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DECRETO N" 2589/2021. DE 09 DE AGOSTO DE2021

SUMULA: Dispoe sobre medidas de retorno às

atividades presenciais de forma híbrida'

SEBASTIÃO AICACIR DALPRA, Prefeito Municipal de Paula Freitas,

estado do Paraná, no uso de suas atribuiçÕes legais,

"!o*r'r'' Dç-il":-À"h f "
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DECRETA:
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Art. 1o O retorno gradativo das aulas presenciais para os anos iniciais do

ensino fundamental e educação infantil na Rede Municipal de Ensino, em

formato de ensino híbrido, seguindo aS normas da biossegurança e de forma

gradativa, conforme cronograma de trabalho da Secretaria Municipal de

Educação Cultura e Desporto em anexo na lnstrução 003/2021, cronograma

este que poderá Sofrer alteraçÕes conforme o monitoramento da pandemia do

Covid-19.

Art. 20 O retorno presencial no formato híbrido para os alunos dos anos

iniciais do ensino fundamental e educação infantil na Rede Municipal de Ensino,

terá início no dia 16t08t2021 com aulorização de seus responsáveis legais,

mediante assinatura de termo de compromisso de cumprimento das diretrizes

estabelecidas no protocolo de segurança / Covid-19'

Art. 3. A oferta nos CMEIs começará a ser implantada nas turmas do

lnfantil V e gradativamente nas demais turmas, conforme o cronograma, sendo

oferecido apenas em um período do dia, suprimindo-Se, neste momento o ensino

em tempo integral. Caberá ao gestor dos CMEIs classificar e dividir as turmas,

seguindo a capacidade de alunos por turma e alunos já matriculados ou a

disponibilidade de vagas.

Art. 4" Os professores receberão orientação da equipe pedagogica,

relacionadas ao cumprimento das normas, leis, diretrizes e regimentos que

regem a educação, de forma gradativa, em equipes divididas por turmas'

Conforme estará Sendo o retorno presencial e acompanhados neste processo,

podendo haver mudanças de números de alunos atendidos, devido à
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movimentaÇão de aumento ou diminuição de casos positivos no monitoramento

da pandemia Covid-19

Art. 50 Todos os profissionais deverão seguir orientaçoes de controle a

pandemia da covid-19, medidas estabelecidas nas normas da biosseguranÇa e

acompanhados pelos seus superiores, os quais encaminharão à secretaria de

EducaçãoquaisqueralteraçÕesquepossamcolocaremriscoaSegurança
individual e coletiva.

Art,6"osalunosSerãomonitorados,assimcomoseusfamiliarese
deverão permanecer em casa mediante quaisquer sintomas que possam estar

relacionados ao vírus, devendo comunicar a equipe da saúde e seguir

orientaçÕes destes profissionais'

Art. 7o A partir do dia 12 de agosto do corrente ano as cozinheiras e

zeladoras, deverão retornar ao seu horário normal de trabalho' ficando suspenso

o sistema de revezamento, registrando sua presença através de biometria'

Art.80 A partir de 16 de agosto todos os professores deverão retornar a

cumprir seus respectivos horários de trabalho nas lnstituiçÕes de Ensino que

atuam, registrando sua presença através de biometria'

Art. 90 Em caso de contaminação e aumento de casos positivos no

município, serão retomados imediatamente o formato de aulas remotas.

Art. 10o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação'

Paula Freitas, 09 de agosto de 2021'
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SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA

Prefeito MuniciPal
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DticltE'l'O N" 2589/2021- DE 09 DE ACOSTO DE 2021

SLTMULA: Dispõe sobre rnediclils de retorllo às

nt ir,' icladcs prcscllcia is clc lbrnra h íbrida.

SEIIAS'IIÃO ALGACIIL DALPIIA, Prcl'cito Mtrnicipal dc

Paula Frcitas. cstatlo do Paranii, l'lo Llso de suas atribuiçõcs
lcgais,

DECITETA:

Àrt. l" O retortto gradativo das atrlas pl'eselici0is pala os ílllos

iniciais tlo cnsino lirnclaurcntal c cclLrcaçào inÍàntil na Rcclc

Nlr.rnicipal dc' Ensirttl, erli lbruaLo de ensincl hibridrl, segr"rindo

as ,,u,',jras dr biosscgurallça c t1c Íbrr,a g'aclativa' c.ltÍilt'tnc
cronograltta cle trabalho dil Secretaria Municipal de Ed-ucaç'ào

Clultr-riu c Dcsltorto clll âllcxo Ila Instrução O03l2\2l ,

cronograrna este clue poclerá sotier alterações <;onforme tl

rurouitot'anrctrto da pandcnria do Covid- 19.

Art. 2" O rctortlo prcsstlcial no lbrtrlato hÍblido pal'a os aluttos

rlos anos iniciais clo ensino lirndaruentll c edLtcaçitcl inlantiI na

I{ctlc l\'{trniciprl clc Iirtsitio, tcrii inicio no dia l6108/202 I cottl
autorizaçlio de scus resl-rr-tnsitveis legais, rlediante assitlatttt a tle

tcrl)to tlc cottlprotliisso clc ctllllprilllcllto clas dirctrizcs
cslabclccidas tltt protocolo dc scgtrrança / Clovicl- 19.

Art.3o A olcrta nos (lMEls colllcçal'il a scr illlplalltacla uas

ILtnuils do lnfirntil V c gradativalriclltc nas dctnais ttlrtllas,
cotttbt'tttc o clollograllla, scntlo of'crccido apcnas clll ttlrl
petíoclo cltl ciia. srrpIinlirldo-se, Ilestc tttottlellto o ettsirlo em

icnrpo iutcgrll. Cabcr'á ao gcstol clos CMEIs classiÍicar c

clividir 1s (Lt1p1s, segLrinclo a Capacidade clc alulos por turllltl e

alunos já Itratricltlaclos ou a clisponibilidade cic vagas.

Art. 40 Os profcssorcs rcccbcrão olicntação da cquipc
peclag(rgica, r'eiacionadas ao ctrlnprinlento das nort.tlas, leis,

clirctiizcs c rcgituctltos qtlt- rcg(-ll1 a cducação, dc forrlla
gradativa, ent Jtpripes dividitlas pol' tl"lrl'nas, collÍbn.ne estará

scttclo o rctorllo prcscncial c aconlllatlhados ncstc proccsso,

Poclenrlo haVeI ntudanças cle rtÚttneros de alunos atcrlcliclos,

iler.ido li ttto'u'itttctrtaçiio dc c[lll]ctlto oLr dirrlinuição clc casos

ltosit i vos tto tt tott i tot'Ltt.ucttto da l.rantlctlr ia Clov id- I t).

Art, 5" lodos os profissiorlais clcverijo scguil oricntaçõcs clc

cttntrolc a poltclcnlia da Covicl-19, mcdidas cstabclccidas nas

lronrtils da biosscgltratrça c acorltpalthados pclos sctls

sulteritlres. os qttais encatlriultarão ii Secretaria cle Educaçào
tptaistlucr alte laçõcs que llossalll ctllocar ctlr risco a scgurâ1.)ça

inclividr.ral c coletiva.

Art.60 Os altttros set'ão tlrotritorados' assitn colllo seLls

Íarrtiliarcs e dcvcrão perlllalleccr clll casa mediantc quaisqucr

sit.ttol'nas que Possaln estat' relaciouados ao vírus, devetldo
conrutricar a ctlLripc cia saÍrclc c scgrrir oricntaçõcs dcstcs
prtr li ssiortuis.

Art. 7' A trtartir clo clia l2 de agosto tlo cot'rerrte allo írs

cozinhciras c zcladoras, dcvcrão retornal ao sett horário llorlllal
de trabalho. Ílcanclo sLtspcnso r.r sistcnta c1e rcvezan-rcnto,

rcgistlartc[r stla l)rcscllça atravcs clc biollrctria.

Art.8" A partir clc l6 dc agosto toc'los os profcssorcs dcvcrào

l.cloillaf a cLlntpl.ir scus rcspoctivos hor'ários dc trabalho rlas
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Instituiçõcs clc Ensino cltlc atuatll. rcgistranclo stta plcscnça

Ittrrl\ és tle [tit-rnletriu.

,,\rt. 9,' Enr cusr,r dc contanrini,rçào e aunlcuto de casils pclsitivos

no ntrrnicipitt, s0tào Ictonrados iurcdiatanrcntc o fclruato dc

Itttlits rcttlotlts.

Art. 10" L'stc Dccrcto clltra cm vigor na clata clc sua

ptrblicaçr'ro.

Par"rla Freilas, 09 de agosto de 202 l.
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