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DOCUMENTO NORTEADOR Nº 03/2020 – DECRETO Nº 234/2020 
  

ORIENTAÇÕES SOBRE OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS 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 do 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 como continuidade das orientações concernentes ao funcionamento das unidades 
escolares e do encerramento do ano letivo e escolar de 2020. 

Dessa maneira, como parte integrante do Decreto nº 234/2020 e sequência dos Documentos Norteadores Nº 
01/2020 e Nº 02/2020, a SMED estabelece: 

  
1- Funcionamento do período das atividades não presenciais 
 
1.1 – Reorganização do Calendário Escolar: conforme o quadro abaixo, seguem os principais marcos do 

calendário escolar em conformidade com a Orientação ASIE/SEE/MG nº 02/2020 e Resoluções nº 4422/2020 e nº 
4425/2020, ambas da SEE/MG sendo: 

Nº Legislação Descrição Observação 

1.  
Deliberação SEE-MG nº 01 de 
15/03/2020 

 
Dispõe sobre a suspensão das aulas nos estabelecimentos de 
ensino da rede pública estadual, no período de 18 a 22/03/2020. 

2.  Resolução SEE nº 4422 de 30/09/2020 Artigo 7º Período de 16/03 a 22/03/2020 – carga horária a repor. 

3.  
Deliberação SEE-MG nº 02 de 
16/03/2020 

 

Dispõe sobre a adoção do regime especial de teletrabalho como 
medida temporária de prevenção ao contágio e de enfrentamento 
e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo, da epidemia 
de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente 
Corona vírus (COVID-19). 

4.  
Deliberação SEE-MG nº 04 de 
17/03/2020 

 
Institui o regime especial de teletrabalho para os servidores 
públicos que menciona.  

5.  Decreto PMD nº 133 de 16/03/2020 Artigo 4º, § 2º 
Suspende as aulas por tempo indeterminado a partir de 
16/03/2020. 

6.  Decreto PMD nº 135 de 19/03/2020 Artigo 2º 
Mantém a suspensão das aulas por tempo indeterminado a partir 
de 19/03/2020 

7.  
Deliberação SEE-MG nº 12 de 
20/03/2020 

 
Institui o regime especial de teletrabalho para todos os servidores 
do Estado, nos termos que especifica. 

8.  
Deliberação SEE-MG nº 15 de 
20/03/2020 

Artigo 1º, 3º e 4º 
Mantém a suspensão das aulas por tempo indeterminado. 
Antecipa 15 dias dos recessos escolares de 2020. (23/03 a 
13/04/2020) 

9.  
Deliberação SEE-MG nº 17 de 
22/03/2020 

 

Dispõe sobre medidas emergenciais de restrição e acessibilidade 
a determinados serviços e bens públicos e privados cotidianos, 
enquanto durar o estado de CALAMIDADE PÚBLICA em 
decorrência da pandemia Coronavírus – COVID-19, em todo o 
território do Estado. (Alterada pela Deliberação SEE-MG nº 21 de 
26/03/2020, alterada pela Deliberação SEE-MG nº 30 de 
10/04/2020, alterada pela Deliberação SEE-MG nº 35 de 
22/04/2020, alterada pela Deliberação SEE-MG nº 55 de 
03/06/2020, alterada pela Deliberação SEE-MG nº 58 de 
24/06/2020, alterada pela Deliberação SEE-MG nº 70 de 
29/07/2020) 

10.  
Deliberação SEE-MG nº 18 de 
22/03/2020 

 

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. 

11.  Decreto PMD nº 145 de 24/03/2020 
Artigo 7º 

 
Artigo 8º 

Mantém a suspensão das aulas por tempo indeterminado a partir 
de 24/03/2020. 
Recesso Escolar 15 dias dos recessos escolares de 2020. (23/03 
a 13/04/2020) 

12.  Ofício Circular SEE nº 09 de 25/03/2020 - 
Recesso Escolar 15 dias dos recessos escolares de 2020. (23/03 
a 13/04/2020) 
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13.  Decreto PMD nº 160 de 06/04/2020  Ponto Facultativo em 09/04/2020 - Semana Santa 

14.  
Deliberação SEE-MG nº 26 de 
08/04/2020 

 

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. 
(Ratificada pela Deliberação SEE-MG nº 32 de 14/04/2020) 

15.  Decreto PMD nº 176 de 20/04/2020 Artigo 2º 
Mantém a suspensão das aulas por tempo indeterminado a partir 
de 20/04/2020 

16.  
Deliberação SEE-MG nº 36 de 
22/04/2020 

 
Veda a convocação de servidor público para prestação de 
serviço em regime extraordinário de trabalho. 

17.  
Deliberação SEE-MG nº 39 de 
29/04/2020 

 

Aprova o Plano Minas Consciente. (Alterada pela Deliberação 
SEE-MG nº 41 de 08/05/2020, alterada pela Deliberação SEE-MG 
nº 42 de 08/05/2020, alterada pela Deliberação SEE-MG nº 45 de 
13/05/2020, alterada pela Deliberação SEE-MG nº 50 de 
20/05/2020, alterada pela Deliberação SEE-MG nº 51 de 
28/05/2020, alterada pela Deliberação SEE-MG nº 52 de 
28/05/2020, alterada pela Deliberação SEE-MG nº 54 de 
03/06/2020, alterada pela Deliberação SEE-MG nº 56 de 
10/06/2020, alterada pela Deliberação SEE-MG nº 57 de 
17/06/2020, alterada pela Deliberação SEE-MG nº 59 de 
24/06/2020, alterada pela Deliberação SEE-MG nº 62 de 
01/07/2020, alterada pela Deliberação SEE-MG nº 66 de 
08/07/2020, alterada pela Deliberação SEE-MG nº 68 de 
15/07/2020, alterada pela Deliberação SEE-MG nº 69 de 
22/07/2020, alterada pela Deliberação SEE-MG nº 71 de 
29/07/2020, alterada pela Deliberação SEE-MG nº 72 de 
31/07/2020, alterada pela Deliberação SEE-MG nº 74 de 
05/08/2020, alterada pela Deliberação SEE-MG nº 76 de 
12/08/2020, alterada pela Deliberação SEE-MG nº 79 de 
19/08/2020, alterada pela Deliberação SEE-MG nº 80 de 
26/08/2020, alterada pela Deliberação SEE-MG nº 82 de 
02/09/2020, alterada pela Deliberação SEE-MG nº 84 de 
09/09/2020, alterada pela Deliberação SEE-MG nº 87 de 
16/09/2020, alterada pela Deliberação SEE-MG nº 88 de 
23/09/2020) 

18.  
Deliberação SEE-MG nº 43 de 
13/05/2020 

Artigo 2º, § único 

Dispõe sobre o regime de teletrabalho a quem couber. (Alterada 
pela Deliberação SEE-MG nº 46 de 14/05/2020. Ratificada pela 
Deliberação SEE-MG nº 47 de 15/05/2020 - Antecipa 05 dias dos 
recessos escolares de 2020 - 14 a 20/04/2020). (Alterada pela 
Deliberação SEE-MG nº 102, de 11/11/2020 - Antecipa 03 dias 
dos recessos escolares de 2020 - 14 a 16/04/2020). 

19.  
Liminar do Mandado de Segurança 
Coletivo nº 1.0000.20.043502-2/000. 

Artigo 1º, § 3º da 
Resolução SEE 

nº 4422 de 
30/09/20. 

Período de 22/04 a 12/05/2020 – atividades suspensas. 

20.  Decreto PMD nº 176 de 20/04/2020 Artigo 2º 
Período de 13/05 a 24/05/2020, mantém a suspensão das aulas 
por tempo indeterminado a partir de 20/04/2020 

21.  Decreto PMD nº 234 de 22/05/2020 - Regime de Trabalho Remoto a partir de 25/05/2020 

22.  
Lei Complementar nº 173, de 27 de 
maio de 2020 

Artigo 8º, IX 

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 

101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da 

pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 

2021, de: (...) 

IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário 

exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, 

quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes 

que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da 

aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer 

prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e 

quaisquer outros fins. 
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23.  Decreto PMD nº 246 de 09/06/2020  Ponto Facultativo em 12/06/2020 - Corpus Christi 

24.  Memorando-Circular nº 20/2020/SEE/SE - Mantém o recesso escolar de 12/06/20 (Corpus Christi). 

25.  
Deliberação SEE-MG nº 67 de 
15/07/2020 

 

Dispõe sobre o procedimento administrativo de cumprimento da 
decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no 
julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 
1.0000.20.459246-3/000 e dá outras providências 

26.  
Deliberação SEE-MG nº 85 de 
14/09/2020 

Artigo 1º, § 1º 
Retomada gradual do trabalho presencial não se aplica à 
Educação. Ratificada pela Deliberação SEE-MG nº 86 de 
16/09/2020 

27.  
Deliberação SEE-MG nº 89 de 
23/09/2020 

 
Retorno gradual e seguro das atividades presenciais nas 
unidades de ensino, a partir de 5 de outubro de 2020. 
(REVOGADO) 

28.  
Resolução SEE nº 4422 de 30/09/2020 
retificada pela Resolução SEE nº 4425 
de 13/10/2020. 

 

Resolução de Calendário em tempos de pandemia: 
Feriados de 10 e 21 de abril 
Feriado de 1º de maio, 11 de junho, 07 de setembro e 12 de 
outubro 
Recesso semana de outubro - 13 a 16/10. 
Feriado de 02 de novembro 
Recesso de dezembro – 22 a 24 e de 28 a 31/12. 
Feriado de 25 de dezembro 
Feriado de 01 de janeiro de 2021 

29.  Decreto PMD nº 390 de 09/10/2020  
Mantém a suspensão das aulas, por tempo indeterminado, a partir 
de 09/10/2020. 

30.  Decreto PMD nº 399 de 20/10/2020  Ponto Facultativo em 30/10/2020 - Dia do servidor público 

31.  Decreto PMD nº 436 de 01/12/2020  Ponto Facultativo em 07/12/2020 - Nossa Senhora da Conceição 

32.  Decreto PMD nº 440 de 11/12/2020  Ponto Facultativo em 24, 28, 29, 30 e 31/12/2020 - Final de Ano 

  
2- Realização das atividades escolares não presenciais 
As atividades escolares não presenciais deverão ser planejadas e desenvolvidas em conformidade com a 

Proposta Pedagógica da Rede Municipal de Educação, elaborada, especialmente, para o Regime Especial de 
Trabalho Remoto, regulamentado pelo Decreto nº 234/2020. 

Todas as alterações e adequações concernentes à Proposta Pedagógica, realizadas no período do REANP - 
Regime Especial de Atividades Não Presenciais, deverão ser registradas no Projeto Político Pedagógico e no 
Regimento Escolar, e monitoradas, respectivamente, pela Diretoria de Políticas Pedagógicas e Formação, pelas 
Gerências de Educação Infantil, do Ensino Fundamental, da Educação Inclusiva, pelo Serviço de Inspeção Escolar e 
Gerência de Documentos e Registros da SMED. 

 
3- Comprovação das Atividades Escolares Não Presenciais 
 
3.1- Educação Infantil: se dará pela garantia da sistematização e registro das atividades (de acordo com os 

PETs, Atividades Complementares, Orientações Pedagógicas às Famílias, contato com as famílias por meio de 
ligações telefônicas seguido de relatório circunstanciado, e-mails, aplicativos de relacionamento), durante o período 
de suspensão das atividades escolares presenciais, para fins de comprovação do trabalho de integração entre 
criança, família e escola.  

Nessa sistematização, as instituições escolares devem se valer de orientações específicas já emitidas pela 
equipe gestora da SMED. As unidades escolares da Rede Municipal de Ensino deverão registrar os trabalhos em 
formulários específicos, constantes no Documento Orientador nº 01. 

Em razão do cumprimento da carga horária mínima obrigatória para a Educação Infantil, prevista na 
LDB93/96, no artigo 31, inciso IV, e de não haver previsão legal nem normativa para a oferta de educação a 
distância, mesmo em situação de emergência, o CNE - Conselho Nacional de Educação por meio do Parecer Nº 
05/2020, indica a possibilidade de flexibilização do calendário escolar dessa etapa educacional, a partir da 
frequência mínima de 60% (sessenta por cento) da carga horária obrigatória. 
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Para que se cumpra a indicação mencionada, o referido documento do CNE orienta que as atividades 
pedagógicas desenvolvidas, apresentem caráter eminentemente lúdico, recreativo, criativo e interativo às famílias 
para realizarem com os bebês e as crianças pequenas em casa, de modo a evitar a necessidade de reposição ou 
prorrogação do atendimento, ao final da pandemia. 

Nesse sentido, considerando a situação de excepcionalidade vivenciada pela Educação Infantil, ainda de 
acordo com o parecer supracitado, é muito difícil quantificar em horas as experiências que as crianças pequenas 
têm realizado nas suas casas junto às famílias. Não existe uma métrica razoável capaz de mensurar estas 
atividades em termos de equivalência com horas letivas.  

Dessa forma, as experiências proporcionadas aos bebês e às crianças pequenas como: o Plano de Estudo 
Tutorado, Orientações Pedagógicas às Famílias, Kit de Materiais Pedagógicos, as interações por meio das redes 
sociais, os contatos por ligações telefônicas e outras práticas realizadas por cada instituição escolar, como forma de 
aproximar as famílias, configura-se como possibilidades para comprovar a participação dos pequenos durante o 
período da Pandemia COVID-19. 

Neste contexto, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (p.22, 2009), apresentam no 
artigo 10, inciso V, a não retenção das crianças na Educação Infantil, assegurando o seu direito de progressão. 
Assim, especialmente nesta etapa, a promoção da criança para o Ensino Fundamental, deve ocorrer 
independentemente da consolidação dos objetivos de aprendizagens estabelecidos pelas instituições, sendo, a 
avaliação realizada para fins de acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças. 

Diante do exposto, a Secretaria Municipal de Educação de Diamantina em conjunto com as instituições de 
Educação Infantil e em respeito ao direito das crianças, planejam suas práticas de acordo as DCNEI"s em seu artigo 
11 (p.22, 2009) "na transição para o Ensino Fundamental, a proposta pedagógica deve prever formas para garantir a 
continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, 
sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados no Ensino Fundamental". 

Portanto, no sentido de contribuir para a minimização das eventuais perdas para as crianças, a Resolução Nº 
474 de 08 de maio de 2020, normatiza que as Atividades Não Presenciais da Educação Infantil têm como objetivo 
principal estreitar o vínculo das famílias com as instituições de Educação Infantil, fortalecendo as interações por 
meio das práticas pedagógicas que vêm sendo realizadas pelas mesmas. 

Para a operacionalização e comprovação das referidas ações no âmbito das instituições desta 
municipalidade, orientamos que para além dos anexos I e IV, referente ao Documento Norteador nº01, que as 
Escolas e CMEIs, escolham os instrumentos de registros indicados abaixo, que mais se aproximam da prática 
educativa desenvolvida em cada instituição, considerando também as peculiaridades individuais da criança: 

1. Relatório Descritivo: neste instrumento, os profissionais poderão registrar o percurso realizado durante o 
período pandêmico, levando em consideração todas as estratégias utilizadas pela instituição para aproximar as 
famílias e as crianças das práticas educativas propostas.   

2. Relatório Individual: este deve ser utilizado somente em casos excepcionais, ou seja, em casos em que 
a criança não teve a oportunidade de participar das práticas educativas durante todo o percurso ou que possua 
necessidades educacionais especiais. 

3. Portfólio Demonstrativo: este instrumento poderá constar práticas, experiências, projetos, e ações 
desenvolvidas com a turma das crianças e suas famílias durante este período (acompanhado pelos registros de 
fotos, relatos das crianças e famílias). 

4. Plano de Estudo de Tutorado (PET): cada PET encaminhado às famílias poderá ser arquivado em 
pastas na instituição.  

 
3.1.1- Devolutiva dos PETs impressos da Educação Infantil 
No decorrer do trabalho remoto, as famílias precisaram conciliar as atividades profissionais e tarefas 

domésticas para a realização das atividades escolares em casa. Desde então, os pais ou responsáveis 
demonstraram empenho e compromisso nas experiências interativas, sugeridas pelas unidades escolares que 
contribuíram para o desenvolvimento dos bebês e das crianças pequenas. 

Assim, em atenção à parceria das famílias no acompanhamento das atividades remotas, orientamos as 
instituições que organizem a devolutiva do trabalho do REANP, de forma a promover incentivos às crianças e aos 
pais e responsáveis.  
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Quanto a devolutiva dos PETs e retorno para as famílias orientamos: 
✔ Carta de agradecimento coletiva da instituição às famílias pelo acompanhamento e participação na 

realização das atividades não presenciais.   
✔ Organização dos registros das atividades que foram recebidas pela instituição, conforme descrito acima: 

relatório descritivo, relatório individual, portfólio demonstrativo. 
✔ Registro por meio de protocolo da entrega dos documentos aos responsáveis pela criança, uma vez que 

de acordo com a orientação da Assessoria de Inspeção Escolar/SEE/MG (ASIE) nº 02/2020, não é necessário 
arquivar as atividades pedagógicas impressas realizadas pelos estudantes. 

Para a conclusão dos trabalhos realizados com o Plano de Estudo Tutorado da Educação Infantil, caso a 
instituição de Educação Infantil definia pelo encaminhamento do PET em janeiro de 2021, orientamos que o mesmo 
seja de caráter lúdico e interativo, elaborado no formato de uma "Colônia de Férias" para as crianças.  

 
3.2 Ensino Fundamental: se dará pela garantia da sistematização e registros das atividades (de acordo com 

os PETs e Atividades Complementares), durante o período de suspensão das atividades escolares presenciais, para 
fins de comprovação e autorização da carga horária mínima exigida. Nessa sistematização, as instituições devem se 
valer de orientações específicas da Diretoria de Políticas Pedagógicas, Gerência do Ensino Fundamental, Gerência 
de Educação Inclusiva e Gerência de Documentos e Registros da SMED, que evidenciam o cumprimento da carga 
horária pelos estudantes para que a mesma possa ser validada pela Superintendência Regional de Ensino. Durante 
o período das atividades não presenciais, as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino deverão registrar, 
para além dos anexos (I ao V) já citados no Documento Norteador nº 01, os seguintes documentos: 

Anexo A: REGISTRO FINAL DAS ATIVIDADES E CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA DO ESTUDANTE 
DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA OS ANOS INICIAIS (1º AO 5º);  

Anexo B: REGISTRO FINAL DAS ATIVIDADES E CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA DO ESTUDANTE 
DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA OS ANOS FINAIS (6º AO 9º); 

 
3.2.1 Sobre a Carga Horária 
 
3.2.1.1. Do estudante do Ensino Fundamental: as unidades escolares e a Secretaria Municipal de 

Educação deverão registrar de forma pormenorizada todas as informações concernentes às atividades escolares, 
realizadas de maneira remota e arquivar as comprovações (ANEXOS A e B), bem como os PETs, a fim de que tais 
documentos possam ser validados para comprovação da carga horária obrigatória dos estudantes. 

 
3.2.1.2. Quanto ao PET 300 anos: Com vistas ao cumprimento das 800 horas, o PET  300 Anos de Minas 

Gerais poderá ser abordado em quaisquer componentes curriculares/áreas do conhecimento e será considerado no 
cômputo da carga horária, totalizando 100 horas. Contudo, diante das especificidades de cada unidade escolar, as 
atividades do referido PET poderão ser adequadas abordando a cultura local ou regional, o contexto histórico de 
Minas Gerais, além de atividades sobre questões étnico-raciais. Caso prefiram, os subtemas poderão ser 
desenvolvidos em forma de projeto. 

As atividades poderão ser trabalhadas durante a execução dos PETs 6 e 7, seguindo as mesmas orientações 
para apreciação do Setor Pedagógico e do serviço de Inspeção Escolar e validação da SRE/Diamantina.  

 
3.2.2 Da compatibilização da carga horária 
A entrega do PET ao estudante, sua realização e a devolução para a unidade escolar são fundamentais para 

garantir a todos as oportunidades de aprendizagem compatíveis com seu nível de desenvolvimento durante a 
situação excepcional vivenciada com a pandemia causada pela Covid19, bem como a regularidade de seu percurso 
escolar. É responsabilidade da unidade escolar acompanhar todo esse processo e prover condições de acesso ao 
material e orientações aos estudantes. 

É importante destacarmos que o artigo 16 da Resolução SEE nº 4423/2020 define que a frequência do 
estudante durante o período de atividades não presenciais será assegurada por meio da devolução do PET à escola 
e do registro pelo professor da carga horária cumprida em cada volume. O artigo 17 define ainda que deverão ser 
considerados: O desempenho do estudante; A carga horária referente ao PET  e as diferentes oportunidades de 
aprendizagem oferecidas a ele ao longo de todo o REANP. Após o recebimento dos PETs, os professores devem 
proceder com as correções, pois, este monitoramento das aprendizagens é primordial para o desenvolvimento 
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pedagógico do estudante. No entanto, tal correção não determina a progressão do estudante ao finalizar o período 
de atividades não presenciais. 

A unidade escolar deverá desenvolver estratégias pedagógicas com o objetivo de superar as possíveis 
dificuldades encontradas pelo estudante na execução dos trabalhos. Caso o estudante ainda apresente dificuldades, 
após esgotadas todas as medidas empreendidas pelo professor e pela escola, o Conselho de Classe, sob a 
coordenação do Diretor/Coordenador Escolar e Supervisor Escolar, se reunirá para discutir a situação de cada 
estudante, levando-se em consideração as peculiaridades da trajetória do estudante, no período da pandemia, bem 
como os princípios de continuidade da aprendizagem no ano de 2021, considerando o contido no artigo 12, da 
Resolução SEE nº 4423/2020, que trata do PET Final Avaliativo. 

Caso persistam as dificuldades do estudante, os professores, sob a coordenação do supervisor pedagógico e 
da Gerência do Ensino Fundamental, elaborarão um novo PET Avaliativo, contemplando as habilidades e 
competências básicas de todos os componentes curriculares, considerados os requisitos básicos para a 
continuidade da aprendizagem no ano/período de escolaridade subsequente, com vistas à reclassificação. Todo o 
processo deverá ser acompanhado pelo serviço de Inspeção Escolar e Gerência de Documentos e Registros, os 
quais garantirão as formalidades pertinentes. 

Ressaltamos a importância do papel do gestor escolar na condução de todo processo do REANP, 
estimulando o trabalho docente em equipe e mobilizando as famílias para o envolvimento dos estudantes na 
realização dos PETs, bem como respeitando os protocolos da Vigilância Sanitária nos momentos de entrega e 
devolução do material. 

De acordo com o Memorando-Circular nº 14/2020/SEE/SPP, quanto à contabilização da carga horária do 
estudante informamos que: 

I) Nos casos em que o estudante não entregou nenhum PET, mesmo após o movimento de busca ativa 
empreendido pelo gestor escolar ou professor referência, o estudante pode ser considerado como desistente;  

II) No caso em que o estudante fez a devolutiva do PET parcialmente resolvido ou totalmente em branco, a 
unidade escolar deve contabilizar carga horária, haja vista que houve esforço por parte do estudante, mas 
dificuldade na resolução das questões; 

III) Nas situações em que o estudante devolveu alguns PETs e outros não, a unidade escolar deve 
contabilizar tais entregas: Se o estudante devolveu 75% dos PETs, a carga horária deve ser considerada. Se o 
estudante entregou menos de 75% dos PETs o estudante deve passar pelo processo de reclassificação, realizando 
um PET Avaliativo de todos os componentes curriculares, construído pela unidade escolar. Nesse caso, deve-se 
considerar se ele devolveu ou não o PET, sendo a realização das atividades a ação prioritária para a contabilização 
da carga horária.  

A comprovação da carga horária do Ensino fundamental deverá seguir o consolidado dos anexos C, D, E, F e 
G para os Anos Iniciais e do anexo H para os Anos Finais, com o cômputo de horas aulas cumpridas durante as 
atividades presenciais, acrescida da carga horária dos PETs 1 a 7, PET 300 Anos e PET 8- Avaliativo, totalizando o 
cumprimento das horas obrigatórias, sendo 800 horas para os Anos Iniciais ou 833:20 para os Anos Finais. 

Ao término da aplicação dos PETs, o professor deverá preencher o mapeamento dos PETs de 6 a 8 e o PET 
de reclassificação, enviá-los junto com os anexos finais para comprovação das devolutivas dos estudantes pela 
Secretaria Municipal de Educação de Diamantina. 

 
4- Carga horária do servidor e Registro no Livro de Ponto: O registro da carga horária deverá ser 

considerado, conforme regulamentos específicos (Decretos, Deliberações, Resoluções e Portarias) a cada situação 
funcional. 

 
4.1- Dos servidores do quadro administrativo 
Durante o período de suspensão das atividades escolares presenciais, os servidores que estão em exercício 

nas unidades escolares de sua lotação deverão assinar o Livro de Ponto em conformidade com a realidade do 
exercício.  

Aqueles que estão atuando em unidade escolar diferente da sua lotação, bem como aqueles que, de acordo 
com o Decreto nº 135, artigo 18, estão em exercício em outros espaços, comprovarão o exercício por meio do 
Anexo I da Portaria SMPG 111/2014. Serão encaminhadas para as unidades escolares as cópias do referido Anexo 
para constar na pasta do servidor. 
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Quanto ao registro no livro de ponto, para os servidores do grupo de risco (saúde e idade) no período de 
20/03/2020 a 30/09/2020: deve-se indicar a Portaria SMPG nº 23 de 2020. 

Para os demais servidores deve constar no período de 16/03/2020 a 24/05/2020: servidor em exercício 
conforme Resolução SEE/MG nº 4310/2020 e Deliberação nº 26 de 08/04/2020 – COVID-19, Decreto PMD nº 
133/2020, Decreto PMD nº 135/2020, Decreto PMD nº 145/2020, Decreto PMD nº 160/2020, Decreto PMD nº 
176/2020, e a partir de 25/05/2020: servidor em exercício de forma escalonada conforme Decreto nº 234/2020 e 
seus Documentos Norteadores, Decreto PMD nº 246/2020, Decreto PMD nº 390/2020, Deliberação nº 102 de 
11/11/2020 – COVID-19, bem como Calendário Escolar aprovado pela SRE/MG, Decreto PMD nº 399/2020, Decreto 
PMD nº 436/2020 e Decreto PMD nº 440/2020. 

 
4.2- Dos servidores do quadro do magistério 
Quanto ao registro no livro de ponto e ponto digital, deve constar no período de 16/03/2020 a 24/05/2020: 

servidor em exercício conforme Resolução SEE/MG nº 4310/2020 e Deliberação nº 26 de 08/04/2020 – COVID-19, 
Decreto PMD nº133/2020, Decreto PMD nº 135/2020, Decreto PMD nº 145/2020, Decreto PMD nº 176/2020, e a 
partir de 25/05/2020: servidor em exercício de maneira remota conforme Decreto nº 234/2020 e seus Documentos 
Norteadores, Decreto PMD nº 390/2020, Deliberação nº 102 de 11/11/2020 – COVID-19, bem como Calendário 
Escolar aprovado pela SRE/MG.  

Para os servidores do grupo de risco (saúde e idade) no período de 20/03/2020 a 30/09/2020: deve-se 
indicar a Portaria SMPG nº 23 de 2020. 

 
Para os cargos de Diretores/Coordenadores e Vice-Diretores assinará apenas o livro de ponto em 

conformidade com a realidade do exercício.  
  
Para os cargos de Professores P1, P2, Educadores de Ensino Infantil, Supervisores Escolares e 

servidores do magistério em Readaptação Funcional, além de assinar o livro de ponto em conformidade com a 
realidade do exercício, os servidores deverão preencher os anexos dos Documentos Norteadores nº 01 e nº 03, 
relativos ao seu cargo ou função, constando o trabalho desenvolvido durante o período das atividades remotas para 
validação do cumprimento da carga horária. 

Neste contexto é importante registrar todas as atividades realizadas pelos servidores que respaldam o 
planejamento e acompanhamento das atividades encaminhadas aos estudantes, como: elaboração e adaptação das 
atividades dos PETs, cursos de formações continuadas, estudos de documentos oficiais para o trabalho do REANP, 
gravação de vídeoaulas, participação em webconferências, webinários, seminários, lives, reuniões virtuais e outros. 

Os servidores que atuaram nas unidades escolares para atendimento pontual dos trabalhos realizados 
deverão assinar o livro de ponto, já os servidores que exerceram suas atividades apenas de forma remota deverão 
preencher apenas os anexos ora citados. 

Os Diretores/Coordenadores deverão gerenciar o exercício dos servidores e preencher os anexos II e III. 
 
Para o cargo de Inspetor Escolar serão arquivados na pasta funcional, constante na SMED, o relatório de 

atividades externas juntamente com o espelho de ponto. 
 
5- Registro no Diário de Classe: Considerando o contexto atual, devido à pandemia da COVID-19, e 

conforme o Decreto PMD nº 234 de 22/05/2020, orientamos: 
 
5.1- Períodos de atividades presenciais na Educação Infantil e no Ensino Fundamental: registrar no 

diário de classe as atividades realizadas no período de 10/02/2020 à 13/03/2020. 
 
5.2- Períodos de atividades não presenciais 
 
5.2.1- Ensino Fundamental: as informações referentes ao período de 25/05/2020 à 30/01/2021 serão 

consolidadas mediante o preenchimento do Anexo A (referente ao Ensino Fundamental Anos Iniciais) ou B 
(referente ao Ensino Fundamental Anos Finais), constantes nesse documento. 

O referido anexo deverá ser preenchido pelo professor manualmente, utilizando caneta de tinta azul.  
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Após o preenchimento do Anexo A ou B, providenciar cópia do mesmo e anexá-lo junto aos anexos 
referentes aos PETs. O formulário original deverá ser colado no diário de classe, nas páginas referentes à Ficha de 
Acompanhamento Individual do Aluno.  

 
5.2.2- Educação Infantil: as informações referentes ao período de 25/05/2020 à 30/01/2021 serão 

consolidadas mediante o conselho pedagógico das turmas da creche e da pré-escola, considerando os principais 
percursos realizados pelas crianças a partir das experiências encaminhadas pelas instituições e o retorno das 
famílias. 

A reunião do Conselho Pedagógico será comprovada por meio do registro em ata, que deverá ser manual, 
utilizando caneta de tinta azul.  

Após o registro da ata, providenciar cópia e arquivar junto aos anexos referentes aos PETs e no Livro de Ata 
da instituição. A via original deverá ser colada no diário de classe, nas páginas referentes às Observações Gerais. 

 
6. Atendimento Educacional Especializado:  
Deve também ser garantido no período de emergência, mobilizado e orientado pela Gerência de Educação 

Inclusiva e realizado por professores regentes e de apoio, em articulação com as famílias para a organização das 
atividades pedagógicas não presenciais. Os professores de apoio devem atuar com os professores regentes da 
rede, articulados com a equipe escolar, desempenhando suas funções, especialmente, quanto à adequação de 
materiais, provimento de orientações específicas às famílias e apoio necessário.  

Em conformidade ao Parecer CNE nº 05/2020, ao orientar as atividades pedagógicas não presenciais, 
mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação, o acesso às mesmas deve ser igualmente 
garantido, enquanto perdurar a suspensão das atividades escolares presenciais. 

Cabe ressaltar que, para o estudante portador de deficiência, independentemente de ter ou não o 
professor de apoio, as atividades deverão ser adaptadas e diversificadas de acordo com a especificidade do 
mesmo, a fim de promover, de fato, a inclusão. 

Os casos que necessitarem de uma avaliação pormenorizada devem ser encaminhados à Gerência de 
Educação Inclusiva, acompanhados da Ficha de Encaminhamento de Alunos da Educação Inclusiva ao Serviço 
Psicopedagógico, para as devidas providências. 

O registro por meio de Portfólio deverá ser mantido. Quanto ao PDI, cujo preenchimento foi orientado pelo 
setor, o mesmo deverá ser encaminhado à Gerência de Educação Inclusiva, ao encerrar o ano letivo, até o último 
dia escolar. Caso o professor necessite de nova orientação sobre a elaboração do PDI, deverá recorrer à Gerência 
de Educação Inclusiva. 

 
7. Avaliação do REANP – Regime Especial de Atividades Não Presenciais: é necessário que os 

Diretores/Coordenadores Escolares e demais servidores das escolas e CMEI’s, em articulação com as famílias, 
continuem atentos ao preenchimento dos formulários de pesquisas enviados pela equipe gestora da SMED e pelo 
serviço de Inspeção Escolar. Lembramos que as informações decorrentes dessas pesquisas são fundamentais para 
o aperfeiçoamento dos serviços. 

 
Diamantina, 18 de dezembro de 2020.  
   

Inspeção Escolar 
Gerência de Documentos e Registros  

Diretoria de Políticas Pedagógicas e de Formação  
Diretoria de Administração Escolar  
Secretário Municipal de Educação  
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ANEXO A - REGISTRO FINAL DAS ATIVIDADES E CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA DO ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ANOS INICIAIS (1º AO 5º); 
 

IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA  

NOME DO ESTUDANTE  

ETAPA DE ESCOLARIZAÇAO  

TURMA  TURNO  

 
Registra-se, a partir das informações deste formulário, que o(a) estudante cumpriu, no Regime Especial de Atividades Não Presenciais, realizado durante o período de suspensão 
de atividades escolares presenciais, as atividades escolares programadas e a respectiva carga horária, em conformidade com a Matriz Curricular correspondente ao seu ano de 
escolaridade, com Plano de Estudo Tutorado (PET)e  Atividades complementares  da Rede Municipal de Ensino de Diamantina – MG.  
 

AMPARO LEGAL PARA O PERÍODO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAL: 
Decreto Estadual nº 47.886, de 15.03.2020; Resolução CEE/MG nº 474, de 30.05.2020; Decreto Municipal nº 234, de 22.05.2020. 

CH SEMANAL 
PREVISTA 

(Nº aulas da 
Matriz 

Curricular) 

CH TOTAL 
cumprida no 
período de 

atividades não 
presenciais 

COMPONENTE CURRICULAR  

PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE ESCOLAR  
(Data início e término) 

CH TOTAL 
CUMPRIDA NO 
PERÍODO DE 

ATIVIDADES NÃO 
PRESENCIAIS 

(HORAS) 

OBSERVAÇÕES 

  Língua Portuguesa    

  Arte    

  Educação Física    

  Matemática    

  Ciências    

  Geografia    

  História    

  Ensino Religioso    

  Educação Patrimonial    

  Educação Empreendedora e Financeira    
 

 

 
Diamantina, ____/____/_______ 

___________________________________________ 
Assinatura do Professor Regente 

___________________________________________ 
Assinatura do Gestor Escolar



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

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

 

Página 10 de 10 

ANEXO B - REGISTRO FINAL DAS ATIVIDADES E CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA DO ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ANOS INICIAIS (6º AO 9º); 
 

IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA  

NOME DO ESTUDANTE  

ETAPA DE ESCOLARIZAÇAO  

TURMA  TURNO  

 
Registra-se, a partir das informações deste formulário, que o(a) estudante cumpriu, no Regime Especial de Atividades Não Presenciais, realizado durante o período de suspensão 
de atividades escolares presenciais, as atividades escolares programadas e a respectiva carga horária, em conformidade com a Matriz Curricular correspondente ao seu ano de 
escolaridade, com Plano de Estudo Tutorado (PET)e  Atividades complementares  da Rede Municipal de Ensino de Diamantina – MG.  
  

AMPARO LEGAL PARA O PERÍODO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAL: 
Decreto Estadual nº 47.886, de 15.03.2020; Resolução CEE/MG nº 474, de 30.05.2020; Decreto Municipal nº 234, de 22.05.2020. 

CH SEMANAL 
PREVISTA 

(Nº aulas da 
Matriz 

Curricular) 

CH TOTAL 
cumprida no 
período de 

atividades não 
presenciais 

COMPONENTE CURRICULAR  

PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE ESCOLAR  
(Data início e término) 

CH TOTAL 
CUMPRIDA NO 
PERÍODO DE 

ATIVIDADES NÃO 
PRESENCIAIS 

(HORAS) 

OBSERVAÇÕES 

  Língua Portuguesa    

  Língua Inglesa    

  Arte    

  Educação Física    

  Matemática    

  Ciências    

  Geografia    

  História    

  Ensino Religioso    
 
 
 
 

 
Diamantina, ____/____/_______ 

___________________________________________ 
Assinatura do Professor Regente 

___________________________________________ 
Assinatura do Gestor Escolar
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ANEXO C – CARGA HORÁRIA DO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
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ANEXO D – CARGA HORÁRIA DO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
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ANEXO E – CARGA HORÁRIA DO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
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ANEXO F – CARGA HORÁRIA DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
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ANEXO G – CARGA HORÁRIA DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
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ANEXO H – CARGA HORÁRIA DO 6º AO 9ºº ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 


