
DECRETO Nº 8.764, DE 27 DE AGOSTO DE 2020.

Dispõe sobre a suspensão
das aulas presenciais no
Município de Cotia e substituição
das atividades pedagógicas pela
modalidade de Ensino Remoto
para o ano letivo de 2020, e dá
outras providências correlatas.

ROGÉRIO FRANCO, Prefeito do Município de Cotia, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o "Estado de Calamidade" declarado pelo Decreto nº 8.689, de 23 de
março de 2020;

CONSIDERANDO que, apesar das medidas higiênico-sanitárias adotadas pela Administração
municipal, as quais obtiveram sucesso em conter a disseminação da pandemia, reduzindo o
número de óbitos ocorridos por conta da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), o
retorno das aulas presenciais nas escolas requer cuidado especial;

CONSIDERANDO a oitiva dos órgãos técnicos da Prefeitura, especialmente a Secretaria
Municipal da Saúde, o Conselho Municipal de Educação - CME, o Conselho Municipal de
Acompanhamento, Controle Social, Comprovação e Fiscalização dos Recursos do FUNDEB,
o Conselho Municipal de Alimentação Escolar - COMAE, o Departamento Pedagógico da
Secretaria Municipal da Educação, o Departamento de Supervisão de Ensino da Secretaria
Municipal da Educação e os Diretores de Escola da rede municipal de ensino; e

CONSIDERANDO que a rede municipal de ensino envolve diretamente cerca de 34 mil
pessoas, entre alunos, corpo docente e funcionários em geral, contingente este passível de
contaminação e disseminação do COVID-19 (Novo Coronavírus), DECRETA:

 Fica estabelecida a obrigatoriedade, em caráter excepcional, em todo o Sistema
Municipal de Ensino, especificamente nas escolas da Rede Pública Municipal, a substituição
das disciplinas presenciais, na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, por atividades
pedagógicas que utilizem recursos educacionais digitais, tecnologias de informação e
comunicação ou outros meios afins, e atividades em regime domiciliar, para o ano letivo de
2020, conforme prevê o §4º do artigo 32 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

 Será de responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação, por meio de seus
Departamentos, a definição dos conteúdos a serem aplicados, das ferramentas a serem
utilizadas, bem como das formas de avaliação e registros, para fins de funcionamento do
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Ensino Remoto no ano letivo de 2020.

 As atividades educacionais desenvolvidas mediante o uso das tecnologias ou
atividades em regime domiciliar serão consideradas e validadas como conteúdo acadêmico
aplicado no referido ano letivo, compondo, assim, o total de horas estabelecido na legislação
vigente.

 A Secretaria Municipal da Educação providenciará Calendário Escolar atualizado,
adequando-se as peculiaridades da situação de calamidade pública, sem reduzir o número de
horas letivas previstas em lei.

Parágrafo único. A carga horária anual será de no mínimo 800 (oitocentas) horas letivas no
ensino fundamental.

 As Unidades Escolares utilizarão o sistema de progressão continuada para todos os
anos escolares no ano letivo de 2020, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-
aprendizagem.

 Fica determinada para o ano letivo de 2021, sob a responsabilidade da Secretaria
Municipal da Educação, a implantação de Plano de Ação de Acompanhamento dos alunos,
contendo no mínimo:

I - avaliação diagnóstica para fins de verificação do nível de aprendizagem dos alunos;

II - recuperação contínua de estudos, diagnosticados através da Avaliação prevista no inciso I
deste artigo.

 A Secretaria Municipal da Educação poderá organizar o ensino de forma diferenciada
do sistema de ano, conforme estabelece o artigo 23 da Lei Federal nº 9.394, de 1996, de
acordo com as necessidades detectadas a partir da avaliação aplicada em todas as unidades
escolares que integram a rede pública do Sistema Municipal de Ensino, sempre que o
processo de aprendizagem assim o recomendar.

 Fica facultado às escolas particulares acatar as disposições do presente Decreto ou as
determinações estaduais referentes ao retorno presencial das aulas, desde que atendidos
todos os protocolos de distanciamento social e higiênico-sanitários, mediante a aprovação
prévia de protocolo a ser submetido à Secretaria Municipal da Saúde.

Parágrafo único. Excetua-se das disposições do presente artigo a modalidade de Ensino
Infantil.

 A rede estadual de ensino no Município de Cotia, caso retorne às aulas presenciais por
determinação do Governo do Estado de São Paulo, só poderá fazê-lo após executar todas as
adaptações necessárias e exigidas na legislação higiênico-sanitária específica para tal, em
especial na Deliberação da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de São Paulo CIB - 71,
de 25 de agosto de 2020, devidamente comprovada por protocolo a ser remetido à Secretaria
Municipal da Saúde.
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 Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura do Município de Cotia, em 27 de agosto de 2020.

ROGERIO FRANCO
Prefeito

Publicado e registrado no Departamento de Atos Oficiais da Secretaria Municipal de Governo,
aos 27 dias do mês de agosto de 2020.

JOSÉ LOPES FILHO
Secretário Municipal de Governo
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