
 

 

 

Secretaria de Educação 

Município da Estância Balneária de Praia Grande 
Estado de São Paulo 

 

PORTARIA SEDUC Nº. 078/2022 

 

 

A Secretária de Educação do Município da Estância Balneária de Praia 

Grande, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e, 

 

CONSIDERANDO: 

 

a) a determinação quanto o retorno das aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino, 

em conformidade com o disposto nos Decretos nº. 7.498, de 04 de fevereiro de 2022. 

b) o Parecer Técnico-Científico nº. 05/2022, de 02 de fevereiro de 2022, do Comitê 

Técnico Científico da Secretaria Municipal de Saúde Pública; 

c) a necessidade de estabelecer normas complementares para disciplinar à oferta do ensino 

híbrido na Rede Municipal de Ensino. 

 

DETERMINA: 

 

Art. 1º - As aulas na Rede Municipal de Ensino serão ofertadas no formato 

presencial com a carga horária total prevista nas matrizes curriculares homologadas, 

sendo obrigatória a frequência do educando. 

§1º. O responsável legal deverá apresentar a carteira de vacinação com o 

esquema vacinal contra a COVID-19 completo ou documento médico que ateste a 

contraindicação para a vacinação contra a COVID-19 até o dia 29 de abril de 2022. 

§2º. A falta de apresentação dos documentos mencionados no parágrafo 

anterior não impossibilitará o acesso do aluno à escola, porém, após esse prazo, não tendo 

havido a regularização por parte do responsável legal, caberá ao Diretor da Unidade 

Escolar comunicar ao Conselho Tutelar. 

§3º. Fica excetuado do previsto no “caput” do presente artigo o educando 

que pertença ao grupo de risco para a COVID-19 que não tenha completado o esquema 

vacinal e as alunas gestantes e puérperas. 
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§4º. O aluno na condição de saúde prevista no “caput” deste artigo terá que 

apresentar laudo médico com a indicação do Código Internacional de Doenças – CID, 

justificativa do impedimento de comparecimento presencial à escola e o prazo do 

afastamento, que não poderá ultrapassar o período do semestre/ano letivo. 

§5º. O educando que esteja impedido de comparecer à escola realizará às 

atividades escolares, devendo seu responsável legal assinar o termo de isolamento 

socioeducacional, assim como responsabilizar-se em retirar e devolver as atividades nos 

períodos fixados pela Unidade Escolar. 

§6º. Todas as atividades serão devidamente registradas e arquivadas na 

Unidade Escolar, ficando à disposição das autoridades competentes, pelo prazo mínimo 

de 5 (cinco) anos. 

§7º. A ausência de realização das atividades pelo período de 15 (quinze) 

dias, desencadeará nas ações preventivas de evasão escolar, em conformidade com a 

Portaria SEDUC nº. 031/2018 e Regimento Comum das Escolas Municipais. 

§8º. A carga horária das atividades disponibilizadas semanalmente 

corresponderá ao previsto na Matriz Curricular. 

 

Art. 2º. A Plataforma Digital Educacional da Secretaria de Educação 

terá como finalidade precípua a disponibilização do conteúdo de apoio pedagógico aos 

educandos da Rede Municipal de Ensino. 

§1º. A plataforma ficará hospedada no site institucional desta Secretaria 

no endereço www.cidadaopg.sp.gov.br. 

§2º. O conteúdo disponibilizado na plataforma será de responsabilidade da 

Subsecretaria de Gestão Pedagógica, Planejamento e Legislação Educacional. 

§3º. As atividades disponibilizadas na Plataforma Digital Educacional 

comporão a carga horária prevista no calendário escolar, especialmente para fins do 

Projeto Ponte do Saber, observada a matriz curricular da Rede Municipal de Ensino. 

§4º. O Projeto Ponte do Saber reforçará a recuperação dos conteúdos 

pedagógicos não ministrados durante o período de pandemia, sendo viabilizado de forma 

online na Plataforma Digital Educacional, e monitorada pelo Assistente Técnico 

Pedagógico por meio da execução do Plano Trienal de Recuperação de Aprendizagem da 

Rede Municipal de Ensino. 
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Art. 3º.  Os professores retornam às atividades presenciais em 

conformidade com o Decreto nº. 7.498/2022, devendo cumprir suas jornadas de trabalho 

conforme previsto na Lei Complementar nº. 845/2020. 

§1º. O oferecimento do Projeto Ponte do Saber não implicará no aumento 

da carga horário do docente. 

§2º. A substituição de professores ocorrerá em conformidade com o 

previsto nas normativas da Secretaria de Educação, devendo ser comunicada à Divisão 

de Recursos Humanos da Secretaria de Educação. 

§3º. A ocupante de cargo de professor que esteja gestante permanecerá em 

teletrabalho em conformidade com o art. 4º do Decreto nº. 7.283/2021, devendo 

apresentar o documento comprobatório junto à Divisão de Recursos Humanos da 

Secretaria de Educação. 

§4º. Havendo a devida comprovação por parte da servidora gestante do seu 

estado de saúde, esta será remanejada automaticamente para projeto pedagógico da 

Secretaria de Educação, tendo seu trabalho orientado e acompanhado pelas 

Coordenadorias de Educação Infantil e de Ensino Fundamental e Médio. 

§5º. A jornada de trabalho da docente citada nos §§3º e 4º deste artigo será 

cumprida de forma integral, compreendendo para tal a carga horária regular, as horas de 

trabalho pedagógico coletivo – HTPC e individual - HTPI e a hora de atividade livre – 

HAL, havendo o desconto dos períodos não realizados, em conformidade com o disposto 

na Lei Complementar nº. 845/2020. 

 

Art. 4º. Caberá à Equipe de Supervisão a definição das alterações de 

preenchimento no Diário de Classe e Consolidado, observando a legislação federal, 

estadual e municipal. 

Parágrafo único: A organização do planejamento anual pedagógico será 

realizada sob as orientações e responsabilidade da Subsecretaria de Gestão Pedagógica, 

Planejamento e Legislação Educacional. 
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Art. 5º. Caberá ao diretor da Unidade Escolar a orientação e fiscalização 

do cumprimento do Protocolo Sanitário do Segmento da Educação fixado no Decreto nº. 

7.498, de 04 de fevereiro de 2022. 

§1º. O servidor ou aluno que apresentar sintomas de doença respiratória 

será afastado das atividades presencias, devendo ser monitorados os contactantes. 

§2º. O afastamento do servidor ou aluno das atividades presenciais 

ocorrerá até o resultado do exame, caso não esteja em afastamento médico. 

§3º. A Secretaria de Educação deverá ser imediatamente notificada no caso 

de identificação de servidores ou alunos sintomáticos, e estes devem ser orientados a 

comparecer ao serviço médico para realização do exame. 

§4º. A Direção da Unidade Escolar deverá providenciar a assepsia 

imediata da sala de aula na qual identificou-se o servidor ou aluno com sintomas. 

§5º. É obrigatório o uso de máscara facial durante o período de trabalho de 

todos os servidores da unidade escolar, assim como o controle das condições de saúde 

dos servidores e aluno. 

§6º. A utilização do “face shield” estará limitada aos horários de grande 

movimentação na Unidade Escolar, sendo obrigatório durante a entrada e saída de alunos 

e intervalos dos alunos para alimentação. 

  §7º. Fica dispensado o uso de máscara facial para os alunos com idade 

inferior a 2 (dois) anos de idade, sendo que para as demais faixas etárias deverá ser 

observado: 

a) De 2 (dois) a 5 (cinco) anos de idade: utilização da máscara, devendo 

ser supervisionado o uso por adulto para evitar incômodos e desajustes na máscara. 

b) De 6 (seis) a 10 (dez) anos de idade: utilização da máscara com a 

supervisão de adultos, sendo indispensável durante as atividades pedagógicas realizadas 

em grupos. 

c) Acima de 10 (dez) anos de idade: utilização obrigatória da máscara. 

d) Alunos com deficiência intelectual, transtorno do espectro autista – 

TEA, deficiência e/ou doença que afete gravemente a condição respiratória da 

criança/adolescente e àqueles que possuam transtornos de comportamento: a utilização 

da máscara não será obrigatória, devendo os profissionais da educação acompanhar e 

intensificar as medidas de higienização e distanciamento físico. 
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Art. 6º. Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria de Educação. 

 

  Art. 7º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no sítio 

eletrônico da Secretaria de Educação. 

 

Praia Grande, 16 de fevereiro de 2022. 

 

 

Profª. Maria Aparecida Cubilia 

Secretária de Educação 
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(Anexo único da Portaria SEDUC nº. 078/2022) 

 

 

 

Requerimento de Isolamento Socioeducacional 

 

 

 

 

Eu,       , responsável legal pelo aluno   

      , devidamente matriculado na E.M.   

       por motivos de     

            

     , venho requerer o direito de manter meu filho no 

isolamento socioeducacional, conforme laudo médico anexo, devido a pandemia da 

covid-19, responsabilizando-me no acompanhamento das atividades escolares previstas 

na Plataforma Digital/Complementares, bem como comprometendo-me a trazê-lo à 

escola nos dias estabelecidos pela Unidade Escolar para realização das avaliações 

diagnósticas, em consonância ao art. 2º da Lei Federal nº 9.394/96 e disposições da Lei 

Federal nº 8.069/90. 

Declaro ainda ciência de que o afastamento ora requerido não poderá ultrapassar o 

semestre/período letivo. 

                                                

 

Praia Grande, ______ de _______ de 2022. 

                                                             

 

                                                                        __________________________________ 

 Assinatura e nº de R.G. do responsável 

 

 

 


