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DOCUMENTO NORTEADOR Nº 01/2020 – DECRETO Nº 234/2020

ORIENTAÇÕES SOBRE OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICO DURANTE A PANDEMIA -
COVID 19

A Secretaria Municipal de Educação, em consonância com o Decreto nº 234/2020, que dispõe sobre a
realização de Atividades Escolares Não Presenciais e Regime Especial de Trabalho Remoto na Rede
Municipal de Ensino de Diamantina, em decorrência da suspensão das aulas presenciais motivada pela
Pandemia COVID-19, divulga o presente documento.

Ao instituir o Regime Especial de Atividades Escolares Não Presenciais no âmbito da Educação Pública
Municipal em Diamantina, o município visa, através dos procedimentos próprios ao regime, manter em
andamento os trabalhos concernentes à vida escolar das crianças e profissionais, dentro das condições
impostas pela atual realidade sanitária.

Para tanto, importa ressaltar que, objetivando a continuidade da aprendizagem dos estudantes durante
o período de distanciamento social, nenhuma ação será promovida de forma a colocar em risco as
condições de saúde e a vida dos profissionais, estudantes e famílias. Nesse sentido, todas as atividades
serão desenvolvidas em conformidade com o Protocolo estabelecido pelo Serviço de Epidemiologia da
Secretaria Municipal de Saúde de Diamantina.

O Calendário Escolar da Rede Municipal de Ensino será reorganizado em consonância com a Secretaria
de Estado da Educação de Minas Gerais / SRE Diamantina, compreendendo a realização de atividades
escolares, conforme deliberação das respectivas instâncias.

A proposta pedagógica para realização das Atividades Escolares Não Presenciais foi planejada
considerando, especialmente, as especificidades estabelecidas nos Projetos Políticos Pedagógicos da
Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. As atividades concernentes à
proposta serão planejadas e desenvolvidas coletivamente pela Equipe Gestora da Secretaria Municipal
de Educação, das Unidades Escolares, Supervisão Pedagógica, Professores e Educadores, a partir de 25
de maio de 2020, partindo do princípio de repensarmos, nesse momento de pandemia, os aspectos
relacionais do currículo, de forma a se incorporar os saberes, interesses e, sobretudo, as necessidades e
os direitos de aprendizagem das crianças e adolescentes.

O material elaborado pela SRE/SEE/MG/UNDIME, PET (Plano de Ensino Tutorado) deverá ser utilizado
como apoio à proposta pedagógica da SME, com ajustes e adaptações necessárias, de forma que
possibilite ao estudante o cumprimento da carga horária exigida. Nesse seguimento, cada unidade
escolar poderá elaborar o seu PET, respeitadas as especificidades individuais dos alunos, das turmas e
do processo de ensino e aprendizagem.

Como premissas para o período de Atividades Não Presenciais, é essencial que sejam considerados o
intercâmbio e alinhamento das ações pedagógicas e administrativas em toda rede de ensino, a fim de



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua da Glória, 394 - Centro - Telefone: 3531- 9285

39.100-000 – DIAMANTINA/ MG

2 | P á g i n a

favorecer a evidência das ações em documentos e registros obrigatórios destinadas a legalidade do
processo educacional, e a posterior validação dos tempos escolares e de exercício dos profissionais.

Segue abaixo passos para a operacionalização das referidas ações no âmbito das Secretarias Municipais
de Educação e Planejamento e Gestão dessa municipalidade:

1- Funcionamento do período das atividades não presenciais:
1.1 - Calendário Escolar: os principais marcos do calendário escolar que deverão, inicialmente, ser
alterados até o final do processo são:
- Semana de suspensão gradual de aulas;
- Recesso Escolar;
- Férias Escolares;
- Final do 1º Bimestre;
- Conselho de Classe;

2- Realização das atividades escolares não presenciais:
2.1 - Para a realização das Atividades Não Presenciais, é essencial que as equipes diretivas, professores
e educadores das unidades escolares, considerem os diferentes públicos de estudantes atendidos, sendo
necessária verificação da disponibilidade de recursos midiáticos do público a ser atendido, de forma que
propiciem oportunidades de aprendizagem para todos;
2.2 - Para o Ensino Fundamental é importante focar as primeiras atividades na revisão das aprendizagens
anteriores, principalmente aquelas que são essenciais para a continuidade do processo de ensino e
aprendizagem, centralizando o ensino em Língua Portuguesa e Matemática, utilizando os demais
Componentes Curriculares de forma interdisciplinar, conforme Comunicado UNDIME,MG – 7/COVID19;
2.3 - Após a retomada das aprendizagens, será importante avançar no desenvolvimento das habilidades
do bimestre, seguindo as orientações das Gerências e demais Documentos Norteadores;
2.4 - Os profissionais terão autonomia para prosseguir de acordo com o conhecimento de seus
estudantes, adequando-os a realidade de cada contexto, modalidade e o Projeto Político Pedagógico de
cada unidade escolar;
2.5 - Para o desenvolvimento dessas habilidades, professores e educadores, com a orientação e o
acompanhamento dos Dirigentes Escolares e Supervisores Escolares, devem planejar roteiros de
atividades periódicas, proporcionais ao número de aulas oferecidas pela matriz curricular para cada ano
de escolaridade e componente curricular, que será tratado de forma interdisciplinar;
2.6 - As proposições de atividades pedagógicas indicam a utilização de recursos tecnológicos disponíveis
e a disponibilização dematerial impresso em blocos de atividades periódicas, de modo a atender a todos
os estudantes da Rede Pública Municipal de Diamantina;
2.7 – Os materiais impressos visam possibilitar oportunidades de acesso a todos os estudantes da rede.
Além disso, será enviando um documento de “Orientações às Famílias dos estudantes da RedeMunicipal
de Ensino”, para auxiliá-las quanto à realização das atividades pedagógicas, como também acerca da
rotina diária e da alimentação das crianças e adolescentes.
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2.8 - As unidades escolares deverão promover também organização de empréstimo de livros didáticos,
acervo literários, inclusive materiais didáticos alusivos aos devidos cuidados para evitar a disseminação
da COVID-19, com sugestões de atividades para o incentivo à leitura.

3 - Comprovação das atividades escolares não presenciais:
Durante o período das Atividades Não Presenciais, as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino
deverão registrar os trabalhos em fichas específicas:
Anexo I: Registro das atividades do Plano de Estudos Tutorados (PET) e cumprimento da carga horária.
Anexo II: Plano de Escalonamento-Rodízio de Servidores, em regime presencial na Unidade Escolar.
Anexo III: Mapeamento de viabilidade e prioridade da Unidade Escolar-Regime Especial de Trabalho
Remoto.
Anexo IV: Plano de Trabalho Individual e Relatório de Execução das Atividades no Regime Especial de
trabalho remoto.
Anexo V: Controle Interno de Distribuição de Plano de Estudos Tutorado (PET).
Anexo VI: Registro das atividades do (a) Supervisor Escolar.

4 - Controle de Carga horária:
4.1 - Carga horária dos Professores e Educadores:
Durante o período de trabalho remoto, o controle de frequência dos supervisores, professores e
educadores da unidade escolar ocorrerá por meio das entregas de registros de atividades previstas na
Proposta Pedagógica (vide Formulário Anexo – Relatório de atividades Remotas). Caberá aos Dirigentes
Escolares e Supervisores Escolares, conjuntamente, o acompanhamento das atividades pedagógicas.
Para as escolas da área rural que não dispõe de Coordenação/Direção e escolas cicladas, tal
acompanhamento será de responsabilidade das Gerências Pedagógicas da SMED juntamente com a
Gerência de Documentos e Registros.

4.2 - Carga horária Serventes:
Quanto aos serventes escolares, estes prestarão serviços na unidade escolar, quando convocados pelo
dirigente. As convocações deverão ser realizadas em consonância com as necessidades do
desenvolvimento das atividades escolares, como exemplo, quando da confecção e distribuição dos kits
de materiais pedagógicos ou das cestas de Alimentação Escolar, como também para a conservação dos
ambientes, respeitadas as recomendações do Protocolo estabelecido pelo Serviço de Epidemiologia da
Secretaria Municipal de Saúde de Diamantina.

4.3 - Carga horária de Diretores/Coordenadores:
Durante o período de trabalho remoto, o controle de frequência dos dirigentes ocorrerá por meio do
registro dos trabalhos de orientações e acompanhamento das atividades concernentes a todo o Regime
Não Presencial ou em escala (vide Formulário Anexo): reuniões à distância, planejamento e orientação
das atividades pedagógicas, preenchimento e validação de formulários e tabelas (Plano de Estudos
Tutorados, escalonamento de servidores, relatório de atividades remotas dos professores, supervisores
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e educadores), coordenação e participação do processo de adequação do Projeto Político Pedagógico,
dentre outros.

4.4 – Carga horária dos Assistentes de Serviços Escolares:
Os Assistentes de Serviço Escolares poderão exercer atividades remotamente ou presenciais, respeitado
o escalonamento e as normas de segurança. O exercício destes deverá ocorrer de acordo com as
necessidades de organização e execução das atividades previstas para este período.

4.5 – Registro no Livro de Ponto:
O livro de ponto, inicialmente, só será assinado quando o servidor realizar atividade presencial na
unidade escolar. A partir do dia 25/05/2020, nos espaços em branco deverá ser registrado: Exercício
conforme Decreto 234/2020 – Relatório de Atividades Remotas.

5 - Avaliação Escolar:
É importante que os professores utilizem diferentes instrumentos de avaliação para acompanhar e
incentivar o comprometimento com os estudos por parte dos estudantes, considerando a Resolução
4.058 de 21/12/2019, para fins de 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, quando do retorno das atividades presenciais.

6 - Formação:
A Secretaria Municipal de Educação vem disponibilizando links gratuitos de cursos de apoio à utilização
de novas tecnologias e de formação continuada aos profissionais.

A- Curso de Treinamento Google for Education para professores:
https://bit.ly/googleparaprofessores
B- Cenpec - Centro de Referências em Educação Integral: https://www.cenpec.org.br/cursos
C- Portal TRILHAS: https://www.portaltrilhas.org.br/
D- Programa Tempo de Aprender: http://alfabetizacao.mec.gov.br/tempo-de-aprender
E- FORMAÇÕES ESCOLAS CONECTADAS: https://bit.ly/undime-ed1-2020
F- Deixa que Eu Conto: https://uni.cf/2KJcaLp e
https://open.spotify.com/show/09Oc1iE8GlmOzjdpcygrXo?si=-E-sN-b3RkWkwW0oerST0w

7 - Atendimento Educacional Especializado: para a continuidade da aprendizagem dos estudantes da
Educação Especial, nesse momento, é essencial que o professor regente juntamente com o professor de
apoio, tenha como ponto de partida o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) do estudante, para
revisão e adaptação, como também o planejamento pedagógico. Faz-se necessário, também aos
profissionais, seguir as orientações da Gerência da Educação Inclusiva.

http://www.cenpec.org.br/cursos
https://www.portaltrilhas.org.br/
http://alfabetizacao.mec.gov.br/tempo-de-aprender
https://bit.ly/undime-ed1-2020
https://uni.cf/2KJcaLp
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8 - 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 EducaçãoQuilombola.

9 - Atividades Complementares em Tempo Integral (CMEIS):
Considerando este cenário de distanciamento social, importa destacar que no trabalho realizado na
Educação Infantil com as crianças e famílias, seja fortalecido o diálogo entre o professor e o educador
que atuam nas creches e pré-escolas do Município.
Neste sentido, orientamos que as atividades não presenciais, devem ser planejadas entre os professores
e educadores, estabelecendo horários de comunicação coletiva, e assim, socializar e consolidar o
material produzido, que será encaminhado às famílias. Salientamos ainda, que esta parceria será
fundamental, pois, permite a troca de experiências, mantendo o vínculo construído entre ambos
profissionais e crianças, como acontece na rotina das unidades escolares, além de garantir o trabalho
com atividades complementares ao processo de escolarização.

10 - Acompanhamento Ativo dos Estudantes:
É essencial que as equipes das unidades escolares, em conjunto com as famílias, busquem incentivar os
estudantes a realizarem as atividades não presenciais, ampliando o conhecimento e aprendizagem dos
mesmos. Cada instituição deve organizar o planejamento de acordo com as especificidades locais
adequando à sua realidade, para alcançar os resultados necessários ao trabalho desenvolvido em
tempos de pandemia.

11 - Atribuições dos profissionais durante o período emergencial:
Durante o período de suspensão das atividades escolares presenciais, os servidores em exercício nas
unidades escolares da Rede Municipal de Educação, além de observar as suas atribuições, já previstas
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 ações extraordinárias, voltadas para o atendimento aos estudantes.

Diamantina, 22 de maio de 2020.

Secretaria Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Diamantina - MG
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