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PODER EXECUTIVO 
 

1 

RESOLUÇÃO CME nº 04/2020, de setembro de 2020. 

“Fixa normas para a elaboração de Protocolos de Retorno às Aulas pós-pandemia da 

Covid-19 nas escolas da rede pública municipal de ensino de Iracemápolis e dá outras 

providências.” 

ESCOLÁSTICA BONIN DENARDI, Coordenadora Municipal de Educação de 

Iracemápolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e  

CONSIDERANDO o Decreto nº 3760/2020, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020 que 

dispõe sobre a permanência da suspensão das atividades presenciais nas unidades das 

redes pública e privada de ensino do município de Iracemápolis até o final do ano de 2020 

e dá outras providências;  

CONSIDERANDO a necessidade de levantar dados/subsídios para definição das ações de 

preparação/adequação de estruturas e elaboração de protocolos de biossegurança 

(sanitários), pedagógico e socioemocional (acolhimento); e 

CONSIDERANDO que a comunidade escolar tem demonstrado ansiedade e preocupação 

em relação às medidas que serão adotadas para o futuro retorno das atividades letivas 

presenciais, 

RESOLVE: 

Art. 1º Todas as unidades escolares da rede pública municipal e conveniadas de ensino de 

Iracemápolis deverão adotar as medidas necessárias para a adaptação e adequação de seus 

espaços físicos e plano escolar, visando assegurar as condições mínimas ideais para futuro 

retorno das aulas e demais atividades letivas presenciais, coordenadas pelos Diretores de 

Escola em ação conjunta com as respectivas equipes escolares, d0centes e pessoal do 

quadro de apoio, dando providências às seguintes tratativas:  

I - levantar dados, informações e atentar-se às especificidades e peculiaridades da unidade, 

tanto de ordem física como relativa à comunidade dela integrante, visando à análise, 

discussão e formulação dos protocolos de biossegurança (sanitário), pedagógico e 

socioemocional (acolhimento); 

II - submeter à “Comissão de Planejamento da retomada das atividades letivas 

presenciais”, todos os documentos referentes ao retorno das atividades letivas presenciais, 

em especial as tratativas e deliberações realizadas pela equipe escolar, para conhecimento, 

intervenções e homologação; 

III - registrar em ata todas as suas reuniões, discussões, tratativas e deliberações da equipe 

escolar; 

IV - mobilizar a comunidade escolar, em especial os alunos e suas famílias, dando 

conhecimento e orientando a todos sobre as deliberações e protocolos para o retorno das 

atividades letivas presenciais, utilizando-se de todos os canais de comunicação; 

V - realizar outras ações de planejamento necessárias, no contexto de suas competências e 

atribuições. 

Art. 2º Para o planejamento do retorno das atividades letivas presenciais em 2021, as 

equipes escolares deverão observar os seguintes eixos: 

§ 1º Com relação aos alunos e suas famílias: 

I - Recursos de tecnologia de que dispõem acompanhamento e desenvolvimento das 

atividades remotas atuais; 

II - Saúde dos alunos e núcleo familiar, identificando quem pertence ao grupo de risco ou 

quem já foi infectado pela Covid-19; 

III - Identificação da capacidade de aprendizado do aluno durante o ensino remot0, para a 

recuperação de conteúdos pedagógicos não dominados durante o período de suspensão das 

aulas; 

§ 2º Quanto aos servidores docentes e não docentes das unidades escolares: 

I - Saúde pessoal e familiar, identificando quem pertence ao grupo de risco ou quem já foi 

infectado pela Covid-19;  

§ 3º Os eixos poderão ser abordados conforme a conveniência e oportunidade avaliada 

pela equipe escolar, que decidirá o método de performance e tabulação dos dados. 

Art. 3º A fim de viabilizar as ações de planejamento dispostas nesta Resolução, os 

Diretores de Escola devem convocar os docentes em regime de trabalho a qualquer tempo 

para prestação de serviços presenciais, observada a jornada de trabalho semanal relativa às 

horas de trabalho pedagógico. 

Art. 4º A unidade escolar deverá elaborar um formulário para disponibilizar as 

informações acerca da realidade física/estrutural pré-pandemia de seu estabelecimento de 

ensino, ferramenta que servirá para auxiliar na formulação do protocolo de biossegurança 

(sanitário). 

Art. 5º Fica constituída a “Comissão de Planejamento da retomada das atividades letivas 

presenciais”, presidida pela Coordenadora Municipal de Educação e composta dos 

seguintes membros: 

 I – Coordenadora Municipal de Educação: Escolástica Bonin Denardi 

II - Presidente do Conselho Municipal da Educação (CME): Daphne de Almeida 

Salgarella 

III - Representante do Coordenadore Pedagógico: Gizeli A. Fazanaro Casimiro 

 

Parágrafo único. A atuação dos membros será honorária, tem caráter de relevante serviço 

prestado à comunidade e ocorrerá predominantemente durante a carga horária regular de 

trabalho, no âmbito das suas funções. 

Art. 6º São atribuições e competências da “Comissão de Planejamento da retomada das 

atividades letivas presenciais”: 

I - orientar e subsidiar as equipes escolares para as medidas e providências necessárias às 

ações de sua competência; 

II - deliberar acerca da adoção de medidas comuns às escolas, discutir e definir a fonte de 

custeio e a aplicação dos recursos destinados à preparação das unidades escolares para o 

retorno futura das atividades letivas presenciais; 

III - dar suporte logístico, técnico, de recurso humanos, e assegurar todos os meios e 

insumos necessários para o processo de adaptação/adequação da estrutura física, 

pedagógica e de acolhimento dos alunos das unidades escolares para o retorno das 

atividades letivas presenciais; 

IV - analisar, propor alterações, aprovar e homologar os protocolos de biossegurança 

(sanitário), pedagógicos e socioemocionais (acolhimento) de cada unidade escolar, e 

acompanhar a sua implantação; 

V - providenciar e aprovar materiais de caráter educativo e informativo à comunidade 

escolar e às famílias, divulgando os protocolos adotados por cada uma das unidades 

escolares; 

VI - divulgar informações e orientações de caráter geral à comunidade escolar sobre o 

processo de futuro retorno das atividades letivas presenciais; 

VII - registrar em atas o produto de suas reuniões de modo organizado, de forma a dotar 

de transparência suas ações; 

VIII - fiscalizar o emprego dos recursos destinados ao enfrentamento da pandemia da 

Covid-19 no âmbito escolar, acompanhando sua destinação e prestações de contas; 

IX - realizar outras atividades necessárias, no contexto de suas competências e atribuições. 

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Escolástica Bonin Denardi 

Coordenadora Municipal de Educação de Iracemápolis/SP 
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