PREFEITURA MUNICIPAL DE-

ITAPETIM
Decreto do Chefe do Executivo n.°.
145/2020, de 26 de Agosto do

2020.

ano

de

DISPOE sOBRE A ADOÇÃO, NO AMBIT DA
REDE
PUBLICA MUNICIPAL DE ENsINO, DO REGIME
ESPECIAL COMOo MEDIDA PREVENTIVA A

DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 E DA OUTRAS

PROVIDENCIAS.
A

SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO DE ITAPETIM, Estado
Pernambuco, no uso das suas atribuições
que Ihe são conferidas pela
Orgânica do Municipio e demais legislações correlatas
e,
CONSIDERANDO,

a

Declaração

março de 2020, que decretou

pelo

novo corona

virus

CONSIDERANDO,

a

a

de
Lei

da

organização Mundial de Saúde, de 11 de
situação de Pandemia devido a infecção causada

(COVID-19);

situação

de

emergência

Saúde Pública de Interesse

em

Nacional, estabelecida pelo Ministério da saúde (Portaria 188, de 03 de
fevereiro

de 2020);

CONSIDERANDO,

o

estipulou a Situação

Decreto Estadual n° 48.809, de 14 de
março de
de Emergência no Estado de

Pernambuco;

2020, que

cONSIDERANDO, O Decreto Legislativo n° 6 de 20 de março de 2020, aprovado

pelo Congresso Nacional
reconhece

o

e

promulgado pelo Senado Federal,

estado de calamidade

CONSIDERANDO,

pública

no

em

que

se

pais;

Decreto Municipal n° 114, de 17 de março de
2020, que
dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contagio pelo COVID-19, e
o

suspensåo das aulas, e os demais Decretos Municipais de Prorrogação das
medidas preventivas ao COVID-19;

CONSIDERANDO,

termos da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação
Nacional (LDB) n° 9.304 de 20 de dezembro de 1996,
que em seu Art.3°, incisos

le

IX, resguarda

os

os

princlpios

da

igualdade

de

condiçðes

para

o acesso

ea

permanência escola e garantia de padrão de qualidade; que em seu Art 23,
disciplina que o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais,
na

J
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inclusive climáticas e econômicas, ficando a critério do respectivo sistema de
ensino essa adequação;

CONSIDERANDO, os termos da Medida provisória n° 934 de 1 de abril de 2020,
que estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da Educação Básicae
do Ensino Superior, decorrentes das medidas de enfrentamento da situação de
emergência de saúde pública de que trata a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, em especial seu Art. 1°, que dispensa as instituições de ensino da

Educação Básica da obrigatoriedade da observância dos 200 dias mínimos
anuais previstos na LDB, desde
que cumprida a carga horária mínima anual de
800 horas, estabelecida pela referida
legislação

CONSIDERANDO, o Parecer n° CNE/CP N° 5/2020, que trata de orientações
para a reorganização do calendário escolar e uso de atividades não
presenciais

como

computo para fins de cumprimento da carga horária mínima atual;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir as condições necessárias para a
universalização do acesso à educação a todos os estudantes, em face da
suspensão das atividades escolares e das outras medidas de isolamento social
devido à necessidade de ações preventivas à
prorrogação da

COVID-19,

RESOLVE
Art.1

Estabelecer, em caráter de excepcionalidade, no âmbito da Rede
Municipal de ensino, o regime especial de ensino, para fins de manutenção das
atividades pedagógicas sem e presença de estudantes e
professores nas
dependências escolares, em consonäncia com a legislação em vigor.
Parágrafo Primeiro- O regime especial de ensino teve inicio em 13 de abril

(atividades complementares

de

reforço)

e

04 de maio

adequados de acordo com documentos curriculares;

Art. 20 As atividades
complementares
letivo de 2020, durante o

(novos conteúdos)

conteúdos programados para o ano
regime especial de ensino, devorão ser previamente
planejadas e laboradas pelo docente, em consonância
cor o Projeto Politico
pedagógico. Portanto, deverão estar vinculadas as combeténcias
e habilidades
previstas nos documentos curriculares propostos (BNCC).
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Art. 3°

Durante o regime especial de ensino, a Secretaria Municipal de

Educação operacionalizará estratégias pedagógicas articuladas, considerando
as especificidades da Educação Básica (Educação de jovens e Adultos,

Educação Especial, Educação do Campo)

assim

como os

diferentes

contextos

socioeconómicos de cada comunidade escolar e o acesso às atividades e
conteúdos implementados.
Art. 4°

Na Educação Infantil, dadas as caracteristicas inerentes à faixa etária

atendida nessa etapa, orientamos que se busquem uma aproximação virtual dos

professores com as familias, de modo a estreitar o vinculoe fazer sugestoes de
atividades ås crianças e aos pais. As soluções propostas devem considerar que
as crianças pequenas aprendam e se desenvolvam brincando. Nesse caso,
durante a suspensão de aulas, as atividades propostas devem ser educativas,
de caráter lúdico, recreativo, criativo e interativo.

Art. 5° Os estudantes matriculados nos Anos Iniciais e Finais do Ensino
Fundamental terão acesso às atividades por meio de planejamentos e roteiros
de estudos Sistematizados, que serão produzidos pelos professores e validados

pela supervisão pedagógica das escolas e Equipes de Coordenadores da SME
Parágrafo Primeiro -

as atividades relatadas no caput serão disponibilizadas

através de recursos digitais, aplicativo, WhatsApp ou outros meios produzidos

pela Secretaria Municipal de Educação, professores, supervisão pedagógica das
escolas e coordenadores pedagogicos.

Parágrafo Segundo- Para os estudantes que recebem Atendimento
Educacional Especializado, deveräo ser disponibilizados atividades de estudo
adaptados às suas necessidades educacionais especificas.
Parágrafo Terceiro
Os professores do Ensino regular deverão manter
parcerias pedagógicas com os professores da Sala de Recursos Multifuncionais
no sentido de que este professor seja um orientador de metodologias
diferenciadas, a partir da real necessidade educacional dos estudantes

Art. 8°-Para os alunos da Educação de Jovens e Adultos, considerando as suas
singularidades na elaboraçaão de metodolaogias e prticas pedagógicas., deverá
haver um diálogo com os estudantes para sebudcar uma melhor foma
solução, levando em consideração a valorizaçâó dos| saberes não escolares e

as implicaçöes das condições de vida e trabalho
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Art. 7

Secretaria Municipal de Educação e equipe gestora serão
responsáveis por administrar e orientar os professores e toda comunidade

escolar

A

enquanto durar

diretrizes e

regime especial de ensino nos níveis,
normas complementares
expedidas pela SME
o

Parágrafo

Primeiro- A equipe gestora, juntamente com a
equipe
da escola, deverá elaborar um Plano de
do
Ação Estratégico

ensino

correspondente

Municipal de Educação.

ao

periodo

conforme

pedagógica

regime especial de

deste Decreto

e

encaminhar à Secretaria

Paragrafo Segundo -O Plano de Ação Estratégico Escolar deverá constar
de:
I-

Identificação da escola;
Il-Qualificação dos docentes, turmas e estudantes;
II1-

Mapeamento das necessidades educacionais especificas dos estudantes;
V-Agenda de disponibilização dos roteiros e atividades

V-Estratégia de monitoramento das atividades implementadas;
VI

Estratégia para manter a rotina de comunicação e engajamento dos
e responsáveis para
que as dúvidas acerca da execução de
atividades implementadas sejam sanadas;
VIl
Estratégia de avaliação de adequação do Plano de Ação Estratégico
Escolar.
-

estudantes

-

Art. 8-A fim de que

seja garantida a execução das estratégias estabelecidas
implementação de atividades pedagógicas durante o periodo de regime
especial de ensino, a Secretaria Municipal de Educação ira expedir
orientação
para

a

especifica para o Planejamento pedagógico e organização das aulas.
Art. 9°. Para

a

implementação

ensino, competir:

Rua

e

operacionalização

do

regime especial
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1-Asecretaria Municipal de Educação
Suspender

as aulas presenciais da rede Municipal de ensino, antecipando

o recesso escolar/férias escolares à partir do dia 18 de Março de 2020,

conforme Decreto Municipal n° 0114/2020 de 17 de Março de 2020;
Realização da primeira videoconferência pela Secretária de Educação
com sua equipe com o objetivo de discutir a situação da educação do
municipio em meio à pandemia do Covid-19 e lançar ações a fim de
reduzir o prejuízo durante a paralisação das aulas.
Realizar Video conferência com os coordenadores e gestores escolares.
Elaborar orientações especificas articuladas com as Diretrizes
Operacionais Pedagógicas da Rede para operacionalização das ações do

regime especial de ensino;
Elaborar normas complementares de apoio às equipes gestoras,
contendo orientações e procedimentos a serem adotados pela gestão
escolar durante o regime especial de ensino;
*Definir critérios e formas de operacionalização das atividades previstas
por meio de Resolução ou Instrução Normativa;
Criação do e-mail (educaitapetim@gmail.com para recebimento de
atividades e planejamentos
Criação da Plataforma Educa Itapetim https://pwa.app.vcleduca_itapetim
com abas correspondentes a cada modalidade de ensino como Educação
Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental , Educação do

Campo, Educação de Jovens e Adultos e Educaço Especial com o
objetivo de inserir planejamentos de aulas, video aulas, atividades, bem

como possibilitar o acesso dos professores, alunos e pais de alunos.
Criar estratégias para disponibilizar o acesso das atividades remotas aos

estudantes que não possuem os equipamentos tecnológicos (celular

internet)

Garantir o suporte pedagógico, através da Coordenação Pedagógica da
SME na execução e monitoramento das aulas;
Divulgar amplamente as ações do regime especial de ensino em diversas

midias, tais como os canais de acesso as atividades e conteúdos digitais
em ambientes virtuais de aprendizagem entre outros informes

pedagógicos

Reunir o Conselho Municipal de Educação para apresentar discutir as
estratégias de aprendizagens e as atividades não presenciais addtadas
durante a pandemia do Covid-19 pelo Municlpio de Itapetim
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Elaborar

aplicar instrumentos capazes

e

desenvolvimento das ações;

Analisar

os

resultados

Secretaria de

partir

a

Educação

proposta.

Monitoramento do trabalho
video conferencia le-mail e

e

da

dos dados

percepção

com os

de avaliar

o

repassados pelas
dos atores

alcance

e

escolas

a

envolvidos

na

gestores e coordenadores através

de

WhatsApp;

Reorganizar o calendário escolar da rede Municipal de Ensino no retorno
das atividades escolares

apos

regulares,

dentro das

normatizações legais,

encerramento da quarentena indicada pelos
órgãos de saude
publica responsáveis pelo Combate à Covid-19;
o

Adequar
das

e computar o tempo de atividade não presencial após o retorno
atividades presenciais de conformidade com a
avaliação e

acompanhamento dos gestores, Coordenação Pedagógica das escolas e
Equipe da Secretaria Municipal de Educação, amparados pela Legislação

Educacional vigente

no

Municipio,

tendo

como

base

as

Legislações

Federais e Conselho Municipal de Educação para analise, aprovação e

publicação;
Atividades

com

vídeos educativos sobre

o

Covid-19 enviados

Secretaria de Saúde;

pela

Distribuição de Kit Alimentar de Merenda Escolar para alunos
beneficiários do Programa Bolsa Familia;
*Divulgação de atividades realizadas pelas escolas através de Facebook,
Instagram, Radio Pedras Soltas e midias sociais de acesso a

comunidade;
Criação de panfletos educativos sobre a Covid-19 a serem entregues
junto às atividades dos alunos;

Assegurar a entrega de atividades através de apostilas a comunidades de
dificil acesso;

Criação

de Boletim mensal com atividades realizadas durante o período

da Pandemia do

Covid-19;

Gravação de video de orientação das atividades não presenciais para o

Regime especial para professores, e parceria com os pais ou

responsáveis e alunos pela realização e devolutiva nos prazos
estabelecidos
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I1-

ÀCoordenação

Pedagógica (Seduc)

Video conferência

com os

supervisores escolares

para falar das ações
desenvolvidas virtualmente no periodo de isolamento
Levantamento do número de alunos que
tem acesso às atividades online.
Conduzir o processo de
da
orientação equipe escolar quanto às diretrizes
e normas elaboradas
pela Secretaria Municipal de Educação;
Realizar o acompanhamento das
ações do regime especial de ensino
* Orientar
a serem

equipes escolares acercadas informações necessárias
condução pedagógica durante o periodo do regime especial de ensino
as

à

Monitoramento do trabalho do professor junto com os supervisores
escolares através de vídeo conferencia, WhatsApp e e-mail. Em forma de

fichas, relatórios, videos e fotos.
I1-Aos Gestores Escolares:
Elaborar e implementar o Plano de Aço

Escolar, sistematizando as

ações pedagógicas e administrativas a serem adotadas durante o periodo
de excepcionalidade;

Organizar e garantir a equipe pedagógica o cumprimento das diretrizes e
normas pedagógicas de acordo com sua escola;

Assegurar o contato via mídias sociais entre professor e alunos (criação
de grupos de WhatsApp;
Divulgar e fazer cumprir o cronograma, planejamento e atividades do
regime especial não presencial junto à comunidade escolar

Organizar junto com a Supervisão pedagógica o processo de mobilização
dos professores, pais ou responsáveis para participação nas atividades

previstas;
Administrar e providenciar materiais pedagógicose equipamentos

necessários para a elaboração das atividades para os alunos, conforme
planejamento escolar, assegurando o acesso aos materiais (fisicos ou
digitais) de estudo.
V Aos Supervisores Escolares:

Acompanhar/e rientar os professores no cumprimento das diretrizes
e normas pedagógicas para o perlodo do regime de aulas naão

presencials
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Divulgar e assegurar

cumprimento do cronograma,
ações regime especial
junto à comunidade escolar,planejamento de
Analisar e validar as atividades
o

do

planejadas
professores,
estudante em período de pelos
aulas
não
qualidade do ensino ofertado por meio das
presenciais a
atividades propostas,
Junto com a gestão
escolar, organizar o processo de mobilizaçao dos
professores, pais ou responsáveis e estudantes
para participaçao nas

Assegurar

ao

atividades previstas no
periodo de regime especial;
*Assegurar arquivo digital de todas as atividades
encaminhadas para
os alunos;

*Acompanhar junto com os professores, a participação dos alunos para
garantir

o

desenvolvimento das atividades escolares sugeridas,

Orientar juntamente com os professores, os pais ou responsáveis a

zelarem pelo cumprimento das atividades criando uma rotina de

estudos de maneira efetiva.
V- Aos Professores:

Realizar planejamento quinzenal;
Estabelecer

cronograma de atividades;

Realizar

contato entre alunos e pais para o envio das atividades;

Preparar

video aulas com conteúdo de Língua Portuguesa e Matemática

(para os Anos Iniciais)

Preparar

vídeo aulas com explicação de conteúdos de disciplinas para os

Anos Finais;
ncaminhar as atividades para alunos e pais;

Acompanhar as atividades realizadas pelos alunos e dar feedbacks
(através de grupos de WhatsApp para incentivas os estudos e tirar
dúvidas) conforme a realidade do aluno;
Aguardar devolutiva de atividades para correção de atividades;
Realizar a frequência de alunos que estão realizando as atividades não
presenciais.
Art. 10°

O Registro das atividades e a participação efetiva dos estudantes

deverão ser validados pela Secretaria Municipal de Educação ao final do regime
especial de ensino, conforme planejamento referido nos planos escolarés,
apresentação de frequêncla ou documentos que comprovem a execução /das
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aulas e participação dos alunos, para computo do periodo exigido para
cumprimento da carga horária do ano letivo.

Art. 11-

as questöes operacionais relativa á adequação do calendaro anual

Rede

letivo da

Municipal

serão tratadas

oportunamente, assegurando

cumprimento da carga horaria mínima de cada etapa, conforme legislação

o

em

vigor.
Art. 12. As

ações apontadas

modificadas, considerando
implementadas, bem como,

as

as

neste Decreto

poderão

ser

adaptadas

Ou

das atividades

avaliações e monitoramento
combate
estratégias de prevenção e

a

COVID-

19
Art. 130- os

casos

omissos serâo tratados

no

âmbito da Secretaria

Municipal de

Educação.
Art. 14

Este Decreto entra

Itapetim-PE, 26 de Agosto

em

vigor na data de sua publicação.

do ano de 2020.

w

ADELMO ALVS

DË MOURA

PREFEITOo
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