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DECRETO Nº 2.916, 

DE 13 DE AGOSTO DE 2021.  

ALTERA O DECRETO 2.910, DE 28 DE JULHO DE 2021, 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

WILSON ALMEIDA LIMA, Prefeito de Iguape (SP), no uso de suas atribuições 

legais.  

Considerando a necessidade de adequar os parâmetros definidos no Decreto 2.910, 

de 28 de julho de 2021, que dispõe sobre a retomada das aulas presenciais no segundo semestre do 

ano letivo de 2021, no contexto da pandemia do Covid-19, à vista de alguns pontos surgidos com a 

aplicação da norma regulamentadora;  

D E C R E T A: 

Art. 1º - O “caput” do art. 1º do Decreto 2.910, de 28 de julho de 2021, passa a conter nova redação, 

acrescido de parágrafo único: 

Art. 1º - As aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino de Iguape, ministradas no 

Ensino Infantil, às crianças com 4 (quatro) e 5 (cinco) anos de idade, e a todos os alunos do 

Ensino Fundamental – Ciclo I, Educação de Jovens e Adultos e Atendimento Educacional 

Especializado – serão retomadas na forma presencial e obrigatória, desde que autorizado 

pelo responsável legal, a partir do dia 30 de agosto do corrente ano, observando-se as 

medidas e os protocolos sanitários.  

Parágrafo único – A obrigatoriedade da frequência às aulas presenciais poderá ser afastada 

mediante apresentação de requerimento escrito do responsável legal do aluno que declarar 

não se sentir seguro em encaminhar o estudante à unidade escolar durante o período de 

pandemia, ou ao estudante que se inclua comprovadamente em grupo de risco. 

Art. 2º - O art. 5º do Decreto 2.910, de 28 de julho de 2021, passa a conter nova redação, acrescido 

dos §§ 1º e 2º: 

Art. 5º - Cada unidade escolar deverá organizar suas atividades escolares com 50% 



 

 

Avenida Adhemar de Barros, 1.070. Iguape-SP– CEP 11920-000 - Fone (13) 3848-6810 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE  

Estância Balneária – Cidade Histórica    

  

 

 

do alunos assistindo aulas presencialmente e a outra metade de forma à distância.  

§ 1º - O aluno deverá assistir a bloco semanal de aulas presenciais no sistema de 

revezamento.  

§ 2º - À parte da turma que permanecer no modo à distância será ofertada atividade 

escolar produzida pelo professor responsável, cabendo a cada unidade escolar 

organizar a sua distribuição.  

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em 

sentido contrário.  

GABINETE DO SENHOR PREFEITO DE IGUAPE – 13 DE AGOSTO DE 2021 

 

 

WILSON ALMEIDA LIMA 

 PREFEITO  


