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Define o retorno das aulas em formato pre-
sencial nas Escolas do Sistema Municipal de 
Ensino de Capão da Canoa para o ano letivo 
de 2022. 

 
                     

 O Prefeito Municipal de Capão da Canoa, no uso de suas atribuições, 

de acordo com o Inc. IV, art. 56, da Lei Orgânica do Município, e; 

 

 Considerando o Decreto nº 56.171, de 29 de outubro de 2021, que 

estabeleceu as normas aplicáveis às instituições e aos estabelecimentos de 

ensino situados no território do Estado do Rio Grande do Sul; 

  

 Considerando o Memorando nº 1.231/2022. 

 

                                                DECRETA 

 
Art. 1º Fica definido o retorno das aulas em formato presencial nas Escolas do 
Sistema Municipal de Ensino de Capão da Canoa para o ano letivo de 2022, 
como segue: 
 

I – Os servidores da educação e equipe pedagógica retornarão na data de 

01/02/2022; 

II – Os Professores retornarão na data de 16/02/2022; 

III – Os alunos retornarão às aulas presenciais na data de 24/02/2022; 

 

Art. 2º O retorno às aulas presencias é obrigatório, exceto, aos alunos que, por 

razões médicas comprovadas mediante a apresentação de atestado de especia-

lista, não possam retornar ao regime presencial. 

 

Art. 3º É obrigatório o uso de máscara de proteção individual aos funcionários e 

alunos, nos termos da Nota Informativa 38 CEVS/SES-RS, sendo que: 

 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA 

SECRETARIA DE GESTÃO, INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO 

 

                  DECRETO Nº 041, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022. 

2 
 

 

I – Adultos deverão fazer o uso da máscara, recomendando-se o uso de másca-

ras cirúrgicas descartáveis que podem ser utilizadas sob uma máscara de tecido 

bem ajustada para aumentar sua vedação.  

II – Crianças com idade acima de 3 (três) anos e menores de 5 (cinco) anos, 

devem fazer o uso da máscara com supervisão direta de um adulto. 

III – Crianças com idade entre 5 (cinco) e 12 (doze) anos, devem fazer o uso da 

máscara, orientadas em relação ao uso correto e supervisionadas sempre que 

necessário. 

IV – Alunos com idade acima de 12 (doze) anos devem seguir as mesmas 

orientações que os adultos. 

 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Art. 5º Revoga-se o Decreto nº 064, de 18 de fevereiro de 2021. 
 
 

            Capão da Canoa, em 01 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
 

                   AMAURI MAGNUS GERMANO, 
     Registre-se e Publique-se.                                        Prefeito Municipal. 
 
 

 
LUCIANA BARBOSA GOLDANI,                 
        Secretária de Gestão,                             
      Inovação e Planejamento.                                         PROCURADORIA.                                      
 
 
 
 
       


