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VISITE A ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE MORUNGABA – Fica a 103 km. de São Paulo, 42 km. de Campinas. Seu clima é 
um dos melhores do Estado.  É aconchegante e tem uma série de atrativos, a exemplo de haras, trilhas de moto e 
bicicletas, parques e praças, teatro, doces, pimentas e ervas, artesanato, pousadas, montanhismo, cachoeiras, pescaria, 

comida boa, festas religiosas e uma população cordial.  
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DDeeccrreettoo  nnºº  33..229933,,  ddee  2222  ddee  oouuttuubbrroo  ddee  22002211..  
 

 

 “Dispõe sobre a Deliberação CEE 204/2021, que fixa normas 
para a retomada das aulas presenciais na Rede Municipal e dá 
outras providências”.  

 
 

Eu, Prof. Marco Antonio de Oliveira,, Prefeito Municipal da Estância 
Climática de Morungaba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições a mim conferidas 
por Lei;  

 

 
CONSIDERANDO que a proposição do Secretário de Estado da 

Educação, bem como as recomendações do Centro de Contingência do Coronavírus, 
resultaram no Decreto Estadual 65.597/2021 em que ficaram “reconhecidas como 
essenciais as atividades desenvolvidas no âmbito da rede pública e das instituições 
privadas de ensino”.  

 

 
CONSIDERANDO que a ausência das aulas presenciais tem causado 

enormes prejuízos para os alunos, notadamente as graves lacunas de aprendizagem, em 
todos os níveis da Educação Básica, a ampliação das desigualdades educacionais, o 
aumento do abandono e da evasão escolar e os impactos na saúde emocional dos 
profissionais da educação e dos alunos. 

 

 
D E C R E T O: 
                   

Art. 1º As aulas e demais atividades presenciais deverão ser retomadas 
integralmente, com o objetivo de atender a 100% (cem por cento) dos estudantes, fica 
estabelecida a obrigatoriedade de os estudantes freqüentarem as aulas e atividades 
presenciais na escola.  

 

 
§ 1º Caso seja necessário, enquanto estiver vigente o Inciso II do Artigo 

1º do Decreto Estadual 65.849/2021, que dá nova redação ao Artigo 3º do Decreto 
Estadual 65.384/2020, que define norma de distanciamento de 1 (um) metro entre as 
pessoas, deverá haver revezamento de alunos. 

 

 
§ 2º As Instituições de Ensino que fizerem revezamento enquanto 

estiver vigente o Inciso II do Artigo 1º do Decreto Estadual 65.849/2021, que dá nova 
redação ao Artigo 3º do Decreto Estadual 65.384/2020, deverão manter atividades 
remotas, num modelo híbrido que possa garantir a carga horária. 
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Art. 2º - Os estudantes devem obrigatoriamente frequentar a escola em 

regime presencial podendo haver, conforme organização da rede de ensino ou da 
unidade escolar, revezamento se necessário para o cumprimento do disposto. 

 

 
Art. 3 º - Somente poderão se manter exclusivamente em atividades 

remotas os estudantes que pertencerem ao grupo de risco para a COVID-19 com 
atestado médico que indique o impedimento de comparecer às aulas presenciais, 
devendo seus responsáveis legais se comprometer por escrito com a participação destes 
alunos em atividades remotas. 

  

 
Art. 4 º - A retomada integral das aulas e demais atividades presenciais 

deverá ocorrer com a observância das seguintes condições:  
 

 
I. Planejar e realizar as atividades escolares de modo a evitar 

aglomerações, garantidos todos os demais Protocolos Setoriais da Educação;  
 

 
II. Seguir os Protocolos Sanitários, como o uso de máscara e lavagem 

de mão ou uso de álcool gel, as orientações das autoridades de Saúde, em especial 
aquelas emitidas pelo Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
e as diretrizes da Secretaria de Estado da Saúde e das respectivas Secretarias Municipais 
de Saúde;  

 

 
III. Realizar o monitoramento de risco de propagação da Covid-19, 

comunicando os casos suspeitos e confirmados para as autoridades de saúde, Vigilância 
Sanitária e o Departamento da Educação.        

 

 
Art. 5º - A partir de três de novembro, a rede municipal passará 

atender 100% (cem por cento) dos estudantes, sem revezamento de turmas e 
distanciamento de 1 (um) metro entre as carteiras. 

 
 
Art. 6º - Novas orientações poderão ser expedidas pelo Departamento 

de Educação do Município, 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.  

 

 
Art. 7º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

mailto:prefmorungaba@gmail


   

   

   

   

   

   

GGGAAABBBIIINNNEEETTTEEE   DDDOOO   PPPRRREEEFFFEEEIIITTTOOO   
   

                                                            DDDeeecccrrreeetttooo   nnnººº   333...222999333///222111   

   

 

VISITE A ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE MORUNGABA – Fica a 103 km. de São Paulo, 42 km. de Campinas. Seu clima é 
um dos melhores do Estado.  É aconchegante e tem uma série de atrativos, a exemplo de haras, trilhas de moto e 
bicicletas, parques e praças, teatro, doces, pimentas e ervas, artesanato, pousadas, montanhismo, cachoeiras, pescaria, 

comida boa, festas religiosas e uma população cordial.  
 

Paço Municipal “Prefeito Lúcio Roque Flaibam” 
Av. José Frare, nº 40,  Centro,  Morungaba-SP, CEP 13260-000,  Fone: XX11 4014-4300 

e-mail : prefmorungaba@gmail.com           http//  www.morungaba.sp.gov.br 

 

 

 

 

3 

 
Morungaba, 22 de outubro de 2021. 

 
 

PROF. MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

 

 
Publicado e afixado pela Secretaria da Prefeitura Municipal da Estância 

Climática de Morungaba, em 22 de outubro de 2021. 
 

 
BEATRIZ SERAPHIM MOLENA 

Respondendo pelas funções de Secretária Chefe 
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