
Prefeitura de Sao Jose dos Campos 
- Estado de Sao Paulo -

DECRETO N. 18.629, DE 4 DE SETEMBRO DE 2020. 

PUBUCADO(A) NO JORNAL 

~~~~~~.~t~ 

Disp5e sobre a retomada das atividades presencia is 
pelas i nstitui~5es privadas de ensino de Sao Jose 
dos Campos. 

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no uso das atribu i~5es legais que lhe sao 
conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da Lei Organica do Municipio, de 5 de abril de 1990; 

Considerando o Decreto Estadual n. 65.061, de 13 de julho de 2020, que "Disp5e sobre a 
retomada das aulas e atividades presenciais, no contexte da pandemia de COVID-19, e da providencias 
corre latas.", alterado pelo Decreto Estadual n. 65.140, de 19 de agosto de 2020; 

Considerando o retorno gradual das aulas presenciais e o retorno opcional de atividades 
presencia is previstos na disposi~ao transit6ria do Decreto Estadual n. 65.061, de 2020, com reda~ao dada 
pelo Decreto Estadual n. 65.140, de 2020; 

Considerando a necessidade de atendimento dos objetivos de aprendizagem previstos nos 
pianos da escola e de cada docente para as series, a nos, m6dulos, eta pas ou ciclos, previstos para o a no 
letivo de 2020; 

Considerando a necessidade de se assegurar as condi~5es que favore~am formas de 
realiza~ao de atividades escolares presenciais, preservando a autonomia das unidades escolares no 
cumprimento as incumbencias previstas nas normas legais e a importancia das intera~5es presenciais 
nas escolas com professores e colegas para a saude emocional dos estudantes, alem da responsabilidade 
das institui~5es em comunicar a comunidade escolar as decis5es e informa~oes decorrentes da situa~ao 
de preven~ao do contagio pelo Coronavfrus (Covid-19); 

Considerando a Resolu~ao SEDUC n. 61, de 31 de agosto de 2020, da Secretaria da 
Educa~ao do Estado de Sao Paulo, que edita normas complementares sobre a retomada das aulas e 
atividades presencia is nas institui~5es de educa~ao basica; 

Considerando o que consta no Processo Administrative n. 33.977 /20; 

DECRETA: 

Art. 12 As institui~5es privadas de ensino poderao oferecer atividades presenciais aos 
alunos a partir do dia 8 de setembro de 2020, observados os para metros de classifica~ao epidemiol6gica 
constantes do Plano Sao Paulo, institufdo no Decreto 64.994, de 28 de maio de 2020;, :sr(Jetrizes 
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estabelecimentos, complementadas pelas medidas constantes nos Protocolos Especfficos para o Setor 
da Educa~ao, bem como cumprir a Delibera~ao da Comissao lntergestores Bipartite do Estado de Sao 
Paulo - CIB/SP- n. 71, de 25 de agosto de 2020, e a Resolu~ao SEDUC n. 61, de 31 de agosto de 2020, da 
Secreta ria da Educa~ao do Estado de Sao Paulo. 

Paragrafo unico. A retomada das atividades presenciais prevista no "caput" deste artigo 
nao se aplica aos Centres Comunitarios de Convivencia lnfantil - CECOI e Centres de Educa~ao lnfantil -
CEDIN do Municipio. 

Art. 2Q A partir de 7 de outubro de 2020 poderao ser retomadas as demais atividades 
escolares presenciais, inclusive as aulas, desde que atendido o previsto no Decreto n. 65.061, de 13 de 
julho de 2020, com suas posteriores altera~oes. 

em contrario. 

Art. 3Q A Rede de Ensino Municipal retomara suas atividades presencia is no a no de 2021. 

Art. 4Q Este Decreto entra em vigor na data de sua publica~ao, revogadas as dispos i~oes 

Sao Jose dos Campos, 4 de setembro de 2020. 

Prefeito 
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Registrado no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Jurfdico, aos 
quatro dias domes de setembro do a no de dois mile vinte. 
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