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

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), 
suspensão das aulas das escolas estaduais 

17/03/2020 
Portaria MEC nº 

343 

Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a 
situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19. 

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 

23/03/2020 
Decreto Municipal 

59.298 
Suspende o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e de prestação 
de serviços. 

01/04/1990 
Medida Provisória 

nº 934 

Estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior 
decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de 
que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

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 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20343-20-mec.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20343-20-mec.htm
http://www.educacao.sp.gov.br/lise/sislegis/detresol.asp?strAto=202003180000
http://www.educacao.sp.gov.br/lise/sislegis/detresol.asp?strAto=202003180000
https://drive.google.com/file/d/1Jsuh1LILjXsw_mI74WhwH4UA3Psn2cKs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jsuh1LILjXsw_mI74WhwH4UA3Psn2cKs/view?usp=sharing


28/04/2020 
Parecer do CNE/CP 

nº5 
Propõe diretrizes para orientar escolas da educação básica e instituições de ensino superior 
durante a pandemia do coronavírus 

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) 

30/04/2020 
Súmula do Parecer 

CNE/CP nº5 
Aprovação das Diretrizes propostas no Parecer nº5 

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 

08/05/2020 
Decreto Estadual 

64.967 
Estende a medida de quarentena até 31 de maio 

08/05/2020 
Decreto Municipal 

59.405 
Prorroga o prazo antes previsto, suspendendo o atendimento presencial ao público em 
estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço até 31/05  

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 

29/05/2020 
Decreto Municipal 

59.473 
Estabelece normas para o funcionamento de estabelecimentos de comércio e de serviços 
localizados na Cidade de 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 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/261422/decreto-31-05
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/261422/decreto-31-05


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) 

18/08/2020 
Lei Federal nº 

14.040  

Estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade 
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 
11.947, de 16 de junho de 2009.  

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 

15/09/2020 
SMDHC/CMDCA/SP 

Nº 73 
Recomenda que na cidade de São Paulo, em atividades públicas e privadas, sejam garantidas de 
proteção a saúde de todas as crianças e adolescentes durante a pandemia de COVID-19, 

17/09/2020 
Decreto Municipal 

59.774 
Regulamenta as atividades de educação durante a pandemia do coronavírus na Cidade de São 
Paulo. 

18/09/2020 
Decreto Estadual 

65.184 
Estende a quarentena até 09 de outubro 

25/09/2020 
Instrução 

Normativa SME 33 
Considerando as recomendações do Centro de Contingência do Coronavírus, instituído pela 
Resolução nº 27, de 13 de março de 2020, da Secretaria da Saúde 

06/10/2020 
Parecer CNE/CP nº 
15/2020 

Diretrizes Nacionais para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 
2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de 
calamidade pública 

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 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14040.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14040.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Msg/VEP/VEP-460.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Msg/VEP/VEP-460.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Msg/VEP/VEP-460.htm


LEGENDA: 

 

MEC = Ministério da Educação  
CEE = Conselho Estadual de Educação de São Paulo 
SEDUC = Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 
CNE = Conselho Nacional de Educação  
CP = Conselho Pleno  
SMDHC = Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Cidadania 
CMDCA = Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
SME = Secretaria Municipal de Educação 
CEE = Conselho Estadual de Educação de São Paulo 


