequação das medidas transitórias visando prevenir ou 
reduzir os riscos de infecção pelo Coronavírus (COVID-19) aos estudantes 
matriculados nas Unidades Educacionais da Rede Municipal Direta e 
Indireta, aos profissionais de educação e demais pessoas que trabalham ou 
frequentam os espaços sob gestão do Departamento Municipal de 
Educação; 

CONSIDERANDO finalmente, a opinião unânime do Comitê de Enfrentamento e Combate ao 
COVID-19, em reunião realizada no dia 09 de fevereiro de 2021, quanto ao 
não retorno das aulas e atividades escolares na forma presencial até a data 
provável de 02 de Maio ano letivo de 2021, como medida de segurança e 
proteção. 

 

DECRETA: 
  

Art. 1º - Nos termos da autonomia concedida pelo Governo do Estado de São Paulo aos 
municípios paulistas no âmbito da educação, que as aulas e atividades presenciais 
da Rede Pública Municipal de ensino de Nantes serão retomadas a partir do dia 02 
de maio de 2021 e somente após análises do Comitê de Contingência da Saúde e do 
Conselho Municipal de Educação, juntamente com o Departamento da Educação e 
parecer do Departamento de Saúde e Equipe Médica do Município acerca do grau 
de contaminações e do percentual de leitos (UTI) na Cidade Presidente Prudente-SP 
no qual o município de Nantes está inserido. 

 
§ 1º - As aulas presenciais deverão ser retomadas após publicação de Decreto específico, 

garantindo em todo o processo de retomada das aulas presenciais os princípios da 
gestão democrática e da autonomia das escolas, sendo que a apresentação de 
mudanças nos parâmetros de classificação epidemiológica constantes do “Plano SP” 



e no quadro de situação de controle ensejam em uma retomada antecipada destas 
caso seja decidido pelo Comitê e equipe de apoio. 

 
§ 2º - Durante a suspensão de aulas presenciais, o conteúdo programático continuará a ser 

desenvolvido através do acesso dos alunos e professores às Plataformas Digitais e 
aos Cadernos de Atividades elaborados pelo Departamento Municipal de Educação, 
distribuídos regularmente, garantindo ao aluno o pleno acesso a todo o conteúdo 
previsto. 

 
§ 3º - As medidas necessárias para retomada das aulas presenciais com segurança sanitária 

dos alunos, dos seus familiares e dos profissionais da educação, envolvidos no 
processo de ensino aprendizagem das unidades escolares, deverão ser definidas 
pelo Departamento Municipal de Saúde e amplamente discutidas com toda a 
comunidade escolar.   

 
Art. 2º - O calendário escolar deverá ser reorganizado conforme estratégias definidas pelo 

Departamento Municipal de Educação e seus colegiados. 
 
Art. 3º - As unidades escolares utilizarão o sistema de progressão continuada para todos os 

anos escolares no ano letivo de 2021, sem prejuízo da avaliação do processo de 
ensino aprendizagem. 

 
Art. 4º - Fica determinado para o retorno das aulas presenciais, sob a responsabilidade do 

Departamento de Educação, a implantação do Plano de Ação de Acompanhamento 
dos alunos, contendo no mínimo:  

 
I - Avaliação diagnóstica para fins de verificação do nível de aprendizagem dos alunos; 

II - Recuperação contínua de estudos, diagnosticados através da avaliação prevista no 
inciso I deste artigo. 

 
Art. 6º - Todas as medidas necessárias para a retomada das aulas presenciais contarão com 

orientação do Departamento Municipal da Saúde. 
 
Parágrafo Único. Todas as adequações necessárias dos espaços escolares, bem como 

treinamento dos profissionais da educação quanto aos protocolos sanitários, 
deverão ser feitas previamente ao retorno das aulas presenciais. 

 
Art. 7º - Durante o período de suspensão previsto neste Decreto, deverão ser adotadas as 

medidas preparatórias e protetivas das Unidades Escolares da Rede Municipal para 
recepção dos professores, alunos, pais e comunidade, com a necessária segurança. 

 
Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, cabendo ao Poder Executivo 

promover todas as medidas administrativas necessárias à sua implementação. 
 

Município de Nantes/SP, em 09 de Fevereiro de 2021. 
 

______________________________________ 
AURÉLIO PEREIRA DOS SANTOS 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

Registrado neste Departamento, no livro competente, publicado por edital no lugar 
de costume e no Diário Oficial Eletrônico, na data supra. 

 

 
____________________________________ 

MATEUS AMIGO VIVE 
SECRETÁRIO 


