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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

PORTARIA SEDUC/014/2022                                            Araruama, 27 de janeiro de 2022 

 

 

 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições e 

competências legais e, 

CONSIDERANDO o iminente retorno das aulas, na data disposta conforme Resolução 

SEDUC/004/2021; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 210 de 31 de dezembro de 2021, que dispõe 

sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, 

decorrente do coronavírus (COVID-19), de acordo com os dados técnicos e científicos e visa 

providências dentro do Município de Araruama/RJ, no período de 1º a 31 de janeiro de 2022, 

além de dar outras providências; 

CONSIDERANDO a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394 de 

1996, em especial o art. 31 e seus incisos;  

CONSIDERANDO a Portaria 001/2022 que dispõe sobre a Readequação do Protocolo 

de Retorno às Aulas Presenciais no Município de Araruama; 

CONSIDERANDO o estado pandêmico da COVID-19 e o atual calendário de 

vacinação de infantes abaixo dos 05 anos de idade e 

CONSIDERANDO a nova variante Ômicron, e os estudos iniciais sobre a cepa serem 

insuficientes. 

 

 

 

Dispõe sobre a Readequação do Protocolo de 

Retorno às Aulas Presenciais no Município de 

Araruama, e dá outras providências. 
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RESOLVE: 

Art. 1º. Readequar, nos termos do Anexo desta Portaria, as previsões do Protocolo de 

Retorno às Aulas Presenciais no Município de Araruama, na forma do previsto no Anexo I do 

Decreto Municipal nº 008 de 25 de janeiro de 2021, com vistas a inserir especificidades 

oriundas das observações e variáveis identificadas durante o ano letivo de 2021. 

Art. 2º. A Readequação do Protocolo emanada deste documento tem o condão de tão-somente 

complementar o anteriormente publicizado, salvos os casos de expressa alteração de normas e 

procedimentos. 

Art. 3º. Este ato entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 

ANNA PAULA DA SILVA FRANCO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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READEQUAÇÃO DO PROTOCOLO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS DA 

REDE MUNICIPAL DE ARARUAMA 

 

 

JUSTIFICATIVA 

Com o único objetivo de resguardar o interesse da coletividade na prevenção do contágio 

e no combate da propagação do coronavírus, considerando a nova variante Ômicron e, mediante 

o alto índice de contaminação em âmbito Estadual, o retorno às aulas no ano letivo de 2022 dar-

se-á conforme calendário abaixo: 

 

 07 DE FEVEREIRO DE 2022 – Todos os níveis e modalidades da educação municipal de 

Araruama, desde a Educação Infantil até a Educação de Jovens e Adultos, de forma on-line.  

 07 DE MARÇO DE 2022 – Retorno às aulas presenciais, para todos os níveis e 

modalidades da educação municipal de Araruama, exceto alunos das Creches I a IV, que 

continuarão sendo assistidos por meio de aula on-line até 11 de março. 

 14 DE MARÇO DE 2022 – Retorno às aulas presenciais dos alunos das Creches I a IV. 

 FICA EXCEPCIONALMENTE a Escola Municipal Bilíngue Antônio Luiz Pedrosa, de 

forma 100% presencial a PARTIR DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 

Ademais, com o avanço da vacinação ofertada aos infantes de 05 (cinco) a 11 (onze) 

anos de idade, no que tange aos aspectos Escalonamento de Grupos de Alunos e Prioridade de 

Retorno às Aulas, fica estabelecido que: 

 

Escalonamento de Grupos de Alunos 

 O retorno será 100% presencial para quaisquer segmentos e modalidades do ensino da 

Educação Pública Municipal de Araruama, não havendo grupos de escalonamento. 

Aos alunos abaixo de 05 (cinco) anos, que ainda não foram vacinados, aos responsáveis 

será facultado, caso queiram, somente a presença por aula on-line. 
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Prioridade de Retorno às Aulas 

O retorno do ano letivo de 2022 ocorrerá concomitantemente para todos os níveis e 

modalidades da educação municipal de Araruama, desde a Educação Infantil até a Educação de  

Jovens e Adultos, inicialmente de forma on-line, e posteriormente, de forma presencial nos 

termos do decreto municipal regulatório. 

Entretanto, com vistas a garantir melhor segurança sanitária e devido à grande quantidade 

de Unidades Escolares, aos alunos das Creches I a IV oriundos de todas e quaisquer Unidades 

Escolares da Rede Pública Municipal, as aulas serão presenciais somente a partir do dia 14 de 

março de 2022. Até a citada data, os alunos serão assistidos por meio de aula on-line, e sendo 

facultado, às Unidades da Rede Privada, o retorno presencial da etapa de ensino em tela. 
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