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DOCUMENTO NORTEADOR Nº 02/2020 – DECRETO Nº 234/2020 

 

No atual contexto de pandemia, a Secretaria Municipal de Educação - SME vem desenvolvendo suas 

atividades, cuidadosamente, nos termos do Protocolo emitido pelo Serviço de Epidemiologia da 

Secretaria Municipal de Saúde. As edições de normas de caráter excepcional e medidas emergenciais se 

contextualizam nas necessidades de atuação da Rede Municipal de Ensino, conforme o disposto no 

Decreto nº 145, Artigo 9º. Dessa forma, como parte integrante do Decreto nº 234/2020 e sequência ao 

Documento Norteador Nº 01/2020, a SME estabelece: 

 

1: Funcionamento do período das atividades não presenciais:  reorganização do Calendário Escolar 

em função das Atividades Escolares Não Presenciais e do Regime Especial de Trabalho Remoto na 

Rede Municipal de Ensino de Diamantina, em virtude da suspensão de aulas presenciais.  

 

1-1: Calendário Escolar: será reorganizado compreendendo a realização das atividades escolares não 

presenciais, que objetivam minimizar as perdas dos estudantes em razão da suspensão das atividades 

presenciais, assegurando assim a carga horária mínima obrigatória e o alcance dos objetivos 

educacionais de ensino e aprendizagem para a Educação Infantil e Ensino Fundamental. No momento, 

recomenda-se aguardar novas orientações quanto aos documentos e registros escolares, permanecendo 

aquelas constantes no Documento Norteador 1. Importante salientar que o serviço de Inspeção Escolar 

orienta que sejam “evitadas medidas que criem apenas um efeito enganoso para a população, sem 

assegurar ao aluno o efetivo aproveitamento de conteúdos curriculares” (Nota Jurídica 

PROEDUC/CREDCAS Nº 2/2020 – MP/MG). 

 

2: Realização das atividades escolares não presenciais: oferta aos estudantes de um Plano de Estudo 

Tutorado (PET) encaminhado via SEE/SRE/MG e UNDIME/MG, bem como aqueles elaborados em 

conformidade com a Proposta Pedagógica da Rede Municipal de Educação, organizados de acordo com 

o Currículo Referência de Minas Gerais. Cabe aos Diretores, Coordenadores, à Gerência 

Pedagógica/SME, de acordo com os meios de comunicação disponíveis e em conjunto com a Secretaria 

Municipal de Educação, estabelecer o modo de distribuição, envio e recebimento das atividades 

pedagógicas aos estudantes e/ou aos responsáveis, a serem realizadas no período de suspensão das aulas 

presenciais, respeitadas as recomendações do Protocolo de Prevenção da Covid-19, elaborado pelo 

Serviço de Epidemiologia/ SMS. 

 

3: Comprovação das atividades escolares não presenciais: durante o período de restrição das 

atividades presenciais devido à pandemia da COVID-19, as escolas da Rede Municipal de Ensino 

deverão registrar de forma pormenorizada as comprovações que demonstram a realização das atividades 

escolares, a fim de que possam ser validadas/autorizadas para compor a carga horária de atividade 

escolar obrigatória. Tais registros devem ser feitos em conformidade com os documentos orientadores 

da Gerência de Documentos e Registros/SME – anexos à Proposta Pedagógica em Tempo de Pandemia. 

Importante ressaltar que, para a comprovação de vida escolar dos alunos, as normativas se pautam junto 

às SEE/SRE/MG.  

 

4: Avaliação Escolar: nenhum estudante deve ser prejudicado em sua avaliação por não ter acesso a 

computador, internet ou outros recursos. Caso haja estudantes que não consigam realizar as atividades 

não presenciais, estes deverão realizar atividades adicionais, aulas de recuperação e reforço com 

avaliações a serem contabilizadas em suas notas no retorno das atividades presenciais. Para tanto, deve-

se aguardar novas orientações da Secretaria Municipal de Educação em conformidade com 

operacionalização das Resoluções SEE/MG nº 4310/2020, 4336/2020 e outras que se fizerem 

necessárias. 
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5: Formação: seguir orientações da Diretoria de Políticas Pedagógicas e de Formação desta Secretaria, 

bem como instruções conforme Documento Norteador nº 01/2020 e outros, conforme a demanda 

solicitada e/ou via manifestação de cada servidor. 

 

6: Atendimento Educacional Especializado: para a continuidade da aprendizagem dos alunos público-

alvo da Educação Especial é essencial que, após a redefinição das expectativas do processo ensino e 

aprendizagem, ocorra a revisão e reorientação do planejamento das atividades, a fim de dar continuidade 

aos estudos, ou seja, operacionalizar o PDI. Os professores que ocupam a função apoio e os professores 

regentes devem atuar em colaboração com os demais profissionais da escola e Gerência de Educação 

Inclusiva da SME, bem como seguir o Documento Norteador nº 01/2020 e demais orientações do 

serviço pedagógico/SME. Importante ressaltar que tais ações serão anexadas junto a Pasta Individual do 

Aluno como complemento oficial e necessário, regulamentado no Regimento Escolar.  

 

7: Modalidades: as modalidades educacionais devem seguir as mesmas diretrizes indicadas para todas 

as escolas da rede municipal de ensino de Diamantina, consolidadas neste documento, resguardando 

algumas especificidades dos públicos: Educação Especial, Educação do Campo e Educação Quilombola. 

 

8: Atividades Complementares (CMEIS): deverá ocorrer em conformidade ao Documento Norteador 

nº 01/2020. Importante ressaltar sobre estudos ainda em análise junto aos órgãos competentes quanto a 

operacionalização de tal atendimento, visto que, para a Educação Infantil haverá uma necessidade de 

cumprimento de carga horária de 480h anuais. Aguardar novas orientações da SME quanto ao 

cumprimento da Resolução CEE/MG nº 474/2020. 

 

9: Acompanhamento Ativo dos Estudantes: é essencial que a equipe de cada unidade escolar, em 

conjunto com as famílias, busque engajar os estudantes para que realizem as atividades não presenciais e 

avancem em seu aprendizado. Cada escola ou CMEI deve agir de forma específica e adequada à sua 

realidade.  

 

10: Carga horária dos servidores (Assistente de Serviços Escolares, Serventes Escolares, 

Supervisores Escolares): diante do contexto excepcional e das especificidades da Rede Municipal de 

Ensino, as atividades desses profissionais poderão ser deliberadas pelo Diretor/Coordenador, para fins 

de validação e controle sem prejuízo da frequência do período. As atividades do Regime Especial 

deverão ser executadas preferencialmente em seu horário regular de trabalho, conforme orientações 

constantes no Documento Norteador nº 01/2020. 

 

10.1 Atribuições do Assistente de Serviços Escolares:  

- participar dos processos de adequação do Projeto Político Pedagógico (PPP) e do Regimento Escolar 

conforme orientações da Secretaria Municipal de Educação; 

- manter atualizados os dados referentes às formas de contato com estudantes e servidores da unidade 

escolar para futuro encaminhamento do Processo das Atividades Não Presenciais; 

- arquivar os Formulários das Atividades Não Presenciais escriturados no processo quando do retorno 

das atividades presenciais, na pasta dos estudantes para fins de comprovação das atividades realizadas, 

do cumprimento do currículo e da carga horária anual; 

- organizar, junto ao Diretor/Coordenador/Vice-Diretor as atividades a serem realizadas de acordo a 

demanda apresentada e realizar atribuições delegadas no que se refere ao Regime Especial de Atividades 

Não Presenciais/Regime Especial de Trabalho Remoto; 

- contribuir, de forma integral e solidária, com o Diretor Escolar/Coordenador/Vice-Diretor, em todas 

as ações necessárias para o desenvolvimento das atividades da unidade escolar durante o Regime 

Especial de Atividades Não Presenciais/Regime Especial de Trabalho Remoto; 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Rua da Glória, 394 - Centro - Telefone: 3531- 9285 
39.100-000 – DIAMANTINA/ MG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

- cumprir, no que couber, as obrigações assumidas referente ao Cargo, resguardadas as restrições 

impostas pelo isolamento social; 

-  estar à disposição do Diretor Escolar/Coordenador/Vice-Diretor e da SME, durante seu horário de 

trabalho regular, para atendimento de eventuais atividades inerentes ao desempenho de sua função. 

 

10.2: Atribuições dos Serventes Escolares:  

- proceder com a higienização dos espaços escolares, objetos e utensílios, conforme recomendações do 

Protocolo expedido pelo Serviço de Epidemiologia da SMS – Secretaria Municipal de Saúde. 

- exercer as atividades inerentes ao cargo, desde que respeitadas as recomendações supra; 

- estar à disposição do Diretor Escolar/Coordenador/Vice-Diretor e da SME, durante seu horário de 

trabalho regular, para atendimento de eventuais atividades inerentes ao desempenho de sua função. 

 

10.3: Atribuições Pedagogos/Supervisores Escolares: 

- coordenar e participar do processo de adequação do Projeto Político Pedagógico (PPP) e do 

Regimento Escolar, conforme orientações da Secretaria Municipal de Educação; 

- acompanhar todo processo de execução do Regime Especial de Atividades Não Presenciais pelos 

professores da escola onde atua para orientações e intervenções necessárias; 

- analisar e orientar ajustes que se fizerem necessários às atividades não presenciais formuladas pelos 

professores, em conformidade com as orientações da Diretoria de Políticas Pedagógicas e de Formação 

da Secretaria Municipal de Educação; 

- articular, em conjunto com o Diretor/Coordenador, a comunicação com o aluno, pais ou responsáveis 

orientando-os sobre as ações escolares a serem realizadas durante o Regime Especial de Trabalho, 

observando as recomendações de isolamento social; 

- acompanhar o processo realizado na escola e garantir o registro das respectivas atividades nos 

documentos escolares, conforme Formulários enviados pela Gerência de Documentos e Registros da 

Secretaria Municipal de Educação; 

- validar previamente todo o material disponibilizado aos alunos pelos professores, durante o período 

de Regime Especial de Trabalho; 

- estar à disposição do Diretor Escolar/Coordenador/Vice-Diretor e da SME, durante seu horário 

regular de trabalho, para atendimento de eventuais atividades inerentes ao desempenho de sua função. 

 

10.4: Atribuições do Educador de Ensino Infantil:  

- participar do processo de adequação do Projeto Político Pedagógico (PPP) e do Regimento Escolar, 

conforme orientações da Secretaria Municipal de Educação; 

- utilizar-se dos canais de comunicação disponíveis para contato com o Supervisor Escolar, com os 

estudantes ou pais/responsáveis, a fim de manter o vínculo afetivo estabelecido com a comunidade 

escolar, observando as recomendações de distanciamento social; 

- elaborar atividades juntamente com os professores regentes e supervisor escolar; 

- ajudar na preparação dos recursos didáticos a serem utilizados nas atividades pedagógicas; 

- participar de possíveis cursos de aperfeiçoamento e atualização para aprimoramento profissional; 

- participar das reuniões pedagógicas e administrativas, inclusive do planejamento semanal junto aos 

professores e supervisores escolares, respeitadas as recomendações sanitárias. 

- estar à disposição do Diretor Escolar/Coordenador/Vice-Diretor e da SME, durante seu horário de 

trabalho regular, para atendimento de eventuais atividades inerentes ao desempenho de sua função. 

 

11: Carga horária dos Professores P1 e P2: durante o período de Trabalho Remoto, o controle de 

frequência dos docentes ocorrerá por meio da entrega dos roteiros de atividades previstas nos planos de 

Aula/Trabalho, considerando a sequência pedagógica das atividades.  
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Obs.: Caberá ao Diretor/Coordenador, em conjunto com o Supervisor Escolar, o acompanhamento 

pedagógico, devendo para tal verificar se a proposta articulada entre parte acadêmica e atividades 

complementares está sendo implementada pelos servidores. Para as escolas cicladas tal 

acompanhamento será de responsabilidade das Gerências Pedagógicas da SME, em conformidade a 

orientação do Documento Norteador 01/2020; 

 

11.1: Carga horária destinadas às atividades extraclasse pelo professor:  deverá ser cumprida 

integralmente, durante o período de Atividades Não Presenciais, conforme previsto nas Leis 

Complementares nº 094/2011, 122/2015 e 159/2020, sendo permitidas adaptações necessárias 

decorrentes do Regime Especial de Trabalho. Para as reuniões de caráter coletivo poderão ser utilizadas 

ferramentas virtuais, conforme disponibilidade de recursos dos professores da rede municipal de 

educação. A carga horária não usada no mês para reuniões deverá ser destinada às demais atividades 

extraclasse de capacitação, formação continuada, planejamento, produção de material, dentre outras, que 

poderão ser realizadas em local de livre escolha pelo professor, observadas as orientações da legislação 

municipal.  

 

11.2: Atribuições Professores P1 e P2 na função Regente de Turmas, Regente de Aulas e Eventual: 

-  participar do processo de adequação do Projeto Político Pedagógico (PPP) e do Regimento Escolar, 

conforme orientações da Secretaria Municipal de Educação; 

- planejar e elaborar atividades não presenciais a serem entregues ao Supervisor Escolar para análise e 

orientação quanto a eventuais ajustes necessários, em consonância com os documentos orientadores 

emanados pela Secretaria Municipal de Educação; 

- utilizar-se dos canais de comunicação disponíveis para contato com o Supervisor Escolar, com os 

estudantes, pais ou responsáveis, a fim de sanar possíveis dúvidas relacionadas às atividades não 

presenciais, de forma a orientar e garantir a qualidade do serviço prestado, observando as 

recomendações de distanciamento social; 

- realizar correção de atividades entregues pelos alunos quando for o caso, respeitadas as 

recomendações sanitárias. 

- estar à disposição do Diretor Escolar/Coordenador/Vice-Diretor e da SME, durante seu horário de 

trabalho regular, para atendimento de eventuais atividades inerentes ao desempenho de sua função. 

 

11.3 - Professor P1 na função AEE/Apoio:  

-  participar do processo de adequação do Projeto Político Pedagógico (PPP) e do Regimento Escolar, 

conforme orientações da Secretaria Municipal de Educação; 

- participar da implementação do Regime de Atividades Não Presenciais da escola; 

- acompanhar e orientar, junto aos professores regentes, a realização de atividades aos estudantes da 

escola; 

- adaptar as atividades não presenciais para os estudantes da educação especial utilizando-se de todos 

os recursos de acessibilidade possíveis e disponíveis com base nas necessidades identificadas no Plano 

de Desenvolvimento Individual (PDI) do aluno; 

- orientar pais ou responsáveis acerca dos recursos que podem ser utilizados no cotidiano para 

possibilitar a execução das atividades em casa; 

- orientar pais e responsáveis a ampliar o repertório de comunicação dos alunos; 

- utilizar-se dos canais de comunicação disponíveis para contato com o Supervisor Escolar, com os 

estudantes, pais ou responsáveis, a fim de sanar possíveis dúvidas relacionadas às atividades não 

presenciais, de forma a orientar e garantir a qualidade do serviço prestado, observando as 

recomendações de distanciamento social; 

- estar à disposição do Diretor Escolar/Coordenador/Vice-Diretor e da SME, durante seu horário de 

trabalho regular, para atendimento de eventuais atividades inerentes ao desempenho de sua função. 
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12: Atribuições do Diretor/Coordenador Escolar:  

- coordenar e participar dos processos de adequação do Projeto Político Pedagógico (PPP) e do 

Regimento Escolar, conforme orientações da Secretaria Municipal de Educação; 

- acompanhar o desenvolvimento das propostas do trabalho pedagógico, que deverão ser articuladas 

entre parte acadêmica e atividades complementares, pelos professores, educadores, supervisores, 

conforme orientações da Diretoria de Políticas Pedagógicas e de Formação e Gerência Pedagógica da 

SME; 

- estabelecer o modo de envio e recebimento das atividades aos estudantes e/ou responsáveis, a serem 

realizadas no período de suspensão das atividades presenciais, em conformidade com o Protocolo 

emitido pelo serviço de Epidemiologia da SMES – Secretaria Municipal de Saúde; 

- responsabilizar-se pela entrega, realização e a devolução dos Planos de Estudos Tutorados pelo 

estudante, bem como registro do acompanhamento das atividades escolares realizadas pelo estudante, no 

formulário próprio, conforme orientação da Gerência de Documentos e Registros da SME; 

- validar o preenchimento dos Formulários expedidos pela Gerência de Documentos e Registros da 

Secretaria Municipal de Educação;  

- responsabilizar-se pela entrega da alimentação escolar aos estudantes, em conformidade com o 

Protocolo supra; 

- cumprir no que couber, as obrigações assumidas referente ao Cargo, resguardadas as restrições 

impostas pelo isolamento social; 

- estar à disposição da SME, durante seu horário de trabalho regular, para atendimento de eventuais 

atividades inerentes ao desempenho de sua função. 

 

13: Vice-Diretor Escolar:  

- participar dos processos de adequação do Projeto Político Pedagógico (PPP) e do Regimento Escolar 

conforme orientações da Secretaria Municipal de Educação; 

- contribuir, de forma integral e solidária, com o Diretor Escolar, em todas as ações necessárias para o 

desenvolvimento das atividades da unidade escolar durante o Regime Especial de Atividades Não 

Presenciais/Regime Especial de Trabalho Remoto; 

- cumprir no que couber, as obrigações assumidas referente ao Cargo, resguardadas as restrições 

impostas pelo isolamento social; 

- substituir o diretor escolar, no caso de afastamento temporário ou na vacância do cargo, nos termos 

das normatizações da Prefeitura Municipal de Diamantina -MG; 

- estar à disposição do Diretor Escolar e da SME, durante seu horário de trabalho regular, para 

atendimento de eventuais atividades inerentes ao desempenho de sua função. 

 

14: Carga horária do Pedagogo/Inspetor Escolar: a carga horária do Inspetor Escolar deverá ser 

cumprida de forma remota, obedecendo ao regulamento geral e o desenvolvimento das atividades será 

acompanhado pela Diretoria de Administração Escolar juntamente com a Diretoria de Políticas 

Pedagógicas e de Formação, para fins de validação e controle, sem prejuízo da frequência do período 

trabalhado. As atividades no Regime Especial de Trabalho Remoto deverão ser executadas 

preferencialmente em seu horário regular de trabalho, bem como escrituradas nos Relatórios de Serviços 

Externos, conforme Portaria SMPG nº 111/2014 - Anexo IV.  

 

14.1: Atribuições dos Pedagogo/Inspetores Escolares  lotados na Secretaria Municipal de Educação com 

atuação em  escolas municipais durante o Regime Especial de Atividades Não Presenciais/Regime 

Especial de Trabalho Remoto: conforme a LC 094/2011 e Decreto nº 234/2020, durante o período de 

suspensão de atividades escolares presenciais, os inspetores em exercício nas escolas municipais e 

CMEIS, além de observar suas atribuições na legislação vigente, deverão ainda guiar-se por orientações 

complementares da Secretaria Municipal de Educação para garantir a oferta do Regime Especial de 

Atividades Não Presenciais e a realização de outras extraordinárias, voltadas ao atendimento dos 
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estudantes durante o período do Regime Especial de Trabalho Remoto. Para tanto, serão seguidas as 

especificidades do cargo, conforme Memorando Circular nº 34/2020/SEE/MG, com os ajustes 

necessários a esta municipalidade:  

- orientar Diretores/Coordenadores Escolares sobre a reorganização das atividades escolares e do 

calendário da rede municipal de ensino, em face a suspensão das atividades devido a necessidade de 

ações preventivas a propagação da pandemia COVID-19, observando as deliberações do da 

SRE/SEE/MG; 

- orientar Diretores/Coordenadores Escolares quanto a execução das Atividades Não Presenciais nas 

escolas municipais e CMEI’s de responsabilidade de cada inspetor, verificando estratégias utilizadas, 

ações realizadas, formas de contato com os estudantes e distribuição dos materiais que compõem os kits 

pedagógicos; 

- acompanhar/orientar o preenchimento de Formulários encaminhados pela Gerência de Documentos e 

Registros da Secretaria Municipal de Educação; 

- verificar a regularidade de vida escolar dos estudantes da rede municipal de ensino junto à Gerência de 

Documentos e Registros da Secretaria Municipal de Educação e Inspeção Escolar da SRE/Diamantina - 

MG; 

- contribuir de forma integral, com o Secretário Municipal de Educação, nas ações necessárias ao 

acompanhamento das atividades nas unidades escolares durante o Regime Especial de Atividades Não 

Presenciais/Regime Especial de Trabalho Remoto; 

cumprir no que couber, as obrigações assumidas referente ao Cargo, resguardadas as restrições 

impostas pelo isolamento social; 

- estar à disposição da Secretaria Municipal de Educação, durante seu horário de trabalho regular, para 

atendimento de eventuais atividades inerentes ao desempenho de sua função. 

 

15: Motoristas de Transporte Escolar:  

- atribuir à execução de tarefas referentes a dirigir veículos pesados como ônibus e caminhões 

executando o transporte de pessoas e cargas.  

- vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água e óleo do cárter, 

testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento. Examinar as 

ordens de serviços, para dar cumprimento à programação estabelecida;  

- dirigir o veículo, manipulando os comandos e observando o fluxo de trânsito e a sinalização para 

conduzi-los aos locais determinados na ordem do serviço;  

- transportar materiais, documentos e servidores em geral para repartições; (especialmente, nesse 

contexto de pandemia, transportar os kits pedagógicos a serem distribuídos aos estudantes e familiares) 

- zelar pela manutenção do veículo comunicando falhas e solicitando reparos;  

- recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem para possibilitar a manutenção 

e abastecimento do mesmo; observar e cumprir as normas de segurança do trabalho; executar outras 

tarefas correlatas a critério do superior imediato. 

 

Para tanto, o presente documento dever ser atrelado a outros atos normativos advindos do atual contexto 

da Pandemia COVID-19 como parte integrante de medidas e providências estruturadas, como dispõe 

edição de normatizações neste ano de 2020. 

 

Diamantina, julho/2020. 

 

 
Inspeção Escolar 

Diretoria de Administração Escolar 

Diretoria de Políticas Pedagógicas e de Formação 

Secretário Municipal de Educação 


