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DECRETO N.º 2.655, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021. 

 

 

DISPÕE SOBRE O RETORNO DAS 

ATIVIDADES PRESENCIAIS, DE FORMA 

GRADUAL, NA REDE DE ENSINO PÚBLICA 

MUNICIPAL, NO FORMATO 

PRESENCIAL/HÍBRIDO, NO MUNICÍPIO DE 

COQUEIRAL-MG E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COQUEIRAL, 

ESTADO DE MINAS GERAIS, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHES 

FORAM CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA 

MUNICIPAL; E, 

 

Considerando que as medidas de restrição e prevenção sanitárias devem ser 

revistas periodicamente podendo ser reduzidas ou ampliadas, utilizando-se critérios técnicos 

de acordo com a evolução da pandemia da Covid-19 no Município e na região; 

 

Considerando que o Estado de Minas Gerais, autorizou o retorno gradual das 

atividades educacionais presenciais no território mineiro, através da Resolução SEE n.º 

4.590/2021; 

 

Considerando a Resolução SEE n.º 4.601/2021 que estabelece diretrizes, no 

âmbito das unidades administrativas da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) para o 

retorno gradual e seguro das atividades presenciais, observados os protocolos de 

biossegurança sanitário-epidemiológicos aplicáveis e demais medidas de enfrentamento da 

pandemia de COVID-19; 

 

Considerando a redução do número de novos casos confirmados de Covid-19, 

assim como a tendência de redução das taxas de ocupação de leitos hospitalares clínicos e 

de UTI, observadas no município/microrregião e com o avanço da vacinação; 
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Considerando as orientações contidas no Guia de Implementação de Protocolo 

de Retorno das Atividades Presenciais nas Escolas de Educação Básica, expedido pelo 

Ministério da Educação; 

 

Considerando o Protocolo Sanitário de Retorno às Atividades Escolares 

Presenciais no contexto da pandemia da Covid-19, expedido pela Secretaria de Estado de 

Saúde de Minas Gerais; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1.º Fica autorizado o retorno das aulas presenciais no município de Coqueiral-

MG, na rede de ensino pública municipal, contemplando os alunos da Educação Infantil Pré 

Escola (4 e 5 anos) e Ensino Fundamental (1.º ao 5.º ano), no formato híbrido e com 

revezamento de alunos, com observância dos critérios específicos de cumprimento integral 

dos protocolos sanitários e recomendações de Órgãos competentes, bem como a 

observância do direito de escolha de pais e alunos pelo retorno presencial/híbrido e 

oferecimento obrigatório de condições para continuidade do ensino remoto para aqueles que 

não optarem pelo retorno presencial e, ainda, a manutenção do ensino remoto em caráter 

complementar e/ou alternativo às atividades educacionais presenciais. 

 

Art. 2.º Os dispositivos contidos no Decreto n.º 2.562 de 04 de fevereiro de 2021 

permanecem vigentes para a Creche Municipal. 

 

Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 4.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e tem vigência 

limitada ao período em que durar o Estado de Calamidade Pública declarado em decorrência 

da pandemia da COVID-19 (Decreto Municipal n.º 2.618 de 28 de junho de 2021), com efeitos 

a partir de 20 de setembro de 2021. 

 

 

Coqueiral, 10 de setembro de 2021. 

 

 

ROSSANO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 


