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PORTARIA SME N.º 001/2020 

 

Dispõe sobre a implementação do Regime Especial de 

Atividades, compreendendo o Teletrabalho e o Trabalho 

Excepcionalmente Presencial no âmbito das instituições 

educacionais públicas municipais. 

 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA SERRANA, no exercício 

de seu cargo e no uso de suas atribuições legais, em virtude da suspensão por tempo 

indeterminado das aulas presenciais nas unidades da rede pública municipal de ensino 

determinada pelo Decreto Municipal 025/2020, de 20 de março de 2020, tendo em vista a 

necessidade de intensificar as medidas preventivas como forma eficaz de controle da 

pandemia do Novo Coronavírus – COVID-19; 

 

CONSIDERANDO o teor da portaria 343/2020, do Ministério da Educação, que dispõe sobre 

a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de 

pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19; 

 

CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP 05/2020, que trata da reorganização do Calendário 

Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento 

da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19; 

 

CONSIDERANDO as determinações contidas na Medida Provisória n.º 934 de 2020, que 

estabelece normas excepcionais para o ano letivo da educação básica e do ensino superior 

decorrente de medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública que 

trata a Lei Federal n.º 13.979/2020; 

 

CONSIDERANDO o artigo 32, parágrafo 4º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, que autoriza a utilização do ensino a distância como complementação da 

aprendizagem ou em situações emergenciais; 

 

CONSIDERANDO as Resoluções CEE/MG n.º 470/2019 e 472/2019, que tratam da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental nas escolas do Sistema de Ensino de Minas 

Gerais; 

 

CONSIDERANDO o dever de observância da autonomia e responsabilidade na condução de 

seus respectivos projetos pedagógicos pelas instituições ou redes de ensino de qualquer etapa 

ou nível da educação nacional, observando as normas vigentes; 
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CONSIDERANDO o decurso do período concedido a título de adiantamento de 15(quinze) 

dias de recesso escolar dos profissionais do Magistério Municipal e 30(trinta) dias férias 

regulamentares a todos os profissionais que atuam na rede pública municipal de ensino, 

conforme Decreto Municipal 026/20, publicado em 30 de março de 2020; 

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica implementado, durante o período de suspensão das aulas nas escolas públicas de 

educação básica deste município e enquanto perdurar a necessidade de reposição de carga 

horária do estudante da rede municipal, em razão da situação de emergência, em caráter 

excepcional, o Regime Especial de Atividades, autorizando a execução de atividades 

mediante trabalho remoto Teletrabalho ou Trabalho Excepcionalmente Presencial. 

 

Art. 2º - O Regime Especial de Atividades de que trata o art. 1º será implantado observando-

se as diretrizes apresentadas pela Secretaria Municipal de Educação, respeitados os 

instrumentos legais de âmbito municipal, estadual e federal que dispõem acerca das medidas 

temporárias e emergenciais de prevenção ao contágio pelo agente coronavírus-COVID-19. 

 

Art. 3º - São orientações técnicas de cumprimento obrigatório para organização e 

funcionamento do Regime Especial de Atividades para professores da rede municipal de 

Ensino de Nova Serrana/MG: 

 

§1º - Docentes, regentes de turma e de aulas do conteúdo de Educação Física, que 

lecionam em turmas de Educação Infantil (0 a 3 anos) 

 

I - Elaborar, a partir das temáticas propostas e com a periodicidade definida pela 

Coordenação Pedagógica da Educação Infantil em Rede e sob supervisão do setor pedagógico 

do Centro Municipal de Educação Infantil ao qual se encontra vinculado, vídeos com 

conteúdo pedagógico e lúdico dirigidos aos alunos da turma, de forma a dar continuidade ao 

trabalho desenvolvido até a suspensão das atividades escolares; 

II - Encaminhar a mídia digital para avaliação do Especialista em Educação da 

instituição e, após aprovação, providenciar a divulgação do vídeo nas redes sociais oficiais da 

instituição escolar municipal; 

III - Estar disponível em todo o período de trabalho, atendendo prontamente as 

demandas dos pais ou responsáveis legais, serviços de supervisão e administração escolar via 

redes sociais ou grupos de Whatsapp. 

 

§2º - Docentes que lecionam em turmas de Educação Infantil (4 e 5 anos):  
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I - Através de grupos de estudo, organizados dentro de uma mesma unidade 

educacional e composto por docentes que lecionam em turmas da mesma faixa etária, 

desenvolver de atividades em blocos baseadas no livro didático da Educação Infantil 

disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação de Nova Serrana, conforme orientação 

da Coordenação Pedagógica Municipal da Educação Infantil em Rede, bem como do 

Especialista em Educação em exercício na instituição de ensino;  

II - Providenciar a entrega, mediante recibo assinado pelos pais ou responsáveis legais 

do aluno, de 01(um) exemplar por criança do livro didático da Educação Infantil, seguindo as 

orientações da direção da unidade de ensino e autoridades sanitárias para evitar aglomeração 

de pessoas e a criação de focos de contaminação da enfermidade; 

III - Cumprir, diretamente e de forma pessoal, as atividades previstas pela 

Coordenação Pedagógica municipal, de acordo com o plano proposto, com o fim de 

desenvolvimento de vídeo pedagógico visando o repasse do conteúdo trabalhado aos alunos 

da unidade de ensino da faixa etária correspondente à turma em que leciona; 

IV - Encaminhar a mídia digital para avaliação do Especialista em Educação da 

instituição e, após aprovação, providenciar a divulgação do vídeo nas redes sociais oficiais da 

instituição escolar municipal, com a regularidade definida pela Coordenação Pedagógica da 

Educação Infantil em Rede; 

V- Estar disponível em todo o período de trabalho, atendendo prontamente as 

demandas dois pais ou responsáveis legais, serviços de supervisão e administração escolar via 

redes sociais ou grupos de Whatsapp. 

 

§3º - Docentes que lecionam em turmas dos anos iniciais e finais do Ensino 

Fundamental (1º ao 9º ano): 

 

I – Enquanto durar o período de quarentena, deverão acompanhar as postagens 

realizadas pela Secretaria Municipal de Educação nas redes sociais Facebook, Instagram ou 

no canal do Youtube1, estimulando os alunos a realizarem as atividades remotas propostas 

durante o período de suspensão das aulas; 

II – Conforme designado pela instituição de ensino, deverão realizar a orientação de 

pais e alunos utilizando ferramentas tecnológicas de mensagens e atuar como tutores de 

turmas ou grupos de alunos a fim de prestar os esclarecimentos necessários ao bom 

desenvolvimento das atividades remotas propostas durante a suspensão das aulas; 

 
1 No Facebook:  

Secretaria de Educação de Nova Serrana 2017/2020,  

Link: https://www.facebook.com/pages/category/Government-Organization/Secretaria-de-Educa%C3%A7%C3%A3o-de-

Nova-Serrana-20172020-104101904604289/  

No Instagram  

@sme2novaserrana  

Link: https://instagram.com/sme2novaserrana?igshid=18irqcnrfd5gx  

Ou ainda no Canal no Youtube  

SME NOVA SERRANA 2020  

Link:https://www.youtube.com/channel/UCMn5DG45OUOE1Zz1-hOlQdQ 
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III - Finalizado o período de suspensão das aulas pelo motivo da Pandemia de 

COVID-19, deverão proceder da seguinte forma: 

 

a) orientar os estudantes que não fizeram as atividades remotas a fazê-las no 

contraturno das aulas, em caderno diverso daquele utilizado em sala de aula, de 

acordo com calendário que será divulgado após o retorno das atividades 

presenciais, conscientizando os mesmos e os pais ou responsáveis legais que serão 

consideradas como reposição da carga-horária não cumprida pelo fato da 

quarentena; 

b) Encaminhar aos pais ou responsáveis de cada aluno que não tenha realizado as 

atividades remotas propostas o bloco de atividades de reposição mediante a 

assinatura de Termo de Recebimento e Termo de Responsabilidade, em que se 

comprometem a assegurar que os filhos realizem as tarefas de reposição de carga 

horária, sob pena de responsabilização legal; 

c) Agir de forma a motivar os alunos visando que pelo menos 85% (oitenta e cinco 

por cento) dos estudantes tenham comprovado a realização da atividade, e, assim, 

possibilitando que seja computada como tarefa-remota válida como carga-horária; 

d) Corrigir todos os cadernos e/ou bloco de atividades, assinando e datando a 

correção, bem como preencher a tabela de atividades realizadas para cumprimento 

de carga horária pelo estudante, que será incluída na pasta individual do estudante 

a fim de comprovação das atividades remotas; 

e) Validar, juntamente com o Especialista em Educação e Diretor, a carga horária 

cumprida pelo estudante. 

 

Art. 4º - São atribuições da Coordenação Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação: 

 

I – Designar as atribuições aos servidores durante a execução do Regime Especial de 

Atividades; 

II – Auxiliar e apoiar as instituições de ensino durante a suspensão das atividades não 

presenciais e trabalho excepcionalmente presencial; 

III – Disponibilizar o cronograma de trabalho durante o Regime Especial de 

Atividades para execução de trabalho remoto; 

IV – Enviar para todas as instituições de ensino municipais os seguintes documentos: 

a) Termo de compromisso; 

b) Formulário de registro das atividades do material de estudo do aluno e carga-

horária. 

V – Assegurar o preenchimento e arquivamento do registro das atividades do 

material de estudo do aluno e cumprimento da carga horária; 
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VI – Organizar o envio dos materiais impressos referente ao Bloco de Atividades 

remotas para que cada instituição de ensino faça a entrega aos alunos que não realizaram as 

tarefas durante o período de quarentena; 

VII – Acompanhar todo o processo de execução das atividades não presenciais para 

orientações e intervenções necessárias; 

VIII – Utilizar de estratégias diversas para divulgar a toda a comunidade escolar as 

informações necessárias sobre as ações a serem realizadas pela unidade escolar e por parte da 

família no período de suspensão das atividades presenciais; 

IX – Contribuir, de forma integral, com o gestor escolar e equipe de servidores em 

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

Regime Especial de Atividades – teletrabalho. 

 

Art. 5º - São atribuições da Equipe Gestora da instituição escolar: 

 

I – Realizar levantamento de dados eventualmente solicitados em tempo hábil; 

II – Estar atento e fazer a leitura de todas as resoluções e demais documentos de 

instrução enviados pela SME; 

III – Realizar e registrar reuniões com sua equipe utilizando de ferramentas virtuais; 

IV – Cumprir com os prazos estabelecidos pela SME, conforme tabela a ser 

divulgada pela Coordenação Pedagógica da SME; 

V – Montar cronograma de rodízio de servidores na instituição para a realização de 

serviços internos; 

VI – Estar à disposição da equipe de servidores durante o seu horário de trabalho 

regular, para atendimento virtual de eventuais atividades inerentes ao desempenho de sua 

função; 

VII – Solicitar ao corpo docente a entrega das atividades dentro do prazo 

estabelecido pela SME; 

VIII – Receber o planejamento das atividades e mídias digitais do professor, 

realizando a conferência e validação do conteúdo juntamente com o Especialista de Educação 

da unidade, zelando para que seja realizado o devido arquivamento dessa para o fim de 

comprovação do cumprimento do currículo e da carga horária a qual o estudante tem direito; 

IX – Garantir a disponibilização do conteúdo em vídeo e materiais referentes às 

atividades docentes nas redes sociais oficiais da unidade escolar; 

X – Havendo possibilidade de comunicação entre o aluno e professor através de 

redes sociais, telefone ou e-mail, caberá ao gestor e especialista em educação, a elaboração do 

horário de atendimento online de cada professor e repassar aos pais ou responsáveis; 

XI – Assegurar e orientar pais ou responsáveis, quanto à assinatura do Termo de 

Compromisso e controle da entrega de materiais aos alunos; 

XII – Garantir o retorno das atividades dentro do prazo estabelecido para correção e 

avaliação; 
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XIII – Manter atualizado os dados referentes às formas de contato com estudantes e 

servidores da unidade escolar; 

XIV – Assegurar o preenchimento e arquivamento do registro das atividades do 

material de estudo do aluno e cumprimento da carga horária, conforme o modelo de registro 

das atividades do material de estudo do aluno e cumprimento da carga horária; 

XV - Utilizar de estratégias diversas para divulgar a toda a comunidade escolar as 

informações necessárias sobre as ações a serem realizadas pela unidade escolar e por parte da 

família no período de suspensão das atividades presenciais; 

XVI – Organizar o ambiente de forma que não haja aglomeração, evitar filas nas 

portas das escolas e providenciar álcool para higienização das mãos para todas as pessoas que 

adentrarem nos espaços da instituição. 

 

Art. 6º - São atribuições do Especialista em Educação Básica: 

 

 I – Realizar e registrar reuniões com os docentes utilizando ferramentas virtuais; 

 II – Cumprir os prazos estabelecidos pela SME; 

 III – Estar à disposição da equipe gestora e docentes, durante o seu horário de trabalho 

regular, para atendimento de eventuais atividades inerentes ao desempenho da sua função; 

 IV – Solicitar ao corpo docente a entrega das atividades dentro do prazo estabelecido 

pela SME; 

 V – Receber o planejamento e atividades do professor, realizando a conferência e 

validação do trabalho juntamente com o Diretor; 

 VI – Acompanhar todo o processo de execução das atividades não presenciais para as 

orientações e intervenções necessárias; 

 VII – Orientar o preenchimento do registro das atividades do material de estudo do 

aluno e cumprimento da carga horária; 

 VIII – Contribuir, de forma integral, com o gestor escolar em todas as ações 

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

Especial de Atividades.  

 

Art. 7º - São atribuições do Secretário Escolar e Técnico de Serviços Educacionais – Auxiliar 

de Educação: 

 

 I – Estar à disposição da equipe gestora, durante o seu horário de trabalho regular, para 

execução de eventuais atividades inerentes ao desempenho da sua função em Regime Especial 

de Atividades, através de Teletrabalho ou Trabalho Excepcionalmente Presencial, 

comparecendo à unidade de ensino, a fim de exercer atividades presenciais designadas pela 

direção e coordenadas pelo setor de escrituração escolar da SME, por, pelo menos, dois dias 

na semana, cumprindo a carga horária diária de 6(seis) horas, alternando o dia do 

comparecimento à instituição com outro servidor que desempenhar a mesma função; 
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 II – Deverão auxiliar a equipe gestora e docente em todas as ações necessárias para 

registro e desenvolvimento das atividades escolares; 

 III - De acordo com a necessidade da instituição de ensino e visando o atendimento ao 

cronograma de atividades obrigatórias do CENSO escolar, o Secretário e Auxiliar de 

Educação ficam convocados a realizar remotamente, dentro de sua jornada de trabalho 

residual, os registros que possam ser realizados fora do ambiente de trabalho habitual, sendo 

autorizado, mediante registro de entrega e compromisso de devolução, que o servidor 

temporariamente leve à sua residência as pastas e arquivos necessários ao lançamento dos 

dados no sistema; 

IV – O servidor deverá comparecer ao local de trabalho sempre que o gestor escolar 

considerar indispensável para a satisfação da demanda da escola ou para observância de 

prazos estabelecidos, bem como quando for impossível que o servidor realize o trabalho 

remotamente, respeitada a sua jornada de trabalho de 30 horas semanais e observadas as 

orientações e medidas de distanciamento social. 

 V – Arquivar toda a documentação validada e assinada pela equipe gestora e 

especialista. 

 

Parágrafo único: As disposições referentes à prestação de serviços a que se refere este artigo 

também se aplicam àqueles que por motivo transitório ou por orientação médica estejam no 

exercício das atividades de escrituração escolar. 

 

Art. 8º - São Atribuições do Agente de Apoio I – Auxiliar de Serviços Gerais: 

 

 I – Estar à disposição do Gestor escolar, durante o seu horário de trabalho, para 

eventuais atividades relacionadas a sua função; 

 II – Realizar a limpeza e demais atribuições do seu cargo no espaço de trabalho 

quando solicitado pelo gestor escolar. 

 

Art. 9º - Os demais servidores do quadro administrativo que exercem suas funções nas 

unidades escolares municipais de ensino deverão estar à disposição do gestor escolar, durante 

seu horário de trabalho regular, atendendo prontamente às demandas encaminhadas sob a 

forma de teletrabalho ou prestação de serviços excepcionalmente presenciais, de acordo com a 

necessidade da instituição. 

 

Art. 10 - A carga horária cumprida remotamente pelo servidor, durante a quarentena ou 

concomitante às atividades escolares quando findada a suspensão, será quantificada e 

considerada para o fim de compensação de eventual período em que não houve prestação dos 

serviços, excetuado o tempo concedido a título de adiantamento de recesso escolar e férias 

regulamentares, conforme determinações contidas no Decreto Municipal n.º 026/2020. 

Parágrafo único: O não cumprimento das atividades obrigatórias de reposição elaboradas 

pela Coordenação Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o 
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cronograma oficial, ou a negativa injustificada de prestação dos serviços de forma 

excepcionalmente presencial ou teletrabalho implicará no lançamento de falta. 

 

Art. 11 - Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Nova Serrana(MG), 25 de maio de 2020 

 

 

NEUSA MARIA GOMES LAGO 

Secretária Municipal de Educação de Nova Serrana/MG 
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