
Prefeitura Municipal de Porto Real
Estado do Rio de Janeiro

DECRETO Nº 2609 DE 22 DE JULHO DE 2021.

Dispõe sobre a retomada regrada, gradual, híbrida, progressiva
das aulas e atividades educacionais presenciais no Município
de Porto Real.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e;

- CONSIDERANDO que a garantia do direito humano à educação, encartada no rol dos direitos fundamentais de natureza social (art. 6°
da Constituição Federal), representa condição de concretização dos fundamentos e dos objetivos da República Federativa do Brasil,
inseridos nos artigos 1° e 3° da Constituição Federal, sobretudo a dignidade da pessoa humana, a erradicação da pobreza, da
marginalização e dedução da desigualdade social para construção de uma sociedade livre, justa e solidária;

- CONSIDERANDO que a dignidade da pessoa humana pressupõe o desenvolvimento mínimo das potencialidades individuais
propiciados pela oferta de educação de qualidade, fator intrínseco à redução da desigualdade social;

- CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 2429 de 13 de março de 2020 que dispõe sobre a suspensão das aulas presenciais na rede
pública municipal de ensino e a proibição de realização de eventos com aglomeração de pessoas na circunscrição do município de Porto
Real em razão da prevenção à disseminação do Coronavírus e dá outras providências;

- CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 2433 de 16 de março de 2020 que estabelece em seu art. 3º, inciso I “suspensão de aulas
em toda rede pública municipal de ensino e vedação de realização de eventos no município de Porto Real, nos moles do decreto 2429 de
13 de março de 2020”;

- CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 2565/2021 de 22 de março de 2021 que
“Institui o grupo de trabalho para formação da comissão de planejamento e avaliação da retomada das aulas na rede Municipal de
Ensino de Porto Real.”

- CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 2450 de 22 de abril de 2020 que estabelece em seu art. 2º “fica mantida a determinação de
suspensão temporária das aulas nas escolas que compõe a rede pública e particular localizados no município de Porto Real”;

- CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 2551 de 26 de janeiro de 2021 que dispõe sobre as atividades escolares para fins de
cumprimento do calendário escolar do ano letivo de 2021, como medida de prevenção e combate ao contágio do Coronavírus e dá outras
providências;

- CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 2580 de 01 de maio de 2021 que dispõe sobre as atividades escolares para fins de
cumprimento do calendário escolar do ano letivo de 2021, como medida de prevenção e combate ao contágio do Coronavírus e dá outras
providências;

- CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 2593/2021 de 11 de junho de 2021 que em seu artigo 2° determina a “suspensão temporária
das aulas presenciais nas escolas que compõe e rede pública municipal de ensino”

- CONSIDERANDO o Guia de Vigilância Epidemiológica emergência de saúde pública de importância nacional pela doença ocasionada
pela COVID-19 publicada pelo Ministério da Saúde em 2021;

- CONSIDERANDO o Guia de Implementação de protocolos de retorno das atividades presenciais nas escolas da educação básica do
Ministério da Educação;

- CONSIDERANDO o documento de Recomendações para reabertura das escolas da UNESCO e UNICED publicado em abril de 2020;

- CONSIDERANDO a Nota Técnica do Movimento Todos pela Educação de maio de 2020 que versa sobre o Retorno às aulas
presenciais no contexto da pandemia Covid-19;

- CONSIDERANDO as Diretrizes para protocolo de retorno às aulas presenciais publicado pelo Conselho Nacional de Secretários de
Educação – CONSED em 2020;

- CONSIDERANDO os Subsídios para elaboração do protocolo de retorno às aulas na perspectiva da rede pública municipal publicado
pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME em 2020;

- CONSIDERANDO a Instrução Normativa nº 01 de 2021 que estabelece normas e procedimentos para a retomada gradual das
atividades escolares da rede pública de ensino do município de Porto Real/RJ, mediante os protocolos de prevenção, combate e
enfrentamento à pandemia da Covid-19 e dá outras providências.



- CONSIDERANDO a Resolução SMECT nº 31 de 18 de janeiro de 2021 que estabelece as normas e procedimentos para o
funcionamento das atividades escolares, em caráter excepcional, para o ano de 2021 enquanto permanecerem as medidas emergenciais
de isolamento social previstas na prevenção e combate ao Coronavírus e dá outras providências;

- CONSIDERANDO o Protocolo Sanitário de Retorno às Atividades Escolares Presenciais construído pela Comissão de criação do
Protocolo Sanitário em 2020 e revisado no ano de 2021;

- CONSIDERANDO o Plano de Retorno às Atividades Presenciais Escolares estabelecido pela Comissão Municipal de planejamento e
avaliação da retomada das aulas presenciais na rede Municipal de Ensino de Porto Real.

- CONSIDERANDO, a recomendação expressa do MP n° 08/2021 de 11 de junho de 2021.

- CONSIDERANDO, por fim, o interesse público envolvido:

DECRETA:

Art. 1° - Ficam reconhecidas como essenciais as atividades desenvolvidas no âmbito da rede pública e das instituições privadas de
ensino.

Art. 2° - A retomada das atividades presenciais no âmbito da rede pública seguirão o cronograma em Anexo I cabendo à Secretaria
Municipal de Educação as regulamentações que se fizerem necessárias para garantia do cumprimento da carga horária e calendário
letivo;

PARÁGRAFO ÚNICO: O retorno ocorrerá de forma regrada, gradual, híbrida e progressiva, respeitando as normas e disposições deste
decreto.

Art. 3° - As aulas e demais atividades escolares presenciais serão retomadas gradualmente, respeitando:

I - o calendário escolar instituído.

II - os protocolos de retorno e medidas de saúde e segurança instituídos.

III - os pareceres técnicos e orientações da Secretária Municipal de Saúde de Porto Real em consonância com as orientações da
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro.

IV - os prazos, normas e procedimentos do Plano de Retorno estabelecidos e monitorados pela Secretaria Municipal de Educação de
Porto Real e Comissão de Planejamento e avaliação da retomada das aulas na rede Municipal de Ensino de Porto Real

V – As ações previstas no Plano de Ação Escolar das unidades escolares das redes municipal, estadual e privada de ensino.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os documentos e orientações devem ser amplamente divulgados e de fácil acesso para toda comunidade escolar.

Art. 4° - As aulas e demais atividades presenciais serão retomadas gradualmente, respeitando os dados oficiais das bandeiras
divulgados periodicamente no Painel COVID-19 pela SES-RJ com base na nota técnica nº03/2021:

I - Bandeira de risco roxa: vedado o funcionamento das unidades escolares para aulas e atividades presenciais com alunos.

II - Bandeira de risco vermelha: com a presença limitada até 25% do número de alunos matriculados na Unidade Escolar.

III - Bandeira de risco laranja: com a presença limitada a até 50% do número de alunos matriculados na Unidade Escolar.

IV - Bandeira de risco amarela: com a presença limitada a até 75% do número de alunos matriculados na Unidade Escolar.

V - Bandeira de risco verde: com a presença de 100% do número de alunos matriculados na Unidade Escolar.

§ 1° Independente da classificação em bandeiras de risco, as unidades escolares estarão abertas para expediente, respeitando os
protocolos sanitários/higiênicos e distanciamento social, com funcionamento para: retirada de materiais pedagógicos, entrega de
documentos, matrículas de alunos, retirada de kit alimentação, planejamento pedagógico, uso de equipamentos eletrônicos para ensino
remoto, reuniões, entre outras questões relativas à rotina administrativa e ensino remoto.

§ 2° Cabe aos Comitês Internos de Gerenciamento da Pandemia da COVID-19 das unidades escolares o acompanhamento da alocação
dos alunos no ensino presencial em sala de aula, respeitando os percentuais estabelecidos, pareceres técnicos, Planos de Retomada e
demais legislações vigentes.

§ 3° Além das aulas presenciais, será permitida a presença dos alunos nos espaços escolares para atendimentos individuais, plantão
pedagógico junto aos docentes, realização de avaliações diagnósticas, uso dos equipamentos eletrônicos e demais atividades
pedagógicas correlatas, desde que haja autorização e agendamento prévio, respeitados os protocolos sanitários e higiênicos,
distanciamento social, percentual de ocupação e proposta pedagógica da escola.

Art. 5° - Fica instituído o ensino híbrido, desenvolvido com atividades escolares presenciais e remotas como estratégia pedagógica,
cabendo a cada unidade escolar, através do seu respectivo Plano de Ação Escolar a organização administrativa e pedagógica com as
devidas divulgações para comunidade escolar, respeitando as diretrizes e legislações vigentes.

Art. 6° - A suspensão total das atividades escolares presenciais em determinada escola ocorre mediante Parecer Técnico da Comissão
de planejamento e avaliação da retomada das aulas na rede Municipal de Ensino de Porto Real e autoridades sanitárias locais com
devidas justificativas, apontando os critérios técnicos e científicos que justificam a restrição por completo, estabelecendo ainda prazo
determinado e período de vigência da ação.



Art. 7° - Cabe a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e Comissão de planejamento e avaliação da retomada
das aulas presencias com colaboração de demais órgãos e setores do Poder Público, orientar e acompanhar as Unidades Escolares no
retorno das atividades presenciais.

Art. 8° - Em caso de recusa no cumprimento das determinações contidas no presente Decreto, fica autorizado os órgãos competentes,
com o objetivo de atender o interesse público e evitar o perigo e risco coletivo, adotar todas as medidas administrativas e judiciais
cabíveis, aplicando as devidas penalidades legais.

Art. 9° - Cabe às unidades escolares divulgarem, considerando as legislações e protocolos vigentes, todas as informações e dados
solicitados relativos à Pandemia da COVID-19 nos espaços escolares.

Art. 10 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Porto Real, 22 de Julho de 2021

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito Municipal de Porto Real/RJ

ANEXO I

CRONOGRAMA DE RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS ESCOLAS
QUE COMPÕEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO

DATA AÇÃO CARGA HORÁRIA

16/08/2021 Retorno de todos os profissionais da educação Jornada de trabalho integral

23/08/2021

Retorno dos discentes (alunos):

EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL III, PRÉ I E PRÉ II

ENSINO FUNDAMENTAL I – 1º, 2º e 3º ANO DE
ESCOLARIDADE

ENSINO FUNDAMENTAL II – 6º e 9º ANO DE
ESCOLARIDADE

EJA – todas as séries

Carga horária presencial de 1h30min com aumento
progressivo e gradativo ao longo do ano.

Carga horária presencial de 2h com aumento progressivo e
gradativo ao longo do ano.

Carga horária presencial de 2h com aumento progressivo e
gradativo ao longo do ano.

Carga horária presencial de 2h com aumento progressivo e
gradativo ao longo do ano.

06/09/2021

EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL II, MATERNAL I E
BERÇARIO

ENSINO FUNDAMENTAL I – 4º e 5º ANO DE
ESCOLARIDADE

ENSINO FUNDAMENTAL II – 7º e 8º ANO DE
ESCOLARIDADE

Carga horária presencial de 1h30min com aumento
progressivo e gradativo ao longo do ano.

Carga horária presencial de 2h com aumento progressivo e
gradativo ao longo do ano.

Carga horária presencial de 2h com aumento progressivo e
gradativo ao longo do ano.
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