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DECRETO Nº 061/2021 

 

DISPÕE SOBRE O RETORNO GRADUAL DAS 

ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS, NO 

FORMATO HÍBRIDO, NA REDE PÚBLICA DE 

ENSINO DO MUNICÍPIO DE INHAÚMA/MG E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito do Município de Inhaúma/MG, no uso de suas atribuições legais, 

asseguradas pelo Art. 69, incisos III e VI da Lei Orgânica do Município e, 

 

CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020; Decreto 

Federal nº 10.292, de 25 de março de 2020; Deliberação nº 19, de 22 de março de 2020, do 

Comitê Extraordinário COVID-19 do Estado de Minas Gerais e a Deliberação nº 21, de 26 

de março de 2020, do Comitê Extraordinário COVID-19 do Estado de Minas Gerais; 

 

CONSIDERANDO o Novo Protocolo Sanitário de retorno às atividades 

pedagógicas escolares presenciais, 2ª edição, disponibilizado pelo Estado de Minas Gerais, 

em 02/07/2021, no link: https://coronavirus.saude.mg.gov.br/cidadao-s/notasecomunicados;  

 

CONSIDERANDO a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 180, de 

26 de agosto de 2021, que “Altera a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 

45, de 13 de maio de 2020, que aprova a reclassificação das fases de funcionamento das 

atividades socioeconômicas nas macrorregiões de saúde previstas no Plano Minas 

Consciente [...]”, estabelecendo assim a progressão da Macrorregião Central do Estado 

para a Onda Verde; 

   

CONSIDERANDO a Resolução do CNE nº 2, de 5 de agosto de 2021 que dispõe 

sobre as Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação de medidas no retorno à 

presencialidade das atividades de ensino e aprendizagem e para a regularização do calendário 

escolar; 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAÚMA 
 

CEP: 35.763-000ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 18.116.152/0001-10-      Inscrição Estadual: ISENTO 

 

PRAÇA EXPEDICIONÁRIO CLAUDOVINO MADALENO, 25 - CENTRO 

  FONE: (31) 3716-4201    

 

CONSIDERANDO a Resolução n. da Secretaria de Educação do Estado de Minas 

Gerais, que estabeleceu que o ensino na rede estadual se dará na modalidade híbrida e remota, 

por meio de atividades escalonadas; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - A autorização do retorno gradual e seguro das atividades pedagógicas na 

modalidade híbrida nas Unidades de Ensino que especifica, enquanto durar o estado de 

calamidade pública em todo território do Município de Inhaúma/MG. 

 

§1º. O ensino ofertado deverá obedecer aos seguintes critérios de forma alternada e 

gradual, sendo: 

 

I – uma semana será adotada a modalidade hibrida, onde acontecerão aulas 

presenciais e remotas, em forma de escalonamento a ser definido de acordo com a realidade 

de cada instituição de ensino; 

 

II – uma semana na modalidade remota. 

 

§2º. No processo da retomada das atividades pedagógicas híbridas deverão ser 

consideradas as seguintes diretrizes determinadas no Plano Minas Consciente: 

 

I – biossegurança: todas as atividades de aulas presenciais deverão observar 

rigorosamente os protocolos de biossegurança e sanitário-epidemiológicos determinados ou 

recomendados pelas autoridades competentes; 

 

II – complementariedade e alternância: as atividades de ensino presencial poderão 

ser complementadas ou alternadas com as atividades de ensino remoto; 

 

III – comunicação: adoção de estratégias de comunicação clara e objetiva sobre o 

retorno ao ensino presencial e seus benefícios, riscos e critérios de biossegurança; 
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IV – conscientização: esclarecimento da importância das atividades do ensino 

presencial para o bem-estar emocional, intelectual e social das crianças, jovens e professores; 

 

V – facultatividade: as pessoas legalmente responsáveis pelos estudantes poderão 

optar pelo ensino híbrido dou remoto, observadas as medidas de alternância e gradação 

previstas em protocolo; 

 

VI – gradação: retorno gradual, por sistemas alternados e critérios preestabelecidos, 

de modo a promover o acolhimento e a reintegração social dos professores, estudantes e suas 

famílias, em ambiente saudável e de bem-estar da comunidade escolar; 

 

VII – híbrido: o ensino presencial será contemplado e realizado concomitantemente 

pelas modalidades do ensino remoto;  

 

VIII – monitoramento: implementação de medidas de fiscalização das condições 

epidemiológicas e da pandemia, acompanhadas de medidas e contingenciamento, quando 

necessárias; 

 

IX – universalidade: as diretrizes e os protocolos de biossegurança aplicáveis ao 

retorno presencial das atividades de ensino são observância para todas as instituições públicas 

de ensino.  

 

Art. 2º - Fica autorizado o retorno gradual e seguro das atividades presenciais na 

rede pública do ensino infantil, fundamental, médio e curso técnico, localizado no Município 

de Inhaúma/MG, a partir de 18 de Outubro de 2021, conforme cronograma estabelecido na 

Tabela constante do Anexo I deste Decreto. 

 

§1º. O estabelecimento de ensino deverá implantar o Protocolo Sanitário, aprovado 

pela Vigilância Sanitária do Município, observando-se as regras e diretrizes dispostas nos 

Protocolos específicos estabelecidos pelo Plano Minas Consciente, sob pena da aplicação das 
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medidas administrativas cabíveis de multa, suspensão e/ou cassação do Alvará de 

Localização e Funcionamento, nos termos da Lei nº 1.078/1999 (Código Sanitário do 

Município de Inhaúma/MG).  

 

§2º. O retorno das atividades pedagógicas escolares presenciais é facultativo para 

os estudantes da rede pública de ensino. 

 

Art. 3º - Fica autorizado o retorno das aulas presenciais no Município de 

Inhaúma/MG, no setor público, no formato híbrido com escalonamento de estudantes, com 

observância nos seguintes critérios específicos: 

 

I – Assinatura do Termo de Responsabilidade pelos responsáveis legais dos 

estudantes, autorizando as aulas presenciais e remotas; 

 

II – Cumprimento integral dos protocolos sanitários elaborados pela Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura com a Vigilância Sanitária do Município, descritos no Plano 

de Contingenciamento – Retorno às Aulas Presenciais (Modelo Híbrido) deste Decreto, 

devidamente elaborado em concordância com o Protocolo Sanitário de Retorno às Atividades 

Escolares Presenciais no Contexto da Pandemia da COVID-19 da SEE/MG. 

 

III – Observância da opção dos pais e estudantes pelo ensino remoto presencial 

(híbrido) e oferecimento obrigatório de condições para continuidade do ensino remoto para 

aqueles que não optarem pelo retorno presencial; 

 

IV – Manutenção do ensino remoto/híbrido em caráter complementar e/ou 

alternativo às atividades pedagógicas presenciais; 

 

V – Documentar todas as ações adotadas pela instituição de ensino em decorrência 

do cumprimento das determinações deste Decreto e de outras normatizações, para fins de 

fiscalização, em atendimento ao dever de transparência. 
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Art. 4º - Os docentes deverão realizar as suas atividades na modalidade híbrida e 

remota, ou seja, parte das atividades serão desenvolvidas no estabelecimento de ensino e a 

outra parte em casa. 

 

Art. 5º - Os discentes portadores de comorbidades, que tenham interesse em retornar 

às atividades presenciais, deverão apresentar laudo médico autorizando o retorno. 

 

Art. 6º – Os estabelecimentos de ensino deverão proporcionar o ensino 

exclusivamente remoto àqueles que optarem por esse modelo. 

 

Parágrafo único. Os estabelecimentos de ensino poderão adotar o modelo híbrido de 

ensino, desde que, conforme o caput deste artigo seja dada o aluno a opção pelo ensino 

exclusivamente remoto. 

 

Art. 7º - O retorno dos alunos de 2 a 3 anos de idade (Maternal II e III), será 

autorizado apenas em caso de evolução positiva das primeiras turmas que aderirem ao ensino 

presencial, conforme avaliação das Secretarias Municipais de Educação. 

  

Art. 8º – As regras contidas neste Decreto sobre a autorização do retorno das aulas 

presenciais no formato híbrido observam a classificação de ondas pelo Governo Estadual, 

conforme disposto no Plano Minas Consciente. 

 

Art. 9º - Ficam revogados os Decretos nºs 10/2021 e do Decreto 27/2021.  

 

Art. 10 – Este decreto passa a vigorar na data de sua publicação. 

 

Inhaúma/MG, 13 de outubro de 2021. 

 

 

GERALDO CUSTÓDIO SILVA JUNIOR 

PREFEITO MUNICIPAL 
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DARDANIA ELIZABETH GUIMARÃES PONTELLO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CLTURA 

 

ANEXO I 

 

CRONOGRAMA DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS 

 

Acolhimento a todos os 

profissionais da educação. 
04/10/2021 a 08/10/2021 

Acolher todos os 

profissionais da educação, 

com a finalidade de reforçar 

os laços e construir ações 

educativas em uma realidade 

nunca antes vivenciada, mas 

respeitando todos os 

Protocolos Sanitários. 

Acolhimento a todos os 

profissionais na referida 

Instituição de Ensino e 

apresentação do Plano de 

Ação Individual de volta as 

aulas. 

07/10/2021  

Diante do trabalho 

desempenhado pelos 

profissionais da educação, 

este momento será de 

amparar a todos e reconstruir 

os laços rompidos em fase a 

pandemia COVID-19. 

Respeitando sempre os 

Protocolos Sanitários. 

Planejamento do 

acolhimento aos estudantes 

da Rede Municipal de 

Ensino e organização do 

ambiente escolar. 

08/10/2021 

Planejar ações de 

acolhimento aos estudantes 

da Rede Municipal de 

Ensino. 
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Início das aulas e 

acolhimento a todos os 

estudantes da Educação 

Infantil (1º e 2º períodos). 

18/10/2021 

Respeitando os critérios de 

retorno às aulas presenciais 

de cada Unidade de Ensino, 

já informado a toda 

comunidade escolar. 

Início das aulas e 

acolhimento a todos os 

estudantes do Ensino 

Fundamental Anos Iniciais 

(1º ao 5º ano). 

18/10/2021 

Respeitando os critérios de 

retorno às aulas presenciais 

de cada Unidade de Ensino, 

já informado a toda 

comunidade escolar. 

 

 


