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RESOLUÇÃO N.º 5.226/2021 – GS/SEED 

 
 
Súmula: Altera a Resolução n.º 4.461 – 
GS/SEED, de 24 de setembro de 2021. 

 
 

O Secretário de Estado da Educação e do Esporte, no uso das suas atribuições 

legais, e considerando as Resoluções SESA n.º 860, de 23 de setembro de 2021, e 

n.º 977, de 28 de outubro de 2021, bem como o contido no Protocolado n.º 

17.969.775-0, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1.º Alterar a Resolução n.º 4.461 – GS/SEED, de 24 de setembro de 2021, no 

que se refere ao cumprimento do distanciamento de 1 (um) metro entre os 

estudantes e à oferta de ensino presencial com revezamento. 

 

Art. 2.º Alterar o Art. 6.º da Resolução n.º 4.461 – GS/SEED, de 2021, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

Art. 6.º A oferta das aulas acontecerá de forma presencial, mediante a 

adequação dos encaminhamentos pedagógicos às possibilidades de ensino, 

sem prejuízo aos protocolos de biossegurança e prezando pela qualidade da 

aprendizagem dos estudantes. 

 

Art. 3.º Alterar o Parágrafo único do Art. 7.º da Resolução n.º 4.461 – GS/SEED, de 

2021, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Parágrafo único. A oferta de ensino passa a ser presencial, exceto para 

aqueles estudantes incluídos no grupo de risco, que possuem amparo legal, os 

quais continuam a ter aula remota e retornarão presencialmente 30 dias após 

completar seu ciclo vacinal. 
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Art. 4.º Alterar o Art. 10 da Resolução n.º 4.461 – GS/SEED, de 2021, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

Art. 10 Devem ser adotadas e mantidas estratégias para o controle de lotação, 

organização do fluxo de entrada e saída e restrição de acesso. 

 

Art. 5.º Ficam revogados o Art. 9.º, o Art. 11, o inciso II do Art. 12, o inciso XIII do 

Art. 15 e o inciso VI do Art. 16 da Resolução n.º 4.461 – GS/SEED, de 2021. 

Art. 6.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Curitiba, 29 de outubro de 2021. 
 
 
 

Renato Feder 
Secretário de Estado da Educação e do Esporte 


