
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

 

N.1260.01.0025770/2020-73 /2020

 

RESOLUÇÃO SEE Nº 4310/2020.

 

Dispõe sobre as normas para a oferta de Regime Especial de A�vidades Não Presenciais, e ins�tui o Regime Especial de Teletrabalho nas Escolas
Estaduais da Rede Pública de Educação Básica e de Educação Profissional, em decorrência da pandemia Coronavírus (COVID-19), para
cumprimento da carga horária mínima exigida.

 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no §1º, inciso III do art. 93 da Cons�tuição
Estadual, o §2º, do art. 23 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB), no Decreto Estadual n° 47.886, de
15 de março de 2020, que dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e con�ngenciamento, no âmbito do Poder Execu�vo, da
epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), a Deliberação do Comitê Gestor Extraordinário COVID-19 nº 18, de
22 de  março de 2020, que dispõe sobre as medidas adotadas no âmbito do Sistema Estadual de Educação, enquanto durar o estado de CALAMIDADE PÚBLICA
em decorrência da pandemia causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), em todo o território do Estado, a Deliberação do Comitê Gestor Extraordinário
COVID-19 nº 26, de 8 de abril de 2020 que dispõe sobre o regime de teletrabalho no âmbito do Sistema Estadual de Educação, enquanto durar o estado de
CALAMIDADE PÚBLICA em decorrência da pandemia Coronavírus – COVID-19, em todo o território do Estado e a Nota de Esclarecimento e Orientações 01/2020
do Conselho Estadual de Educação - CEE, de 26 de março de 2020, que esclarece e orienta para a reorganização das a�vidades escolares do Sistema Estadual de
Ensino de Minas Gerais, devido à pandemia COVID-19,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º - Regulamentar, no âmbito das Escolas da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, as normas para a oferta de Regime Especial de A�vidades Não
Presenciais, nas Escolas Estaduais da Rede Pública de Educação Básica e de Educação Profissional, durante o período de emergência e de implementação das
medidas de prevenção ao contágio e enfrentamento da pandemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), para
cumprimento da carga horária mínima exigida.

 

Parágrafo Único. O Regime Especial de A�vidades Não Presenciais, estabelecido por esta Resolução, cons�tui-se de procedimentos específicos, meios e formas
de organização das a�vidades escolares obrigatórias des�nadas ao cumprimento das horas le�vas legalmente estabelecidas, à garan�a das aprendizagens dos
estudantes e ao cumprimento das Propostas Pedagógicas, nos níveis e modalidades de Ensino ofertados pelas escolas estaduais.

 

CAPÍTULO I
DA REORGANIZAÇÃO DO CALENDÁRIO ESCOLAR E DO REGIME ESPECIAL DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

 

Art. 2º - As Escolas Estaduais, observando o disposto nesta Resolução, deverão reorganizar seus Calendários Escolares, compreendendo a realização de
a�vidades escolares não presenciais, para minimizar as perdas aos estudantes em razão da suspensão das a�vidades escolares presenciais, conforme
Deliberação nº 18, de 22 de março de 2020, do Comitê Extraordinário COVID-19, assegurando-se:

 

I - o cumprimento da carga horária mínima obrigatória;

II - o alcance dos obje�vos educacionais de ensino e aprendizagem previstos em sua Proposta Pedagógica, com qualidade, para o Ensino Fundamental, Ensino
Médio e Educação Profissional ofertado, até o final do período le�vo.

 

Art. 3º - Para o desenvolvimento das a�vidades não presenciais previstas no art. 2º, as Escolas Estaduais deverão ofertar aos estudantes um Plano de Estudos
Tutorado (PET), organizado de acordo com o Currículo Referência de Minas Gerais e com o Plano de Curso da unidade de ensino.

 

§1º O Plano de Estudos Tutorado (PET) consiste em um instrumento de aprendizagem que visa permi�r ao estudante, mesmo fora da unidade escolar, resolver
questões e a�vidades escolares programadas, de forma autoinstrucional, buscar informações sobre os conhecimentos desenvolvidos nos diversos componentes
curriculares, de forma tutorada e, possibilitar ainda, o registro e o cômputo da carga horária semanal de a�vidade escolar vivida pelo estudante, em cada
componente curricular.

§2º O Plano de Estudos Tutorado (PET) será disponibilizado a todos os estudantes matriculados no Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional,
por meio de recursos das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e, em casos excepcionais, será providenciada a impressão dos materiais e assegurado
que sejam disponibilizados ao estudante.

§3º Todas as a�vidades não presenciais deverão ser elaboradas respeitando-se as especificidades dos estudantes dos níveis Fundamental e Médio da Educação
Básica e Educação Profissional, em seus processos de desenvolvimento e aprendizagem, observando o disposto nesta Resolução e as orientações
complementares a serem expedidas pela Secretaria de Estado de Educação.

 

Art. 4º - Para o cumprimento da carga horária prevista nas matrizes curriculares devem ser computadas as a�vidades programadas fora da unidade escolar, 
descritas no Plano de Estudos Tutorado (PET).

 

Art. 5º - Considera-se Gestor Escolar, para fins desta Resolução, o servidor ocupante de cargo em comissão de Diretor de Escola ou que recebe função gra�ficada
para ser Coordenador de Escola, bem como os servidores que es�verem ocupando a função em subs�tuição ao Diretor de Escola nos casos previsto na
legislação vigente.

 



Art. 6º - Cabe ao Gestor Escolar, de acordo com os meios de comunicação disponíveis, e em conjunto com a Superintendência Regional de Ensino, estabelecer o
modo de envio e recebimento das a�vidades aos estudantes e/ou responsáveis, a serem realizadas no período de suspensão das aulas presenciais, deliberado
pelo Comitê Extraordinário COVID-19.

 

§1º Deverão ser priorizados os meios de comunicação não presenciais, por telefone, e-mail, plataforma digital ou redes sociais, se compa�veis com as condições
de acesso ao estudante.

§2º É responsabilidade da unidade escolar, de acordo com suas especificidades e em conjunto com a Superintendência Regional de Ensino, garan�r a entrega, a
realização e a devolução dos Planos de Estudos Tutorados pelo estudante, bem como o registro do acompanhamento das a�vidades escolares realizadas pelo
estudante, no formulário constante do ANEXO I.

 

Art. 7º - O formulário REGISTRO DAS ATIVIDADES DO PLANO DE ESTUDOS TUTORADO (PET) E CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA [ANEXO I] deverá ser
arquivado, quando do retorno às a�vidades presenciais, na pasta do estudante para fins de comprovação das a�vidades realizadas, do cumprimento do currículo
e da carga horária anual a qual o estudante tem direito.

 

Parágrafo único. Diante do contexto excepcional e das especificidades do Sistema Estadual de Educação, o formulário a que se refere o caput poderá ser
assinado pelo Gestor Escolar e servidor, para fins de validação e controle, após o retorno às a�vidades presenciais na unidade escolar.

 

Art. 8º - Compete ao Gestor Escolar, além das atribuições ordinárias previstas na legislação vigente, guiar-se pelas orientações expedidas em documento próprio
pela Secretaria de Estado de Educação para a oferta do Regime Especial de A�vidades Não Presenciais e para ações extraordinárias durante o período de
suspensão das a�vidades escolares presenciais.

 

Art. 9º - Compete ao Especialista em Educação Básica, além das atribuições previstas na legislação vigente, guiar-se pelas orientações expedidas em documento
próprio da Secretaria de Estado de Educação e atuar em apoio ao Gestor Escolar e professores na oferta do Regime Especial de A�vidades Não Presenciais e para
ações extraordinárias durante o período de suspensão das a�vidades escolares presenciais.

 

Art. 10 - Compete ao Professor de Educação Básica, além das atribuições previstas na legislação vigente, guiar-se pelas orientações expedidas em documento
próprio da Secretaria de Estado de Educação para a oferta do Regime Especial de A�vidades Não Presenciais e para ações extraordinárias durante o período de
suspensão das a�vidades escolares presenciais.

 

Art. 11 - Compete ao Serviço de Inspeção Escolar, além das atribuições previstas na legislação vigente, guiar-se pelas orientações expedidas em documento
próprio da Secretaria de Estado de Educação e da Superintendência Regional de Ensino para a oferta do Regime Especial de A�vidades Não Presenciais e para
ações extraordinárias durante o período de suspensão das a�vidades escolares presenciais.

 

Art. 12 - Compete ao estudante, se maior de idade, ou sob a supervisão de responsável, se menor de idade, realizar o PET de todos os componentes curriculares 
e devolvê-lo na primeira semana subsequente ao final do mês em que receber as a�vidades da unidade escolar ou conforme logís�ca estabelecida pelo Gestor
Escolar respeitadas as especificidades da realidade local.

 

Art. 13 - Ao estudante que cumpre Progressão Parcial, serão oportunizadas ações des�nadas ao cumprimento da Progressão e os estudos orientados no retorno
às a�vidades presenciais, conforme disposto na legislação vigente.

 

CAPÍTULO II
DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E NORMAL MÉDIO

 

Art. 14 - As a�vidades não presenciais propostas para a Educação Profissional abrangem os estudantes matriculados em cursos técnicos concomitantes,
subsequentes, integrados ao Ensino Médio e Curso Normal de Nível Médio da rede estadual de ensino.

 

Art. 15 - O Plano de Estudos Tutorado (PET) deve contemplar os conhecimentos, as a�tudes e habilidades nos domínios cogni�vos e do saber fazer definidos na
Proposta Pedagógica e estar em conformidade com o plano de curso, matriz curricular e ementas de cada curso.

 

Art. 16 - As a�vidades não presenciais devem ser construídas de maneira que o professor desenvolva o papel de orientador e facilitador da aprendizagem, para
que cada estudante construa, de modo rela�vamente independente e criador, o conhecimento proposto e sua autonomia.

 

Parágrafo único. Os conteúdos previstos serão desenvolvidos por meio de a�vidades diversas, tais como projetos, relatórios, pesquisas, preparação de
seminários, estudos dirigidos, estudos de caso, observações, videoaulas, podcasts, webquest, formulários, listas de exercícios, aplica�vos e plataformas, na
forma off-line e/ou on-line.

 

Art. 17 - As a�vidades presenciais previstas em estágios curriculares e prá�cas de laboratório ficam temporariamente suspensas.

 

CAPÍTULO III
DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

 

Art. 18 - Os professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE) quais sejam: Professor de Apoio à Comunicação, Linguagem e Tecnologia Assis�va
(ACLTA), Professor da Sala de Recursos, Tradutor Intérprete de Libras (TILS), Guia-Intérprete (GI), em ar�culação com o professor regente e a equipe pedagógica
da unidade escolar, ficarão responsáveis pelas adequações das a�vidades e dos materiais dos estudantes público da educação especial, de acordo com o Plano
de Desenvolvimento Individual (PDI), conforme Resolução SEE Nº 4.256/2020.

 

Parágrafo único. Na adequação da a�vidade, deverão ser considerados:



I - O Plano de Desenvolvimento Individualizado - PDI;

II - O grau de autonomia para a execução da a�vidade, com mediação dos responsáveis;

III - O recurso educacional especializado necessário para a execução da tarefa em casa.

 

Art. 19 - Os Centros de Apoio Pedagógico às Pessoas com Deficiência Visual (CAP), os Centros de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às
Pessoas com Surdez (CAS), o Centro de Referência na Educação Especial Inclusiva (CREI) e as Equipes Mul�profissionais das Escolas Especiais deverão criar
mecanismos para acompanhamento, assessoramento e orientações aos docentes e estudantes na organização e execução do Regime Especial de A�vidades Não
Presenciais.

 

Parágrafo único. Os Centros de Apoio Pedagógico às Pessoas com Deficiência Visual (CAP) serão responsáveis pela transcrição das a�vidades propostas em
Braille, formato ampliado, áudio e poderão ser acionados pelas Superintendências Regionais de Ensino para a produção do material.

 

Art. 20 - O professor da Sala de Recursos e/ou Professor de Apoio à Comunicação, Linguagem e Tecnologias Assis�vas deverá atuar de forma colabora�va com os
professores regentes para definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do estudante público da educação especial ao currículo na oferta das
a�vidades não presenciais.

 

CAPÍTULO IV
DA IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME ESPECIAL DE TELETRABALHO

 

Art. 21 - O Regime Especial de Teletrabalho, no âmbito do Sistema Estadual de Educação, aplicado  ao servidor que es�ver lotado e em exercício nas unidades
escolares da Rede Pública Estadual de Ensino, passa a ser regido pelas regras próprias estabelecidas na Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 Nº 26,
de 8 de abril de 2020, pelos termos e condições desta Resolução e Anexos, bem como Orientações Complementares expedidas pela Secretaria de Estado de
Educação.

 

Art. 22 - No âmbito do Regime Especial de Teletrabalho, o Gestor Escolar deverá:

 

I - elaborar plano de escalonamento/rodízio de servidores que, excepcionalmente, executem suas a�vidades em regime presencial na unidade escolar, e
proceder com o envio, em período a ser estabelecido, e por meio de canal de comunicação a ser divulgado, para aprovação pela Superintendência Regional de
Ensino, conforme modelo disponível no ANEXO II - PLANO DE ESCALONAMENTO/RODÍZIO DE SERVIDORES, EM REGIME PRESENCIAL NA UNIDADE ESCOLAR, A
SER APROVADO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO, desta Resolução;

II - elaborar mapeamento escolar de viabilidade e prioridades para implementação do Regime Especial de Teletrabalho na unidade escolar e proceder com o
envio, em período a ser estabelecido, e por meio de canal de comunicação a ser divulgado, para controle e registro pela Superintendência Regional de Ensino,
conforme modelo disponível no ANEXO III - MAPEAMENTO DE VIABILIDADES E PRIORIDADES DA UNIDADE ESCOLAR - REGIME ESPECIAL DE TELETRABALHO,
desta Resolução;

III - designar a�vidades aos servidores da unidade escolar em regime especial de teletrabalho, mediante preenchimento de plano de trabalho individual,
conforme modelo disponível no ANEXO IV - PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL, desta Resolução;

IV - acompanhar a execução do plano de trabalho individual dos servidores da unidade escolar e validar o relatório de a�vidades que deverá ser elaborado por
cada servidor, conforme modelo disponível no ANEXO V - RELATÓRIO DE ATIVIDADES, desta Resolução;

V - elaborar controle interno de distribuição do Plano de Estudos Tutorado (PET) pela unidade escolar e proceder com o envio, em período a ser estabelecido, e
por meio de canal de comunicação a ser divulgado, para controle e registro pela Superintendência Regional de Ensino, conforme modelo disponível no ANEXO VI
- CONTROLE INTERNO DE DISTRIBUIÇÃO DO PLANO DE ESTUDOS TUTORADO (PET), desta Resolução.

 

Art. 23 - O servidor que desempenhar suas a�vidades no âmbito do Regime Especial de Teletrabalho deverá:

 

I – cumprir diretamente as a�vidades previstas no plano de trabalho individual, sendo vedada a sua realização por terceiros, servidores ou não;

II – consultar regularmente os meios de comunicação disponíveis, conforme periodicidade pactuada com o Gestor Escolar;

III – atender, durante a jornada de trabalho e pelos meios de comunicação disponíveis, às solicitações do Gestor Escolar para prestar esclarecimentos sobre as
a�vidades desempenhadas e o cumprimento das demandas estabelecidas;

IV – elaborar relatório de a�vidades, conforme modelo disponível no ANEXO V - RELATÓRIO DE ATIVIDADES, desta Resolução, no qual serão especificadas as
entregas realizadas.

 

Art. 24 - Diante do contexto excepcional e das especificidades do Sistema Estadual de Educação, os formulários con�dos no Anexo III - Plano de Trabalho
Individual e Anexo IV - Relatório de A�vidades, desta Resolução poderão ser assinados pelo Gestor Escolar e servidor, para fins de validação e controle, sem
prejuízo da frequência do período, após o retorno às a�vidades presenciais na unidade escolar, devendo o servidor, obrigatoriamente, proceder com a entrega
desses documentos na unidade escolar, quando do seu retorno presencial.

 

Art. 25 - As a�vidades realizadas pelos servidores da unidade escolar, no âmbito do Regime Especial de Teletrabalho, deverão ser executadas, preferencialmente,
no seu horário regular de trabalho da unidade escolar.

Art. 26 - As a�vidades realizadas pelos Auxiliares de Serviços de Educação Básica (ASB), excepcionalmente, em regime presencial, deverão ser executadas,
preferencialmente, no seu  horário regular de trabalho da unidade escolar, observadas as seguintes determinações para a garan�a das condições sanitárias e de
manutenção predial:

 

I - definição de uma escala mínima de servidores, limitada ao máximo de até 3 (três) pessoas em a�vidade presencial concomitante por turno, cabendo inclusive
escalonamento/rodízio, nos dias úteis da semana, entre os servidores;

II -  garan�a do distanciamento de, no mínimo, 3 (três) metros entre os servidores em exercício na unidade escolar;



III -  u�lização obrigatória dos equipamentos de proteção individual, a serem fornecidos pela unidade escolar, tais como máscara profissional ou caseira e luvas,
e dos procedimentos de higienização, como lavar frequentemente as mãos com água corrente e sabão, u�lizar álcool 70% e não compar�lhar materiais ou
equipamentos u�lizados para a limpeza dos espaços escolares.

 

Parágrafo único. Caso seja necessária a presença de outros servidores na unidade escolar, em razão da impossibilidade do teletrabalho, pelas razões elencadas
nesta Resolução, ou por necessidade ins�tucional, cabe ao Gestor Escolar também aplicar o disposto neste ar�go.

 

Art. 27 - As condutas dos servidores em exercício, na modalidade de teletrabalho, devem observar o estabelecido no Decreto Estadual nº 46.644, de 6 de
novembro de 2014, que dispõe do Código de Conduta É�ca do Agente Público, especialmente quanto à:

 

I - fidelidade ao interesse público;

II - lealdade às ins�tuições;

III - eficiência;

IV - presteza e tempes�vidade;

V - cuidado e respeito no trato com as pessoas, subordinados, superiores e colegas e respeito à dignidade da pessoa humana;

VI - sigilo à informação de ordem pessoal;

VII - atender prontamente às questões que lhe forem encaminhadas;

VIII - pra�car a cortesia e a urbanidade e respeitar a capacidade de limitações individuais de colegas de trabalhos e usuários do serviço público.

§1º É direito e garan�a do servidor a liberdade de manifestação, observado o respeito à imagem da ins�tuição e dos demais agentes públicos.

§2º É vedado ao agente público deixar de u�lizar conhecimentos, avanços técnicos e cien�ficos ao seu alcance no desenvolvimento de suas a�vidades.

 

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 28 - Qualquer atendimento ao público que se faça necessário deverá ser realizado por meio eletrônico pelo Gestor Escolar, Vice-Diretor de Escola, Secretário
de Escola ou Especialista da Educação Básica evitando, assim, a presença de pessoas nas unidades escolares, até o retorno das a�vidades presenciais na unidade
escolar.

 

Art. 29 - A carga horária de a�vidades extraclasse, referentes ao inciso II, alínea b do Decreto Nº 46.125 de 04 de janeiro de 2013, também deve ser cumprida
em Regime Especial de Teletrabalho, sendo essa devidamente registrada.

Parágrafo único. O professor que possuir 2 (dois) cargos cumprirá sua jornada integralmente em cada um deles, de acordo com a determinação de cada
estabelecimento de ensino.

 

Art. 30 - Os docentes deverão manter atualizados os registros nos documentos escolares, rela�vos:

I - ao seu planejamento;

II - às a�vidades escolares programadas, às a�vidades realizadas pelos estudantes, observando as orientações a serem expedidas pela Secretaria de Estado de
Educação.

 

Art. 31 - As Superintendências Regionais de Ensino deverão acompanhar e monitorar a execução das ações realizadas pelas Escolas da Rede Estadual de Ensino
sob sua jurisdição,  conforme esta Resolução e Orientações Complementares expedidas pela Secretaria de Estado de Educação posteriormente.

 

Art. 32 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Estado de Educação, por meio dos respec�vos setores competentes.

 

Art. 33 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

ANEXO I - REGISTRO DAS ATIVIDADES DO PLANO DE ESTUDOS TUTORADO (PET) E CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA

 

IDENTIFICAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO (SRE):  

IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO:  

IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA:  

CÓDIGO DA ESCOLA:  

NOME DO(A) GESTOR(A) ESCOLAR:  

MASP DO(A) GESTOR(A) ESCOLAR:  

NOME DO(A) ESTUDANTE:  

NÚMERO DE MATRÍCULA:  

NÍVEL DE ENSINO:  

ANO DE ESCOLARIDADE:  



TURMA:  

TURNO:  

 

REGISTRA-SE, A PARTIR DAS INFORMAÇÕES DESTE FORMULÁRIO, QUE O(A) ESTUDANTE ACIMA REFERIDO(A) CUMPRIU, NO REGIME ESPECIAL DE ATIVIDADES
NÃO PRESENCIAIS, REALIZADO DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS, CONFORME DELIBERAÇÃO DO COMITÊ
EXTRAORDINÁRIO COVID-19, AS ATIVIDADES ESCOLARES PROGRAMADAS E A RESPECTIVA CARGA HORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM  MATRIZ CURRICULAR
CORRESPONDENTE AO SEU ANO DE ESCOLARIDADE, COM O APOIO DO PLANO DE ESTUDOS TUTORADO (PET):

MATRIZ CURRICULAR CORRESPONDENTE:  _________________________________________

 

Carga horária semanal
prevista

Carga horária mensal
cumprida Componente Curricular Período de realização da a�vidade

escolar Observações

  Língua Portuguesa   

  Língua Inglesa   

  Arte   

  Educação Física   

  Matemá�ca   

  Ciências   

  Geografia   

  História   

  Ensino Religioso   

  Sociologia   

  Filosofia   

  Química   

  Física   

  Biologia   

  Estudos Orientados   

  Estudos Orientados I   

  Estudos Orientados II   

  Leitura e Produção Textual   

  Laboratório de Matemá�ca   

  Esporte e Recreação   

  Cultura e Saberes em Arte   

  Educação para a Cidadania   

  Projeto de Vida   

  Comunicação e Linguagens   

  Ciência e Tecnologia   

  Pós-médio   

  Prá�cas Experimentais   

  Ele�vas   

  Ele�vas da BNCC   

  Ele�vas do I�nerário Forma�vo
Técnico   

  Nivelamento Língua Portuguesa   

  Nivelamento Matemá�ca   

  LIBRAS   



ASSINATURA DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:

NOME E MASP: _______________________________

 

ASSINATURA DO(A) GESTOR ESCOLAR:

NOME E MASP: _______________________________

 

ANEXO II - PLANO DE ESCALONAMENTO/RODÍZIO DE SERVIDORES, EM REGIME PRESENCIAL NA UNIDADE ESCOLAR, A SER APROVADO PELA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO

 

IDENTIFICAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO (SRE):                                                                                                

IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO:  

IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA:  

CÓDIGO DA ESCOLA:  

NOME DO(A) GESTOR(A) ESCOLAR:  

MASP DO(A) GESTOR(A) ESCOLAR:  

 

DATA NOME DO(A)
SERVIDOR(A)

MASP DO(A)
SERVIDOR(A)

CPF DO(A)
SERVIDOR(A)

SITUAÇÃO
FUNCIONAL CARREIRA TURNO DE

TRABALHO
HORÁRIO DE INÍCIO DA
JORNADA DE TRABALHO

HORÁRIO DE TÉRMINO DA
JORNADA DE TRABALHO

         

         

         

 

REGISTRA-SE, A PARTIR DAS INFORMAÇÕES DESTE FORMULÁRIO, QUE COMO GESTOR ESCOLAR, DECLARO  TER CONHECIMENTO  DA OBRIGATORIEDADE E
NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AOS SERVIDORES QUE, EXCEPCIONALMENTE, ESTÃO EM CUMPRIMENTO
DA JORNADA DE TRABALHO DE MODO PRESENCIAL NA ESCOLA.

 

ASSINATURA DO(A) GESTOR ESCOLAR:

NOME E MASP: _______________________________

 

ANEXO III - MAPEAMENTO DE VIABILIDADES E PRIORIDADES DA UNIDADE ESCOLAR - REGIME ESPECIAL DE TELETRABALHO

 

IDENTIFICAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO (SRE):                                                                                                         

IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO:  

IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA:  

CÓDIGO DA ESCOLA:  

NOME DO(A) GESTOR(A) ESCOLAR:  

MASP DO(A) GESTOR(A) ESCOLAR:  

 

NOME DO(A)
SERVIDOR(A)

MASP DO(A)
SERVIDOR(A)

CPF DO(A)
SERVIDOR(A)

ADMISSÃO
DO(A)
SERVIDOR(A)

SITUAÇÃO
FUNCIONAL CARREIRA

CARGO EM
COMISSÃO/
FUNÇÃO
GRATIFICADA

ESTÁ EM
REGIME
ESPECIAL DE    
TELETRABALHO?

FORMAS DE COMUNICAÇÃO 
SERVIDOR (CITAR)

        

TELEFONE
(FIXO OU
CELULAR

E-MAIL
(INSTITUCIONAL
OU PESSOAL)

  

 



ASSINATURA DO(A) GESTOR ESCOLAR:

NOME E MASP: _______________________________

 

 

ANEXO IV - PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

 

DADOS INICIAIS

MÊS DE REFERÊNCIA DO REGIME ESPECIAL DE TELETRABALHO:                                                                                                                                              

DATA DE INÍCIO DO REGIME ESPECIAL DE TELETRABALHO:  

DATA DE TÉRMINO DO REGIME ESPECIAL DE TELETRABALHO:  

 

DADOS DA UNIDADE DE EXERCÍCIO

IDENTIFICAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO (SRE):  

IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO:  

IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA:                                                                                                                                  

CÓDIGO DA ESCOLA:  

NOME DO(A) GESTOR(A) ESCOLAR:  

MASP DO(A) GESTOR(A) ESCOLAR:  

 

DADOS DO SERVIDOR

NOME:                                                                                                                                          

MASP:  

CPF:  

ADMISSÃO:  

SITUAÇÃO FUNCIONAL:  

CARREIRA:  

CARGO EM COMISSÃO/FUNÇÃO GRATIFICADA (SE HOUVER):  

CARGA HORÁRIA:  

ENDEREÇO PRINCIPAL ONDE SERÃO REALIZADAS AS ATIVIDADES:  

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES EM REGIME ESPECIAL DE TELETRABALHO

ATIVIDADES PACTUADAS PRODUTOS A SEREM
ENTREGUES DATA DE INÍCIO (PLANEJADA) DATA DE TÉRMINO (PLANEJADA)

    

    

 

ASSINATURA DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:

NOME E MASP: _______________________________

 

ASSINATURA DO(A) GESTOR ESCOLAR:

NOME E MASP: _______________________________

 

 

 



ANEXO V - RELATÓRIO DE ATIVIDADES

 

DADOS INICIAIS

MÊS DE REFERÊNCIA DO REGIME ESPECIAL DE TELETRABALHO:                                                                                                                                                  

DATA DE INÍCIO DO REGIME ESPECIAL DE TELETRABALHO:  

DATA DE TÉRMINO DO REGIME ESPECIAL DE TELETRABALHO:  

 

DADOS DA UNIDADE DE EXERCÍCIO

IDENTIFICAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO (SRE):               

IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO:  

IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA:  

CÓDIGO DA ESCOLA:  

NOME DO(A) GESTOR(A) ESCOLAR:  

MASP DO(A) GESTOR(A) ESCOLAR:  

 

DADOS DO SERVIDOR

NOME:  

MASP:  

CPF:  

ADMISSÃO:  

SITUAÇÃO FUNCIONAL:  

CARREIRA:  

CARGO EM COMISSÃO/FUNÇÃO GRATIFICADA (SE HOUVER):  

CARGA HORÁRIA:  

ENDEREÇO PRINCIPAL ONDE FORAM REALIZADAS AS ATIVIDADES:  

 

EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EM REGIME ESPECIAL DE TELETRABALHO

ATIVIDADES EXECUTADAS PRODUTOS ENTREGUES DATA DE INÍCIO (EXECUTADA) DATA DE TÉRMINO (EXECUTADA) FONTE DE COMPROVAÇÃO (SE HOUV

     

     

 

ASSINATURA DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:

NOME E MASP: _______________________________

 

ASSINATURA DO(A) GESTOR ESCOLAR:

NOME E MASP: _______________________________

 

 

 

ANEXO VI - CONTROLE INTERNO DE DISTRIBUIÇÃO DO PLANO DE ESTUDOS TUTORADO (PET)

 

DADOS DA UNIDADE DE EXERCÍCIO

IDENTIFICAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO (SRE):  

IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO:  



IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA:  

CÓDIGO DA ESCOLA:  

ANO DE ESCOLARIDADE:  

TURMA:  

NOME DO PROFESSOR(A) DE REFERÊNCIA DA TURMA:  

MASP DO PROFESSOR(A) DE REFERÊNCIA DA TURMA:  

 

DADOS DO ESTUDANTE MEIOS DE COMUNICAÇÃO

CONTROLE DE
DISTRIBUIÇÃO VIRTUAL DO

MATERIAL PEDAGÓGICO
PARA O(A)(S) ESTUDANTES

CONTROLE DE
DISTRIBUIÇÃO DO MATERIAL

PEDAGÓGICO IMPRESSO
PARA AQUELES ESTUDANTES

QUE NÃO OS RECEBERAM
NOS MEIOS VIRTUAIS

NÚMERO DE
MATRÍCULA
DO(A)
ESTUDANTE NO
SIMADE

NOME
DO(A)
ESTUDANTE

ANO DE
ESCOLARIDADE TURMA

FORMA DE
COMUNICAÇÃO
QUE A ESCOLA
ESTABELECEU
COM O
ESTUDANTE

DADOS
DA
FORMA
DE
CONTATO

ESTUDANTE
RECEBEU O
LOGIN DO
APLICATIVO?

ESTUDANTE
RECEBEU O
PET
VIRTUAL?

ESTUDANTE
RECEBEU O
PET
IMPRESSO?

FORMA
DE
ENTREGA
DO PET

        

          

 

 

Documento assinado eletronicamente por Julia Sant'Anna, Secretária de Estado de Educação, em 17/04/2020, às 17:39, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 13548989 e o código CRC EE8098AD.

Referência: Processo nº 1260.01.0025770/2020-73 SEI nº 13548989

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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PREVENÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS PARA SERVIDORES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

O novo Coronavírus (SARS-CoV-2) é um vírus identificado como a causa de
um surto de doença respiratória detectado pela primeira vez em Wuhan, na
China, em 2019.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou em março de 2020 a
pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2).
Os coronavírus (CoV) são conhecidos desde adécada de 1960 como
agentes causadores de infecções respiratórias em seres humanos e
animais. Esses vírus geralmente causam doenças respiratórias leves a
moderadas, mas alguns tipos são responsáveis pelo desenvolvimento de
síndromes respiratórias graves.

Entre os anos de 2002 e 2003 a China enfrentou uma epidemia de
síndrome respiratória aguda grave (SARS, do “Severe Acute Respiratory
Syndrome”), causada pelo coronavírus associado à SARS (SARS-CoV). Em
2012, foi isolado no Oriente Médio um novo coronavíruscausador de uma
doença que passou a ser denominada síndrome respiratória do Oriente
Médio (MERS, do inglês “Middle East Respiratory Syndrome”) em função
da vinculação geográfica dos casos. O novo vírus foi então nomeado MERS-
CoV.No início de dezembro de 2019, foram identificados casos de pneumonia
de origem desconhecida em Wuhan, na China. Em 31 de dezembro de 2019 foi
identificado um novo RNA vírus (betacoronavírus 2) como o agente
etiológico dessas infecções, sendo atualmente denominado SARS-CoV-2 e a
doença causada por ele COVID-19.

Em 11 de março de 2020 a OMS declarou o estado de pandemia de COVID-19
e em 20 de março o Ministério da Saúde confirmou estado de transmissão
comunitária em todo território brasileiro.

Diante desse cenário, diversas medidas vêm sendo recomendadas em
todo o mundo para prevenir a transmissão do vírus. Entre elas está o uso de
máscaras faciais para evitar a disseminação e a contaminação por gotículas
respiratórias.

Esse protocolo tem por objetivo consolidar as normativas, evidências
científicas e orientações emitidas por outros órgãos de saúde sobre a
prevenção da disseminação do Coronavírus e promoção de um ambiente
adequado para o desenvolvimento das atividades.



FATOS SOBRE O CORONAVÍRUS

O que é COVID-19?

COVID-19 é a doença causada por um novo tipo de Coronavírus. ‘C’ de corona,
‘VI’ de vírus e ‘D’ para doença. Anteriormente, a doença foi denominada ‘2019
novel coronavírus’ ou ‘2019-nCoV.’O COVID-19 é um novo vírus da mesma
família da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) e de alguns tipos
comuns de gripe.

Quais são os sintomas do COVID-19?

Os sintomas podem incluir febre, tosse e falta de ar. Em casos mais graves, a
infecção pode causar pneumonia ou dificuldades respiratórias. Mais raramente,
a doença pode ser fatal. Esses sintomas são semelhantes aos da gripe
(influenza) ou do resfriado comum, que são muito mais frequentes do que
COVID-19. É por isso que os testes são necessários para confirmar se alguém
tem COVID-19.

Como o COVID-19 se propaga?

O vírus é transmitido pelo contato direto com gotículas respiratórias de uma
pessoa infectada (geradas por tosse e espirros). Indivíduos também podem ser
infectados por superfícies contaminadas pelo vírus e pelo toque no rosto (por
exemplo olhos, nariz e boca). O vírus COVID-19 pode sobreviver em
superfícies por várias horas, mas desinfetantes simples podem matá-lo.

Quem está em maior risco?

A cada dia, nós aprendemos mais sobre como o COVID-19 afeta as pessoas.
Pessoas mais idosas, com condições crônicas, como diabetes e doenças
cardíacas, parecem terem um risco maior de desenvolver sintomas graves.
Esse é um vírus novo e ainda não sabemos o suficiente sobre como ele afeta
crianças ou mulheres grávidas. Sabemos que é possível que pessoas de
qualquer idade sejam infectadas pelo vírus, mas até agora houve relativamente
poucos casos de COVID-19 entre crianças e adolescentes. O vírus é fatal em
casos raros, até agora principalmente entre pessoas idosas com condições
médicas preexistentes.

Qual é o tratamento para o COVID-19?

Ainda não há uma vacina disponível para o COVID-19. Contudo, muitos dos
sintomas podem ser tratados e procurar logo o atendimento médico pode tornar
a doença menos perigosa. Há muitos testes clínicos sendo conduzidos para
avaliar potenciais tratamentos para o COVID-19.



2. RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA PREVENÇÃO DO COVID-19 ENTRE
SERVIDORES DA EDUCAÇÃO

• Recomenda-se que os profissionais que forem atuar dentro de unidades
escolares sejam investigados, inclusive por meio de questionamentos ou
questionários sobre os sinais e sintomas gripais;

• Deve-se afastar das atividades laborais e recomendar o isolamento domiciliar
de todos os servidores com sinais e sintomas gripais;

• Recomenda-se que os servidores que irão atuar presencialmente nos
ambientes escolares não devem fazer parte dos seguintes grupos de risco:

I - pessoas acima de 60 (sessenta) anos;

II - pessoas com doenças crônicas ou respiratórias, como pneumopatia,
tuberculose, cardiovasculopatia, hipertensão, nefropatia, hepatopatia, doença
hematológica, distúrbio metabólico (incluindo diabetes mellitus), transtorno
neurológico que possa afetar a função respiratória, transplantados,
imunossupressão associada a medicamentos, como neoplasia, HIV/AIDS e
outros;

III - pessoas com obesidade (especialmente com IMC igual ou superior a 40);

IV - grávidas em qualquer idade gestacional;

V - puérperas até duas semanas após o parto.

• Todos os funcionários da unidade escolar devem receber treinamento ou
capacitação quanto às medidas de prevenção do contágio pelo coronavírus,
incluindo medidas quanto ao retorno para suas residências, ao final de sua
jornada de trabalho;

• Os resíduos com potencial risco de contaminação gerados pela unidade
escolar devem ser segregados e descartados, em conformidade com a RDC
ANVISA nº 222/2018;

• Proceder a limpeza e desinfecção dos ambientes de uso comunitário ao final
do expediente e imediatamente após a identificação de servidor que apresentar
sinais e sintomas gripais. Orientar o profissional encarregado da limpeza sobre
o uso e descarte apropriado dos EPI (máscara, luvas, avental e calçado
impermeável apropriado).

3. ORIENTAÇÕES AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO NO ATUAL
CENÁRIO PANDÊMICO DA COVID-19

Os vírus respiratórios se espalham pelo contato, por isso a importância da
prática da higiene frequente e a desinfecção de objetos e superfícies
tocados com frequência (celulares, brinquedos, maçanetas, corrimão, etc) são
indispensáveis para a proteção contra a doença.



Até mesmo a forma de cumprimentar as pessoas deve mudar, evitando
abraços, apertos de mãos e beijos no rosto. Essas são as maneiras mais
importantes pelas quais podemos nos proteger de doenças respiratórias,
incluindo o coronavírus.

O Centro de Operações de Emergência em Saúde de Minas Gerais (COES –
MG) recomenda a adoção das MEDIDAS GERAIS PREVENTIVAS, pelos
trabalhadores e empregadores nos seus estabelecimentos, como forma
de assegurar o sucesso da estratégia epidemiológica de isolamento
social temporário implantada em Minas Gerais, são elas:

• Fornecer espaço para lavagem adequada das mãos com água limpa e sabão
(a quantidade necessária de sabonete equivale aproximadamente ao
tamanho de uma moeda de 10 centavos);

• Disponibilizar sabonete líquido e papel toalha descartável nos lavatórios para
a higienização das mãos dos servidores;

• Disponibilizar informações visíveis sobre a higienização correta das mãos, a
seguir:

• Orientar os trabalhadores sobre a etiqueta respiratória: prática de
cobertura do rosto com o antebraço ao tossir ou espirrar, conforme
orientações dos órgãos de saúde;

• Atentar a importância de se evitar tocar os olhos, o nariz e a boca;

• Fornecer lenços de papel, papel-toalha, álcool 70% em gel ou Líquido com
borrifador e lixeira para os servidores e o público em geral e orientar o
procedimento de lavagem das mãos, após realizar a higiene nasal com
lenço de papel descartável;

Lave todas as partes de suas mãos: costas e palmas, dedos, unhas
(esfregue-as na palma da mão oposta) durante, pelo menos, 20
segundos;

Enxague completamente;

Utilize papel toalha para fechar a torneira e descarte-o em
seguida;

Utilize outras folhas de papel toalha para secar
completamente as mãos, e abrir a porta;

Descarte o papel toalha no lixo;

Quando não houver pia ou na impossibilidade de ir com a frequência
necessária ao espaço destinado a lavagem das mãos, fornecer
álcool 70% em gel ou outro sanitizante adequado aos servidores,
instruindo e propiciando a adoção das medidas adequadas e
periódicas de higiene (anexo II);



• Fornecer máscara facial aos servidores e orientar quanto ao uso correto da
mesma; caso não seja possível, orientar a utilização correta da máscara de
tecido (anexo I).

• Instalação de um pé de lúvio na entrada das escolas/ creches;

• Delimitar o chão com fitas adesivas, estabelecendo a distância mínima de 2
metros nas filas das unidades escolares e educar servidores e público geral,
a adotar este distanciamento;

• Para os profissionais dos grupos de risco que necessitarem exercer suas
atividades laborais nas instituições de ensino, reorganizar os fluxos e
processos de trabalho, possibilitando que os mesmos não tenham contato com
o público externo e os materiais pedagógicos (livros, cadernos de atividades,
cartilhas...);

• Flexibilizar os horários de trabalho com a adoção de sistemas de escalas
mínimas; revezamentos de turnos e saídas para almoço e lanches; e
alterações de jornadas, para assim reduzir a proximidade e aglomerações
entre os trabalhadores;

• Orientar os trabalhadores a não compartilharem itens pessoais, como
equipamentos de proteção individual (EPI), fones, aparelhos de telefone,
mesas e outros;

• Limpar e desinfetar com produtos registrados e recomendados para o controle
do COVID-19 as superfícies e instrumentos de trabalho. Esse procedimento
deve ser feito de forma regular, após o expediente de trabalho e trocas de
turno, ou sempre que necessário. Considerar, inclusive, os equipamentos e
superfícies tocados pelo público externo;

• Disponibilizar dispersores de álcool gel ou disponibilização dos mesmos em
frascos ou embalagens borrifadoras (desde que também higienizados com
frequência após tocados) nas entradas e ambientes de maiores circulação

• Manter o ambiente de trabalho com ventilação adequada, sempre que
possível, deixando portas e janelas abertas, sem utilização de ventiladores e
ar-condicionado;

• Desativar bebedouros coletivos, durante o período da pandemia;

• Incentivar o autocuidado para identificação de potenciais sinais e
sintomas relacionados ao COVID-19 de forma imediata e oportuna,
seguido de posterior isolamento;

• Quando possível, estabelecer procedimentos para o recebimento remoto de
atestados médicos de trabalhadores com COVID-19, sintomáticos respiratórios
ou que, mesmo assintomáticos, residam com casos suspeitos ou
confirmados de COVID-19, conforme disposto na Portaria do
Ministério da Saúde nº 454, de 20 de março de 2020 e suas
atualizações, evitando a superlotação e saturação dos serviços de saúde;



• Estabelecer normas de readequação de ambientes e processos de
trabalho de modo que seja respeitada a distância mínima de 2 metros entre
trabalhadores, e público externo. Podem ser instaladas barreiras físicas,
como proteções de plástico transparentes ou vidro, sempre que possível, e
demarcações de acesso no chão e móveis;

• Evitar reuniões e contatos presenciais, priorizando reuniões à distância.

• Disponibilizar o máximo possível de aulas online (incluindo correções ),
através de plataformas ou redes de comunicação , evitando contato próximo
entre professores e alunos / escola e familiares / escola e colaboradores.

4. MEDIDAS A SEREM ADOTADAS DURANTE A DISTRIBUIÇÃO DE
MATERIAL PEDAGÓGICO AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS:

 Haverá rodízio quanto ao funcionamento das unidades escolares da sede
durante a entrega dos kits, havendo alternância entre as instituições de ensino.
( ver organograma, anexo VI);

 Os Kits de atividades e materiais pedagógicas deverão ser entregues
mensalmente ou com periodicidade maior, conforme necessidade. Na área
rural, onde não há Direção e Coordenação, os kits serão entregues pelos
servidores de cada unidade escolar;

 No planejamento da distribuição do material pedagógico, agendar com os
professores a entrega e devolução do material físico;

 Os responsáveis pelos alunos deverão comparecer em dia e horário
estipulado pela unidade escolar;

 Nos casos de entrega de material físico (como apostilas, livros etc),
recomenda-se realizar agendamento prévio com os pais, evitando
aglomerações e proceder com a distribuição do material informativo sobre
tempo de persistência do Coronavírus em superfícies, conforme anexo IV;

 Limitar o máximo possível a quantidade de colaboradores que farão a entrega
e recebimento presencial desse material;

 Identificar os kits para facilitar a entrega às famílias e evitar possível contágio;

 Recomenda-se embalar o material de cada aluno individualmente, em saco
plástico ou papel filme e higienizá-los com Álcool 70%. Para tal, o servidor
designado para esta função deverá estar em uso correto dos EPI (luva e
máscara descartáveis e avental/jaleco);

Servidores escalados para distribuir o material devem utilizar avental/jaleco,
máscara e luvas descartáveis para entrega do mesmo (estes profissionais não



devem ser idosos, gestantes, puérperas, portadores de doenças crônicas ou
estar com sintomas gripais);

 Colocar material informativo na entrada e áreas de maiores circulação (ex.
portão, entrada, guichê de triagem) sobre medidas gerais de proteção e
prevenção ao Coronavírus, solicitando que os pais ou responsáveis utilizem
máscara de proteção individual, respeitem o distanciamento de 2 metros na
fila, e, caso apresentem qualquer um dos sintomas de gripe/resfriado (como
tosse e espirros), a procurarem a Unidade de Saúde mais próxima;

 Quando possível, realizar a distribuição do material em ambiente externo;
caso as condições climáticas desfavoreçam essa ação, recomenda-se a
utilização de salas amplas, ventiladas e higienizadas com frequência,
agilizando esse processo para garantir a menor permanência das pessoas
nesse ambiente;

 Escalar um servidor exclusivamente para organizar e controlar a fila, que
deve respeitar 2 metros de distanciamento;

 Outro servidor deverá ser escalado para ficar na recepção da unidade escolar,
durante a entrega dos materiais, para proceder com a higienização das mãos
com álcool gel, evitando o contato pelo recipiente;

Eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados como canetas, pranchetas
e telefones;

 Estimular o uso de caneta própria para assinaturas de recibos de recebimento
de material, ou providenciar a limpeza contínua da mesma. A caneta do
servidor deve ser de uso pessoal;

 Disponibilização de Álcool Líquido 70% com borrifador para higienização das
mãos dos pais ou responsáveis, que comparecerem a unidade escolar, antes
que estes recebam o material escolar.

5. MEDIDAS DE HIGIENE A SER ADOTADAS APÓS A DISTRIBUIÇÃO DE
MATERIAL PEDAGÓGICO AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS:

 Retirar cuidadosamente o avental/jaleco em seguida as luvas e descartar na
lixeira. Após este procedimento, higienizar as mãos com Álcool 70% e só então
retirar a máscara e descartar.

OBS: O descarte deverá ser realizado em saco de lixo, disposto em
lixeiras com tampa e pedal, para descarte adequado do mesmo.

 Realizar limpeza e desinfecção de todo o ambiente e superfícies que forem
tocadas nas escolas.



6. MEDIDAS DE HIGIENE PARA PAIS OU RESPONSÁVEIS PELO
RECEBIMENTO DO MATERIAL PEDAGÓGICO

 Apenas um membro da família deve comparecer à escola (preferencialmente
que não seja idoso, gestante, puérpera, criança, portador de doença crônica ou
que esteja com sintomas gripais);

 Não levar crianças ao local;

 Ser o mais breve possível, evitando conversas durante a retirada do material;

 Fazer o uso de máscara;

 Respeitar o distanciamento mínimo de 2 m entre pessoas;

 Evitar aglomerações;

 Orientar os pais /responsáveis a higienizar os materiais antes da utilização.

7. RETORNO DO MATERIAL PEDAGÓGICO À ESCOLA/CRECHE E
MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA OS PROFESSORES QUE IRÃO
REALIZAR A CORREÇÃO DAS ATIVIDADES

 O colaborador que receber o material, deverá estar com máscara e luvas
descartáveis, avental/jaleco ou higienizar as mãos após manuseio dos mesmos;

 O material recebido deverá ser transportado com cautela até uma sala, no
qual, ficará armazenado por no mínimo 5 dias antes de utilizá-lo ou manuseá-lo
novamente;

 Sempre que possível, realizar a limpeza dos materiais recebidos com álcool
70%;

 Entregar material das medidas de controle e contingência ao Coronavírus
aos professores;

 Recomenda-se que a correção seja realizada na escola, para evitar que este
material seja foco de contaminação e disseminação viral do Coronavírus;

 Evitar alimentar-se durante a correção do material para não manusear a
máscara no decorrer dessa atividade, e caso seja feito uma pausa na qual
ocorra a retirada da máscara, higienizar bem as mãos antes de colocá-la
novamente.



8. NOTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS

 TODOS os casos devem ser registrados por serviços públicos e privados,
dentro das primeiras 24 horas a partir da suspeita clínica. A infecção humana
pelo 2019-nCoV é uma Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional (ESPII). Portanto, trata-se de um evento de saúde pública de
notificação imediata.

 Em caso de suspeita de COVID-19, procurar imediatamente a Unidade de
Saúde mais próxima de sua residência para realização de notificação,
orientações relativas ao isolamento social e acompanhamento do quadro de
saúde.

 Em caso de dúvidas entrar em contato com o Setor de Vigilância
Epidemiológica do município.

TELEFONES ÚTEIS:

Secretaria Municipal de Saúde: 3531-9482

Setor de Vigilância Epidemiológica: 3531-9493

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

7 às 13 h

ENDEREÇO:

Rua da Glória, 394 – Centro – Diamantina/MG
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ANEXO I

USO CORRETO DE MÁSCARA FACIAL

TIRANDO A MÁSCARA

1. Higienize as mãos:

Dependendo do que estava fazendo com as mãos, você deve lavar a pele novamente - ou até tirar as
luvas , fazer a higienização e só depois retirar o acessório do rosto.

2. Tire a máscara com cuidado:

Segure a máscara com as mãos e tire-as de cada orelha

3. Descarte a máscara corretamente:

Cada máscara só deve ser usada uma vez. Portanto, descarte o acessório imediatamente depois de
retirar.

4. Higienize as mãos novamente

Depois de descartar a máscara corretamente, higieniza as mãos mais uma vez pra eliminar qualqer
resquício de contaminação que haja em sua pele.





ANEXO II

HIGIENIZAÇÃO CORRETA DAS MÃOS





ANEXO III
MATERAIS RECOMENDADOS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES

Os desinfetantes com potencial para desinfecção de superfícies incluem:

• Hipoclorito de sódio a 0.1% (concentração recomendada pela OMS)

• Alvejantes contendo hipoclorito (de sódio, de cálcio) a 0,1%

• Dicloroisocianurato de sódio (concentração de 1,000 ppm de cloro ativo)

• Iodopovidona (1%)

• Peróxido de hidrogênio 0.5%

• Ácido peracético 0,5%

• Quaternários de amônio, por exemplo, o Cloreto de Benzalcônio 0.05%

• Compostos fenólicos

• Desinfetantes de uso geral aprovados pela Anvisa

Sabe-se que os vírus são inativados pelo álcool a 70% e pelo cloro. Portanto,
preconiza-se a limpeza das superfícies com detergente neutro, seguida da
desinfecção com uma destas soluções desinfetantes ou outro desinfetante
padronizado pelo serviço, desde que seja regularizado junto à Anvisa.

No caso da superfície apresentar matéria orgânica visível deve-se inicialmente
proceder à retirada do excesso da sujidade com papel/tecido absorvente e
posteriormente realizar a limpeza e desinfecção desta.

Ressalta-se a necessidade da adoção das medidas de precaução para estes
procedimentos. Deve-se frequentemente limpar e desinfetar as superfícies que
provavelmente estão contaminadas e superfícies freqüentemente tocadas no
ambiente (por exemplo, maçanetas, interruptores de luz, corrimões, superfícies
de banheiros, mesas, cadeiras etc).

IMPORTANTE: sabe-se que, na maioria dos casos, os desinfetantes levam de
cinco a dez minutos de contato para inativar microrganismos. Após a aplicação
do produto, é necessário esperar esse tempo para que ele faça efeito. Portanto,
não é recomendada a limpeza imediata da superfície logo após o uso
do desinfetante, dando o prazo suficiente para a destruição do vírus. Sobre a
diluição dos saneantes a ANVISA recomenda: Água Sanitária: diluir duas
colheres e meia de sopa de água sanitária em 1L de água, e, após a diluição, o
indica-se a utilização dessa solução no mesmo dia, evitando-se perda de
eficácia da mesma. Esta solução deve ser mantida em frasco (de preferência o
escuro), e longe do sol (informação atualizada pela NT 47 ANVISA).
Alvejante comum: diluir duas colheres de sopa
de alvejante em 1L de água (informação atualizada pela NT 47 ANVISA).

Fonte: Nota Técnica ANVISA 04/2020. (Adaptado)



ANEXO IV

VIABILIDADE DO VÍRUS EM SUPERFÍCIES



ANEXO V

ESCALA DE DISTRIBUIÇÃO DOS KITS DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS

Escolas e CMEIS localizadas em Diamantina-Sede



ANEXO VI

Escolas e CMEIS localizados na área rural de Diamantina

ESCOLAS E CMEIS NÚMERO DE ALUNOS
CMEI Conselheiro Mata 08

CMEI Desembargador Otoni 22

CMEI Inhaí 33

CMEI Lourdes Tibães 79

CMEI Planalto de Minas 30

CMEI São João da Chapada 32

E.M. Algodoeiro 07

E.M. Baixadão 07

EM. Batatal 22

E. M. Córrego Fundo 04

E.M. Covão 05

E.M. José Alacoque Alves Pereira 04

E.M. Maria Nunes 86

E.M. Nathália Jesus Silva SE Extração 22

E.M. Pedraria 08

E.M. Pedro Baiano 10

E.M. Pinheiro 15

E.M. Professor Ana Célia de Oliveira Souza 86

E.M. Quartel do Indaiá 06

E.M. Quebra-Pé 04

E. M. Quebra-Pé SE Calumbis 05

E.M. Rogério Firmino Lopes 17

E.M. Rogério Firmino Lopes SE Mão Torta 14

E.M. Rogério Firmino Lopes

Riacho da Porta

13

E. M. Sopa 144

E.M. Sopa SE Guinda 50

E.M. Sopa SE CMEI Guinda 40
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ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA EM TEMPO DE PANDEMIA 

“Os professores são centrais para a vida das crianças e para a vida de toda a humanidade.” 

António Nóvoa - live: https://www.facebook.com/sindprofnh/videos/631629681020563/ 

Ao (À)s Sr (a)s.: 

Gestores Escolares, Supervisores, Professores e Educadores, 

É com satisfação que iniciamos o Regime Especial de Atividades Não Presenciais na Rede 

Municipal de Ensino de Diamantina. Estamos certos de que, neste momento, é preciso dar aos 

estudantes a possibilidade da continuidade do processo de desenvolvimento cognitivo e 

proporcionar a retomada de algumas atividades educacionais, para além do espaço físico escolar. 

O momento atual é desafiador a todos, especialmente e não somente aos profissionais da 

Saúde e da Ciência, como também a nós, profissionais da Educação. Desde a propagação do novo 

Coronavírus no Brasil, especialmente no estado de Minas Gerais, muitas medidas foram definidas, 

dentre elas a suspensão das aulas. Na sequência, houve uma alteração significativa do Calendário 

Escolar. Muitos perguntam sobre a continuidade das aulas ou do distanciamento social e em meio à 

necessidade da preservação da vida, novos paradigmas se impõem às condições de funcionamento 

das escolas, à regularidade das aulas, à garantia do ano escolar, mas especificamente ao “saber 

docente”. 

Assim, nesse momento é fundamental que o distanciamento social não permita que nos 

afastemos das unidades escolares, das famílias, dos estudantes e principalmente daqueles que têm 

a escola como elemento essencial à formação humana. É nosso dever, como educadores que somos, 

repensar, mesmo que momentaneamente, uma nova proposição de “educação escolar em casa”. É 

momento de repensarmos os aspectos relacionais do currículo, a forma de se incorporar os saberes, 

interesses e, sobretudo, necessidades das crianças e adolescentes. 

A Secretaria Municipal de Educação de Diamantina tem como proposta a organização de 

Atividades Pedagógicas Orientadas, com o objetivo de favorecer o planejamento de atividades para 

a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e a Educação Inclusiva.  

Considerando que estamos vivenciando uma nova situação, juntos descobriremos as 

melhores estratégias a serem percorridas. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Educação, em 

consonância com a Resolução  SEE Nº 4310/2020 e o Parecer do Conselho Nacional de Educação 05-

2020, que tratam “sobre reorganização dos calendários escolares e realização de atividades 

pedagógicas não presenciais durante o período de pandemia da Covid-19”, encaminha a presente 

proposta aos profissionais que atuam na Rede Municipal de Ensino. Importa salientar que sugestões 

completares, ajustes ou novas adequações poderão ser acrescidas a este documento, respeitadas as 

especificidades de cada comunidade escolar. 

A participação coletiva é de suma importância. A experiência e o apoio de cada profissional 

na elaboração e organização do material é indispensável por conhecerem a realidade de cada 

https://www.facebook.com/sindprofnh/videos/631629681020563/
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Escola/CMEIs e comunidade. Entendemos que a diferença na vida dos estudantes, só será possível 

com a interação de todos os sujeitos responsáveis por este processo educativo.  

 

Objetivo 

Através da presente proposta busca-se promover a interação entre as unidades escolares, estudantes 

e seus familiares, fortalecendo os vínculos afetivos no período do distanciamento social, bem como 

minimizar as perdas no aprendizado dos estudantes em razão da suspensão das atividades escolares 

presenciais. 

 

Atividades Pedagógicas Orientadas 

Metodologia 

As atividades a serem planejadas devem ser de natureza lúdica e educativa, organizadas pelo 

Professor (a) da turma ou componente curricular, sob a orientação e acompanhamento do Supervisor 

Escolar e das Gerências da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação Inclusiva. Os 

trabalhos serão coordenados pela Diretoria de Políticas Pedagógicas e de Formação juntamente com 

o Dirigente Escolar.  

A) Para a Educação Infantil, as atividades devem ser planejadas pelos professores e 

educadores de forma que sejam desenvolvidas pelas famílias, prevalecendo o lúdico e a interação. 

Portanto, cada uma delas deverá ser seguida de texto instrucional, além de serem organizadas de 

modo que a integração entre criança e família seja potencializada.  

As atividades deverão ser planejadas em conformidade com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (2009) e os campos de experiências já trabalhados em sala de aula, 

privilegiando as interações e as brincadeiras, considerando os objetivos e direitos de aprendizagem 

da criança, respeitada a faixa etária de cada turma e suas necessidades.  

Neste sentido, orientamos que as atividades não presenciais deverão ser planejadas levando 

em consideração o diálogo entre as professoras (es) e educadoras (es), organizadas em horários de 

comunicação coletiva, socializando e consolidando o material produzido, a ser encaminhado às 

famílias. 

As atividades deverão ser organizadas em Kits, os quais serão denominados kits pedagógicos. 

Os Kits deverão ser construídos periodicamente e poderão conter livros literários, atividades 

impressas, textos instrucionais, materiais como giz de cera, massa de modelar, fitas, palitos, tintas, 

pincéis, tampinhas, orientações para construção de brinquedos, e outros que se fizerem necessários 

disponíveis nas instituições. Estes deverão ser retirados na Escola/CMEIs pelo responsável ou 

encaminhado às famílias via e-mail ou whatsapp. 

Para iniciar o trabalho, neste primeiro momento, encaminharemos junto a esta proposta, 

algumas sugestões elaboradas pela equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, bem 

como materiais de apoio que possibilitam o trabalho com as vivências e experiências das crianças, a 

saber:  

1- Cardápio Brincadeiras. 
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2- Inventário: Diário das Emoções. 

3- Misturas na Educação Infantil. 

4- Trilhas de Aprendizagens para 0 a 3 anos e 4 e 5 anos.  

5- Histórias: 1- Pequenos Cientistas, 2- Por que não posso ir lá fora? Cartilha: Coronavírus: vamos nos 

proteger!  

Nesse seguimento, sugerimos como ferramenta de pesquisa às (aos) professoras (es) e 

educadoras (es), os sites: Amaná Educacional e o Blog Leiturinha. 

 

B) Para os anos iniciais do Ensino Fundamental, as atividades devem ser planejadas pelos 

professores, em conformidade com os campos de atuação e as unidades temáticas já trabalhadas em 

cada componente curricular, seguidas de enunciado ou texto instrucional de forma clara e objetiva. 

As atividades de leitura, produção de texto, recorte e colagem, jogos e outras deverão fazer parte 

desse arsenal, tendo o cuidado para que não sejam elaboradas atividades que exijam qualquer 

desdobramento da família no que tange a conhecimentos pedagógicos específicos.  

Como já mencionado, as atividades poderão ser organizadas em kits, os quais poderão conter: 

livros literários e didáticos, atividade impressa, jornais, texto instrucional, orientações para 

construção de jogos educativos e outros que se fizerem necessários. Os kits deverão ser retirados na 

escola ou encaminhados, periodicamente, para as famílias ou responsáveis via e-mail ou whatsapp. 

Disponibilizamos o link de lançamento do vídeo educativo pela Rede Municipal de Ensino, 

como sugestão para o trabalho pedagógico dos professores, que poderá ser utilizado também na 

Educação Infantil. Link: O coronavírus na terra dos diamantes: 

https://www.youtube.com/watch?v=rA19BeF6gNM. 

O coronavírus na terra dos diamantes-Traduzido para Língua Brasileira de Sinais: 

https://www.youtube.com/watch?v=l5jHdsuvKy4 

C) Para os anos finais do Ensino Fundamental sugerimos que os professores P2 conheçam e 

analisem os PETs-Planos de Estudos Tutorados adaptando-os à realidade dos alunos. Nos casos em 

que não for possível a adaptação, o professor terá a autonomia para organizar atividades 

pedagógicas compatíveis com as habilidades desenvolvidas em cada componente curricular, 

priorizando as habilidades de leitura, escrita, raciocínio lógico-matemático e os projetos adotados 

pela Secretaria Municipal de Educação. 

D) Para o trabalho com crianças e adolescentes com deficiência, os profissionais que 

trabalham com o Atendimento Educacional Especializado (apoio), em parceria com os professores 

regentes de turmas, deverão planejar atividades de natureza lúdico/educativa concernentes a cada 

aluno assistido, apresentando enunciado claro ou texto instrucional. É necessário que os professores 

estejam atentos às possibilidades de realização das atividades, as quais não devem exigir qualquer 

conhecimento pedagógico específico por parte das famílias. Caso a Escola/CMEIs possuam materiais 

de apoio a este trabalho, os mesmos poderão ser disponibilizados às famílias, desde que as mesmas 

apresentem possibilidades de utilizá-los, a partir de orientações. 

https://www.youtube.com/watch?v=rA19BeF6gNM
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Os Kits pedagógicos, elaborados pelas Escolas/CMEIs, serão disponibilizados somente nos 

casos em que as famílias não tenham acesso à internet ou a facilidade para impressão dos materiais. 

Quando o kit for composto por materiais físicos (livros, jogos, massinha, cartolina, giz de cera ou 

similares), os mesmos deverão ser retirados nas unidades escolares. As famílias e/ou responsáveis 

pelos estudantes deverão ser orientadas quanto ao arquivamento dessas atividades para devolução 

posterior à unidade escolar. As atividades impressas, tanto para a Educação Infantil como para o 

Ensino Fundamental poderão compor um Portfólio intitulado ATIVIDADES EM CASA: em tempo de 

pandemia. 

Segue abaixo o cronograma para entrega dos mesmos: 

 

Escala para entrega dos kits Pedagógicos 

Escolas e CMEIs localizadas em Diamantina-sede 

 

 

As instituições deverão seguir a escala para entrega dos kits, bem como organizar o horário 

por turma para a retirada dos mesmos pelas famílias, seguindo o Protocolo estabelecido pelo Serviço 

de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde. 

O cronograma de entrega dos kits pedagógicos para a área rural será divulgado pela Secretaria 

Municipal de Educação em consonância com a Gerência de Transporte Escolar. 

E) Proposição de Trabalho com o uso das TICs – Tecnologia de Informação e Comunicação e 

outras ferramentas de trabalho: As unidades escolares, depois de fazer um levantamento quanto ao 

acesso das famílias às redes sociais, à internet, site da prefeitura, portais educativos e outros 

•Jalira Lucchesi de Miranda

•CMEI Rio Grande

•Escola Municipal Nathália 

Jesus Silva

•CMEI Bom Jesus

•CMEI Prefeito Iraval Pires

•Casa da Criança Maria Antônia

•CMEI Vila Operária

• EMEI Professor Célio Hugo 

Alves Pereira

•Escola Municipal Belita 

Tameirão

•CMEI Casa de Nazaré

•CMEI Bela Vista

Segunda-
feira

Terça-
feira

Quinta-
feira

Quarta-
feira
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recursos, poderão disponibilizar vídeo aulas ou vídeos instrucionais que complementem as 

orientações das atividades, além de encaminhar por estas vias as próprias atividades orientadas. 

Considerando a proposição de trabalho apresentada, orientamos e sugerimos: 

 As dúvidas das famílias poderão ser direcionadas aos professores, que deverão criar 

um canal de comunicação. Sugestões: via telefone, via e-mail, via WhatsApp ou via 

Associação Comunitária/PSF (para as instituições localizadas na área rural), ocorrendo 

em horário escolar, seguida de todas as recomendações do Protocolo estabelecido 

pelo Serviço de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde. 

 Para a possível gravação de vídeo aulas poderemos contar com o apoio da Diretoria 

de Educação à Distância da UFVJM - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha 

e Mucuri, vídeos disponíveis no youtube e suporte técnico para vídeo aulas 

ministradas pelos professionais da Rede Municipal de Ensino de Diamantina, os quais 

serão convidados para essa atividade. 

 Os professores e educadores terão autonomia para planejar atividades/materiais 

lúdicos e educativos de acordo com a especificidade de cada unidade escolar. 

 A utilização dos PETs- Planos de Estudos Tutorados como suporte pedagógico para os 

estudantes do Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Inicias e Finais e a 

Educação Especial, disponibilizado no hotsite 

www.estudeemcasa.educacao.mg.gov.br, que poderá ser adaptado de acordo com o 

público atendido em cada unidade escolar.  

 O acesso ao Programa “Se Liga na Educação”, para os estudantes do Ensino 

Fundamental Anos Inicias e Finais, transmitido pela Rede Minas de segunda a sexta-

feira de 07:30 às 12:30. As aulas também estarão disponíveis no hotsite 

www.estudeemcasa.educacao.mg.gov.br e no aplicativo Conexão Escola. 

 O acesso ao aplicativo “Conexão Escola”, para estudantes do Ensino Fundamental 

Anos Inicias e Finais, professores e escolas, disponibilizado pela Secretaria de Estado 

de Minas Gerais.  

 A leitura, o estudo e desenvolvimento das orientações pedagógicas encaminhadas 

pelas Diretorias e Gerências responsáveis.  

 

F) Suporte de Formação aos profissionais da Rede Municipal de Ensino de Diamantina: 

Concomitante ao trabalho remoto, a Secretaria Municipal de Educação vem disponibilizando cursos 

de formação, com o objetivo de instrumentalizar os profissionais neste momento de pandemia. 

Segue os links de acesso para alguns cursos já disponibilizados gratuitamente: 

1- Curso de Treinamento Google for Education para professores: 

https://bit.ly/googleparaprofessores 

2- Cenpec - Centro de Referências em Educação Integral: https://www.cenpec.org.br/cursos 

3- Portal TRILHAS: https://www.portaltrilhas.org.br/ 

4- Programa Tempo de Aprender: http://alfabetizacao.mec.gov.br/tempo-de-aprender 

http://www.estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/
https://www.portaltrilhas.org.br/
http://alfabetizacao.mec.gov.br/tempo-de-aprender
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5- FORMAÇÕES ESCOLAS CONECTADAS: https://bit.ly/undime-ed1-2020 

6- Deixa que Eu Conto: https://uni.cf/2KJcaLp e  

              https://open.spotify.com/show/09Oc1iE8GlmOzjdpcygrXo?si=-E-sN-b3RkWkwW0oerST0w. 

Considerações para as unidades escolares cicladas 

Para os professores (as) que atuam na área rural será organizado um cronograma pela 

Gerência responsável, para atendimento ou suporte pedagógico a estes profissionais.  

Para as instituições da área rural, que não dispõe de máquina para produção impressa dos 

materiais, a Secretaria Municipal de Educação, disponibilizará um quantitativo de cópias, de acordo 

com a proposição de trabalho e orientação das Gerências de Educação Infantil, Ensino Fundamental 

e Educação Inclusiva.   

 

Validação da Carga Horária 

O cômputo da carga horária relativa às atividades escolares vivenciadas pelos estudantes será 
de acordo com a regulamentação da SEE/MG/Resolução Nº 4310/2020 e normas complementares. 
Com relação à carga horária dos profissionais da educação, está regulamentada por Documento 
Norteador específico, respaldado por Decreto Municipal.  

 
Considerações Finais 

A presente proposta deverá ser desenvolvida respeitando as orientações das autoridades 

sanitárias conforme protocolo estabelecido pelo Serviço de Epidemiologia da Secretaria Municipal 

de Saúde.   

Certos de que o esforço coletivo de toda a nossa rede de ensino permitirá aos nossos 

estudantes a proximidade com as atividades escolares, mesmo que remotamente, reforçamos 

nossos votos de bom trabalho e colocamo-nos à disposição para juntos alcançarmos bons resultados 

neste período excepcional de atividade escolar. 

Por fim, esta é mais uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação de Diamantina que 

continua contando com o apoio e dedicação dos profissionais diante deste cenário de pandemia que 

nos convida a buscar novos paradigmas. 

 

Diamantina, 22 de maio de 2020. 

 

Gerência de Educação Infantil 

Gerência do Ensino Fundamental 

Gerência de Educação Inclusiva 

Diretoria de Políticas Pedagógicas e de Formação 

Diretoria de Administração Escolar 

Secretário Municipal de Educação 

ANEXO 

https://bit.ly/undime-ed1-2020
https://uni.cf/2KJcaLp
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As atividades podem abordar orientações de medidas de proteção contra o Covid – 19. Como 

exemplo, temos aquelas já planejadas e divulgadas pela equipe pedagógica da SMED, como também 

um material de apoio disponibilizados pela UNDIME através do link: 

https://www.convivaeducacao.org.br/fique_atento/2228. 

 

Esta página se encontra disponível no link acima e traz acessos diretos ao conteúdo. 

Com o avanço do Novo Coronavírus (Covid-19) pelo país, diversas instituições produziram vídeos, 

textos e materiais gráficos que podem ser utilizados pelas equipes das Secretarias Municipais de 

Educação e escolas para orientar os cidadãos. Veja uma seleção deles: 

1. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação e a plataforma. Cada Criança(?) lançaram dois guias 

sobre educação e proteção no contexto da pandemia de Covid-19. O objetivo é oferecer um 

compilado de informações checadas, comprovadas e acessíveis sobre como cidadãos ligados à 

educação podem agir, cobrar, e trabalhar pela proteção de todos de maneira colaborativa; e 

também, da parte de atores do poder público, garantir os direitos de nossas crianças e adolescentes 

em situação de emergência (saiba mais neste vídeo). 

2. Página da Fundação Itaú Social com indicações de conteúdo, atividades educativas e ferramentas 

tecnológicas. 

3. O Consed está reunindo as decisões e ações das secretarias estaduais de educação em uma 

página exclusiva. 

4. Plataforma de Boas Práticas da Fundação Grupo Volkswagen, com iniciativas inovadoras e 

solidárias para superar a pandemia de Covid-19 (saiba mais neste vídeo). 

5. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) disponibilizou materiais em sua 

plataforma de vídeos de educação corporativa para apoiar gestores e técnicos da educação na 

execução de seus principais programas.  

6. Guia para pais com crianças em quarentena, do jornal O Globo. 

7. Cards para uso nas redes sociais elaboradas pelo Ministério da Educação (MEC) 

8. Cards para uso nas redes sociais elaboradas pelo Ministério da Saúde 

9. Canal do Youtube do Ministério da Saúde com vídeos rápidos sobre prevenção e transmissão: 

O que é o coronavírus (Covid 19)? 

Para dúvidas, sugestões e esclarecimentos, segue os contatos desta Secretaria:  

 

gerenciapedagogica@diamantina.mg.gov ou (38)3531 9285. 

https://www.convivaeducacao.org.br/fique_atento/2228
https://www.convivaeducacao.org.br/fique_atento/2248
https://www.convivaeducacao.org.br/fique_atento/2248
https://youtu.be/Idy-D23gsY0
https://polo.org.br/editorial
http://www.consed.org.br/portal/noticia/estados-suspendem-aulas-para-combater-coronavirus-1
https://fundacaogrupovw.org.br/conhecimento-que-salva-pessoas-fundacao-grupo-vw-lanca-plataforma-de-boas-praticas/
https://web.facebook.com/convivaeducacao/videos/2671787669722543/
https://www.convivaeducacao.org.br/fique_atento/2294
https://www.convivaeducacao.org.br/fique_atento/2294
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-um-guia-para-pais-com-criancas-em-quarentena-24328784
https://drive.google.com/open?id=1-9w1I0eGgws8qDEmc7G9W26oHthLHCGa
https://drive.google.com/drive/folders/16ptijchMgGK6tTLUzO7YibrHpVBrJvMQ
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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 
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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 de material 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 Rede Municipal 

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. 

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 Educação Quilombola. 

 

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. 

 

 

Inspeção Escolar 

Diretoria de Políticas Pedagógicas e de Formação 

Diretoria de Administração Escolar 

Secretário Municipal de Educação 
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DECRETO Nº 234, DE 22 DE MAIO DE 2020.

Dispõe sobre atividades Escolares Não

Presenciais e Regime Especial de Trabalho

Remoto na Rede Municipal de Ensino de

Diamantina em decorrência da suspensão das

aulas presenciais, em virtude da Pandemia de

COVID-19, visando a reorganização do

Calendário Escolar 2020, e dá outras

providências.

O Prefeito Municipal de Diamantina, no uso de suas atribuições legais, notadamente as

que lhe são conferidas pela artigo 80, III da Lei Orgânica Municipal e artigo 30, inciso I, da

Constituição da República, bem como nos termos da Lei Federal número 13.979, de 06 de

fevereiro de 2020;

Considerando o reconhecimento de Pandemia, pela Organização Mundial de Saúde, em

virtude de doença infecciosa viral respiratória – COVID-19, causada pelo agente Novo

Coronavírus – SARS-CoV-2, que constitui desastre biológico tipificado pela Codificação

Brasileira de Desastres (COBRADE), com o n.º 1.5.1.1.0, nos termos da IN/MI n.º 02/16;

Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que instituiu medidas

que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública causada pelo

agente patológico;

Considerando o Decreto Estadual nº 47.886, de 15 de março de 2020, que dispõe sobre

medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento no âmbito

Estadual devido ao agente patológico;

Considerando a Decretação, pelo Estado de Minas Gerais, Decreto n. 113, de 12 de março
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de 2020, que declarou Situação de Emergência em Saúde Pública no Estado em razão de

surto de doença respiratória;

Considerando o Decreto Municipal nº 133, de 16 de março de 2020, que “Decreta Estado

de Emergência em Saúde Pública no Município de Diamantina e cria Gabinete de Crise”;

Considerando o Decreto Municipal nº 174, de 20 de abril de 2020, que “Declara Estado de

Calamidade Pública no Município de Diamantina/Minas Gerais em decorrência da Pandemia

do Novo Coronavírus - COVID 19, é dá outras providências”;

Considerando que a saúde é direito de todos e deve ser garantida pelo Poder Público,

mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros

agravos e através do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,

proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República;

Considerando constante necessidade de adequações nos Decretos Municipais expedidos

visando minimizar os transtornos advindos da aplicação das medidas necessárias à

preservação da saúde da população,

Considerando o estabelecimento de pedido da Organização Mundial de Saúde (OMS), no

sentido de que as autoridades públicas intensifiquem o comprometimento contra a pandemia

do novo Coronavírus-COVID-19;

Considerando o acompanhamento do desenvolvimento do contágio da COVID-19, no

Município, bem como ponderando-se os demais interesses públicos aplicáveis;

Considerando a necessidade de atuação do Poder Público para mitigar os efeitos da

Pandemia no âmbito municipal;

Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção,
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controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a

disseminação da doença no município de Diamantina;

Considerando o art. 23 da Lei Federal 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional - LDBEN), que prevê que a organização dos calendários escolares e prerrogativa

de cada rede de educação, devendo o calendário se adequar à realidade e conjuntura locais;

Considerando que a LDBEN, permite através de nota do Conselho de Nacional de

Educação a antecipação do recesso escolar, e que o artigo 32 §, 4º desta Lei afirma que o

ensino não presencial pode ser utilizado como complementação da aprendizagem ou em

situações emergenciais;

Considernado o Artigo 4º. da Deliberação nº: 18 do Comitê Estadual Extraordinário

COVID -19;

Considerando o Parecer CNE/CEB 05/97 dispõe que não são apenas os limites da sala de

aula, propriamente dita, que caracterizam, com exclusividade, a atividade escolar de que fala

a LDBEN, podendo essa caracterizar-se por toda e qualquer programação incluída na

proposta pedagógica da instituição, com frequência exigível e efetiva orientação por

professores habilitados;

Considerando a Portaria MEC 343/2020, que “Dispõe sobre a substituição das aulas

presenciais em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Corona

vírus – COVID-19”, em seu art. 1º, estabelece: “Autorizar, em caráter excepcional, a

substituição das disciplinas presenciais, em andamento, por aulas que utilizem meios e

tecnologias de informação e comunicação, nos limites estabelecidos pela legislação em vigor,

por instituição de educação superior integrante do sistema federal de ensino, de que trata o

art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017¨;

Considerando a nota de esclarecimento e orientação n° 01/2020/CEE/MG, que orienta que
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o calendário escolar seja adequado às peculiaridades locais, inclusive climáticas, econômicas

e de saúde, sem, com isso, reduzir o número de horas letivas previsto em Lei, ou seja, sem

redução das 800 (oitocentas) horas de atividade escolar obrigatória, conforme previsto no §

2º do art. 23 da LDBEN;

Considerando a nota de esclarecimento e orientação n° 01/2020, CEE/MG, que preconiza

que as medidas concretas para a reorganização do calendário escolar de cada rede de ensino

ou de cada escola, entendendo que situações diferenciadas irão ocorrer, cabem às respectivas

Secretarias de Educação, no caso das redes públicas, que as instituições de ensino devem

informar as alterações e adequações que tenham sido efetuadas, às Superintendências

Regionais de Ensino – SRE ou às respectivas Secretarias Municipais de Educação, quando

for o caso, para registro e providências, em até 30 (trinta) dias após o retorno às aulas;

Considerando os princípios da equidade e oferta democrática do ensino, previstos na Base

Nacional Comum Curricular;

Considerando a Resolução SEE/MG nº: 4310/2020 que dispõe sobre as normas para oferta

de Regime Especial de Atividades Não Presencias e institui o Regime Especial de

Teletrabalho, afim de cumprir as horas letivas legalmente estabelecidas;

Considerando o Parecer 05/2020 do Conselho Nacional de Educação que dispõe sobre as

atividades não presenciais durante o período de isolamento social;

E considerando a realidade local do município de Diamantina, no que se refere ao acesso à

Internet, condições estruturais e familiares dos estudantes e profissionais;

DECRETA:

Art. 1º - Fica Instituído o Regime Especial de Atividades Escolares Não Presenciais no

âmbito da Educação Pública Municipal em Diamantina, conforme as seguintes disposições:
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I - O Regime Especial de Atividades Escolares Não Presenciais constitui-se de

procedimentos específicos, meios e formas de organização das atividades escolares,

escriturados em Documentos Norteadores próprios da Secretaria Municipal de Educação,

visando a garantia do direito às aprendizagens dos estudantes, objetivando minimizar os

impactos da interrupção das aulas presenciais e o cumprimento das propostas pedagógicas,

nos níveis e modalidades de ensino ofertados na Rede Municipal de Educação, bem como

evitar a propagação do Coronavírus e o contágio de estudantes e profissionais.

II – O Regime Especial de Atividades Escolares Não Presenciais na Rede Municipal de

Ensino contará como ferramentas de oferta: os meios de comunicação disponíveis e a

disponibilização de material impresso em blocos de atividades periódicas, de modo a atender

a todos os estudantes da Rede Pública Municipal de Diamantina.

Art. 2º - Os Professores (P1 e P2); Educadores de Ensino Infantil; Serventes Escolares;

Assistentes de Serviços Escolares; Pedagogos (Inspetores e Supervisores); Gestores

Escolares (Coordenadores, Diretores e Vice-diretores); Motoristas da Secretaria de

Educação exercerão suas atividades em Regime de Trabalho Remoto e/ou em regime

presencial com organização de escala, respeitadas as normas e orientações das autoridades

sanitárias, ficando à disposição das chefias imediatas durante o respectivo período de suas

cargas horárias, atuando de forma a favorecer a efetivação do Regime Especial de

Atividades Não Presenciais na Rede Municipal de Educação.

Parágrafo Único - O Regime de Trabalho Remoto no âmbito da Rede Municipal de Ensino

aplicado aos Servidores em exercício nas Escolas ou que nelas prestam serviços, será regido

pelas diretrizes dos Documentos Norteadores emitidos pela Secretaria Municipal de

Educação, durante o período de suspensão das atividades escolares presenciais.

Art. 3º - O Calendário Escolar da Rede Municipal de Ensino será reorganizado em

consonância com a Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais / SRE Diamantina,
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compreendendo a realização de atividades escolares, conforme deliberação das respectivas

instâncias.

Art. 4º - Todas as normas e cuidados para evitar o contágio por Coronavírus (Covid-19), tais

como restrição do contato social, desinfecção de materiais e itens, devem ser respeitas

durante todo o processo de execução das atividades e ocorrerão de acordo com o Protocolo

estabelecido pelo Serviço de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde de

Diamantina.

Art. 5º - As atividades Pedagógicas componentes do Regime Especial de Atividades

Escolares Não Presenciais 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.

Art. 6º - Este Decreto passa a vigorar na data de sua publicação.

Diamantina (MG), 22 de maio de 2020.

Juscelino Brasiliano Roque

Prefeito Municipal


