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Dispõe sobre orientações para as Unidades Escolares 

da Rede Municipal de Ensino de Educação Infantil, 

fase creche, quanto ao atendimento emergencial aos 

casos excepcionais, conforme previsto no Decreto nº 

12.077 de 17 de março de 2020. 

 

  

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o que 

dispõe o Decreto nº 12.077 de 17 de março de 2020, que declara situação de emergência no município de 

Lins/SP, e define outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus, e em 

especial sobre o atendimento excepcional nas escolas, previsto no Parágrafo Único do artigo 14 do 

mesmo decreto, expede a seguinte Instrução: 

 

1. As Escolas de Educação Infantil, fase creche, cumprirão os termos do Decreto nº 

12.077 de 17 de março de 2020, e somente esgotadas todas as possiblidades de que 

alunos permaneçam em casa, como medida de prevenção, atenderão no período de 

recesso escolar previsto entre 23/03/2020 até 05/04/2020, em caráter emergencial e 

excepcional, alunos cujos ambos os pais/responsáveis sejam profissionais da 

área da saúde ou de segurança pública. 

2. O atendimento será oferecido após a comprovação do vínculo profissional de ambos 

os pais/responsáveis com as áreas indicada no item anterior. 

3. Caberá a direção da escola, após a solicitação por escrito dos pais/responsáveis, 

encaminhar à Secretaria Municipal de Educação, a cópia da referida solicitação, 

acompanhada das cópias dos respectivos comprovantes. 

4. Após a avaliação da Secretaria Municipal de Educação, mediante decisão do Comitê 

Municipal de Resposta, os alunos serão atendidos nas respectivas unidades escolares 

onde estão matriculados, ou em outra unidade designada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Em havendo, o atendimento dos alunos será das 7h às17h15min, com horário de 

entrada dos alunos das 7h às 7h30min e de saída dos alunos das 16h45min às 

17h15min, inclusive da EMEI “Mãe Comerciária-Neuza Cury Jorge”. 

6. Esta instrução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

 

Lins, 18 de março de 2020. 

 

 

 

assinado no original 

Profª Denise Jorge Magnoler 

Secretária Municipal de Educação 


	INSTRUÇÃO Nº 251/2020

