
GOVERNO ESTADUAL 

 

Data Ato Assunto 

13/03/2020 
Decreto Estadual 

64.862 

Dispõe sobre a adoção, no âmbito da Administração Pública direta e indireta, de medidas temporárias e 
emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), bem como sobre 
recomendações no setor privado estadual 

18/03/2020 
Deliberação CEE 

177 

Fixa normas quanto à reorganização dos calendários escolares, devido ao surto global do Coronavírus, 

22/03/2020 
Decreto Estadual 

64.881 
Decreta quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), 
suspensão das aulas das escolas particulares 

06/04/2020 
Decreto Estadual 

64.920 
Estende o prazo da quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, e dá providências 
correttas. 

15/04/2020 Indicação CEE 193 
Normas para as escolas de Educação Infantil do Sistema de Ensino do Estado de São Paulo devido ao surto 
global da Covid-19 

17/04/2020 
Decreto Estadual 

64.946 
Estende a medida de quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, até 10 de maio. 

20/04/2020 
Resolução SEDUC 

nº 44 

Dispõe sobre a reorganização do calendário escolar, das atividades pedagógicas e a extensão do teletrabalho 
devido à suspensão das atividades escolares presenciais para prevenir o contágio pelo coronavírus (COVID-
19) 

20/04/2020 
Resolução SEDUC 

nº 45 
Dispõe sobre a realização e o registro de atividades escolares não presenciais pelas unidades escolares , 
durante o período de restrição das atividades presenciais devido à pandemia de COVID19. 

23/04/2020 
Decreto Estadual 

64.949 
Recomenda que a circulação de pessoas no âmbito do Estado se  limite às necessidades essenciais 

29/04/2020 
Resolução SEDUC 

nº 47 
Dispõe sobre a elaboração do calendário escolar devido à suspensão das atividades escolares presenciais 
como medida de prevenção do contágio pelo coronavírus (Covid-19) 

04/05/2020 
Decreto Estadual 

64.959 

Dispõe sobre o uso geral e obrigatório de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da COVID-

19 e dá medidas correlatas 

http://www.educacao.sp.gov.br/lise/sislegis/detresol.asp?strAto=202003180000
http://www.educacao.sp.gov.br/lise/sislegis/detresol.asp?strAto=202003180000


08/05/2020 
Decreto Estadual 

64.967 
Estende a medida de quarentena até 31 de maio 

28/05/2020 
Decreto Estadual 

64.994 
Dispõe sobre a medida de quarentena de que trata o Decreto nº 64.881 e institui o Plano São Paulo 

10/06/2020 
Decreto Estadual 

65.014 
Estende a quarentena até 28 de junho 

25/06/2020 
Decreto Estadual 

65.032 
Estende a quarentena até 14 de julho 

10/07/2020 
Decreto Estadual 

65.056 
Estende a quarentena até 30 de julho 

13/07/2020 
Decreto Estadual 

65.061 
Dispõe sobre a retomada das aulas e atividades presenciais, no contexto da pandemia de COVID19, tendo 
em vista recomendações das autoridades da Secretaria Estadual da Saúde. 

24/07/2020 
Decreto Estadual 

65.088 
Estende a quarentena até 10 de agosto 

29/07/2020 Indicação CEE 199 
Disponibiliza estudos e documentos para a retomada das aulas e atividades pedagógicas presenciais nas 
instituições vinculadas ao Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, em razão do surto global da Covid-19. 

07/08/2020 
Decreto Estadual 

65.114 
Estende a quarentena até 23 de agosto 

11/08/2020 
Deliberação CEE 

188 
Disciplina a aprovação e a entrada em vigor dos Regimentos Escolares das instituições vinculadas ao Sistema 
de Ensino do Estado de São Paulo, no período de surto global do Covid-19 (Novo Coronavírus) 

19/08/2020 
Decreto Estadual 

65.140 
Altera a redação do Decreto nº 65.061, de 13 de julho de 2020, que dispõe sobre a retomada das aulas e 
atividades presenciais, no contexto da pandemia de COVID-19, 

21/08/2020 
Decreto Estadual 

65.143 
Estende a quarentena até 6 de setembro 

31/08/2020 
Resolução SEDUC 

61 
Edita normas complementares sobre a retomada das aulas e atividades presenciais nas instituições de 
educação básica, no contexto da pandemia de COVID-19 

04/09/2020 
Decreto Estadual 

65.170 
Estende a quarentena até 19 de setembro 

18/09/2020 
Decreto Estadual 

65.184 
Estende a quarentena até 09 de outubro 



07/10/2020 Indicação CEE 200 Recomenda a retomada das aulas e atividades presenciais nas escolas 

08/10/2020 
Decreto Estadual 

65.234 
Classificação de Áreas e Indicadores - Fases de risco 

09/10/2020 
Decreto Estadual 

65.237 
Estende a quarentena até 16 de novembro 

30/11/2020 
Decreto Estadual 

65.319  

Altera o Anexo II do Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020, que dispõe sobre a medida de quarentena 

de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, e institui o Plano São Paulo. 

30/11/2020 
Decreto Estadual 

65.320 

Estende a medida de quarentena até 4 de janeiro de 2021 de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março 

de 2020. 

17/12/ 2020 
Decreto Estadual 

65.384 

Dispõe sobre a retomada das aulas e atividades presenciais no contexto da pandemia de COVID-19, institui o 

Sistema de Informação e Monitoramento da Educação para COVID-19 e dá providências correlatas. 

DOE de 18/12/2020, Seção I, p.08 

14/01/ 2021 
Deliberação CEE-

195/2021 

Fixa normas para a retomada tanto das atividades presenciais quanto das por meio remoto e para a 
organização dos calendários escolares para o ano letivo de 2021 no Sistema de Ensino do Estado de São 
Paulo, devido ao surto global do Coronavírus, e dá outras providências. 

DOE de 14/01/2021, Seção I, p. 25 
 

16/01/ 2021 
Indicação CEE 
205/2021 CE 

Fixa normas quanto à criação e utilização do Sistema de Informação e Monitoramento da Educação para 
Covid19 - SIMED, bem como quanto à organização dos calendários escolares para a retomada das aulas e 
atividades presenciais no contexto da pandemia de Covid-19 em 2021 no Sistema de Ensino do Estado de 
São Paulo e dá outras providências 

Relatores - Conselheiros Ghisleine Trigo Silveira, Hubert Alquéres, Katia Cristina Stocco Smole, Ana Teresa 
Gavião Almeida Marques Mariotti e Nina Beatriz Stocco Ranieri 

DOE de 16/01/2021, Seção I, p. 43 – 46 (íntegra) 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2020/decreto-65319-30.11.2020.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2020/decreto-65319-30.11.2020.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2020/decreto-65320-30.11.2020.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2020/decreto-65320-30.11.2020.html
http://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2020%2fexecutivo%2520secao%2520i%2fdezembro%2f18%2fpag_0008_6d2771966525a21b9b6c2f1d3473d3e3.pdf&pagina=8&data=18/12/2020&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100008
http://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2021%2fexecutivo%2520secao%2520i%2fjaneiro%2f14%2fpag_0025_cb7c680ac1c502665f9f43e2b8678870.pdf&pagina=25&data=14/01/2021&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100025
http://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2021%2fexecutivo%2520secao%2520i%2fjaneiro%2f16%2fpag_0043_e0031f32435581aaf6095317e81472c8.pdf&pagina=43&data=16/01/2021&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100043


 

22/01/2021 
Resolução de  

22-1-2021 

Homologando, com fundamento no artigo 9º da Lei 10.403, de 6-7-1971, a Deliberação CEE 196/2021, que 

“Altera e acrescenta dispositivos à Deliberação CEE 195/2021”. 

23/01/2021 
Conselho Estadual 

de Educação 

Deliberação CEE 196/2021 Altera e acrescenta dispositivos à Deliberação CEE195/2021 

DOE de 23/01/2021, Seção I, p. 32 

11/03/2021 

Decreto do 

Governo Estadual 

de São Paulo Nº 

65.563 

Institui medidas emergenciais, de caráter temporário e excepcional, destinadas ao enfrentamento da 

pandemia de COVID-19, e dá providências correlatas. Clique aqui para acessar. 

26/03/2021 
Decreto Estadual 

nº 65.597 

Acrescenta dispositivo ao Decreto nº 65.384, de 17 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a retomada das 

aulas e atividades presenciais no contexto da pandemia de COVID-19, institui o Sistema de Informação e 

Monitoramento da Educação para COVID-19 e dá providências correlatas. DOE de 27/03/2021, Seção I, p. 

01. Clique aqui para acessar. 

08/04/2021 
Resolução 

Estadual Seduc-42 

Dispõe sobre procedimentos de validação dos dados dos profissionais da Educação, no âmbito do Programa 

Estadual de Imunização – PEI. DOE de 09/04/2021, Seção I, p. 36. Clique aqui para acessar. 

 

LEGENDA: 

  

CEE = Conselho Estadual de Educação de São Paulo 

SEDUC = Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

 

http://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2021%2fexecutivo%2520secao%2520i%2fjaneiro%2f23%2fpag_0032_0d2bdc24d31fc7b9bb04d37993df70ce.pdf&pagina=32&data=23/01/2021&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100032
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2021/decreto-65563-11.03.2021.html
http://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2021%2fexecutivo+secao+i%2fmarco%2f27%2fpag_0001_ba8a2366d1a893c918474e1134b655b8.pdf&pagina=1&data=27/03/2021&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100001
http://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2021%2fexecutivo%2520secao%2520i%2fabril%2f09%2fpag_0036_0381e146ca2f8d4847f90e84a8141a00.pdf&pagina=36&data=09/04/2021&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100036

