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RESOLUÇÃO SME nº 04/2021, de 06 de Agosto de 2021. 

“Fixa normas complementares ao Decreto municipal nº 3886/2021, de 28 de julho de 2021, 

estabelecendo diretrizes para a retomada das aulas e demais atividades letivas presenciais 

da rede pública municipal de ensino de Iracemápolis no contexto da pandemia de COVID-

19 e dá providências.” 

VILCÉIA SALVINO DA SILVA CORRÊA, Diretora Municipal da Educação do 

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

CONSIDERANDO o disposto no artigo 11 do Decreto municipal nº 3886/2021, de 28 de 

julho de 2021 que dispõe sobre a retomada das aulas e atividades presenciais nas unidades 

das redes públicas e privada do município de Iracemápolis no contexto da pandemia de 

Covid-19 e dá outras providências; 

CONSIDERANDO o Decreto estadual nº 65.384, de 17 de dezembro de 2020 e suas 

alterações, em especial a decorrente do Decreto nº 65.849, de 06 de julho de 2021, ditando 

medidas de observância obrigatório em todo o território estadual paulista; 

CONSIDERANDO o Decreto estadual nº 65.597, de 26 de março de 2021 que acrescentou 

o artigo 1º-A ao Decreto estadual nº 65.384, de 17 de dezembro de 2020, reconhecendo 

como essenciais as atividades no âmbito das atividades escolares; 

CONSIDERANDO a Deliberação CEE 194/2021, homologada pela Resolução SEDUC de 

14 de janeiro de 2021, que fixa normas para a instituição e uso do Sistema de Informação e 

Monitoramento da Educação para COVID-19 - SIMED; 

CONSIDERANDO a Deliberação CEE 201/2021, homologada pela Resolução SEDUC de 

26-07-2021, que fixa normas para a ampliação da retomada das aulas e atividades 

presenciais, bem como para a organização dos calendários escolares do segundo semestre 

de 2021 no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, em resposta ao surto global do 

Coronavírus, e dá outras providências;  

CONSIDERANDO a Resolução SEDUC nº 65, de 26 de julho de 2021 que, no contexto 

da pandemia da Covid-19 e observados os atos normativos acima citados, traz disposições 

aplicáveis a todas as escolas do Estado de São Paulo; 

CONSIDERANDO o imperioso atendimento dos objetivos de aprendizagem previstos para 

o ano letivo de 2021, aos alunos de todos os níveis e modalidades da Educação, com garantia 

das condições de saúde e segurança; 

CONSIDERANDO a importância das interações presenciais nas escolas com professores 

e colegas para a saúde emocional e aprendizagem dos alunos, bem como a possibilidade de 

adotar o ensino híbrido durante o período de revezamento de turmas, para cumprimento dos 

protocolos sanitários; 

CONSIDERANDO o longo tempo transcorrido desde a suspensão das atividades 

presenciais com alunos, sendo de fundamental importância o retorno para a consolidação do 

processo de ensino aprendizagem, recuperação e reforço das competências e habilidades em 

curso no ensino remoto, e progresso da experiência de socialização e escolarização as 

crianças em faixa etária escolar obrigatória;  

CONSIDERANDO a oferta do ensino híbrido como possibilidade para a garantia da 

aprendizagem no contexto em que é necessário o revezamento dos alunos para o respeito 

aos protocolos sanitários; e 

CONSIDERANDO a responsabilidade das instituições em comunicar à comunidade 

escolar as decisões e informações relativas à prevenção do contágio pela COVID-19, 

RESOLVE: 

Seção I 

Da Retomada das aulas e demais atividades presenciais  

Art. 1º As unidades escolares de educação básica da rede pública municipal de ensino 

oferecerão atividades presenciais aos alunos a partir de 02 de agosto 2021, respeitadas as 

disposições estabelecidas nesta Resolução e os parâmetros definidos no art. 3º do Decreto 

estadual nº 65.384, de 17 de dezembro de 2020, com redação dada pelo Decreto nº 65.849, 

de 06 de julho de 2021. 

§ 1º As aulas e demais atividades presenciais serão retomadas na educação infantil, no 

ensino fundamental I e na EJA, observado, em concomitância, o número de alunos 

matriculados, a capacidade física de cada unidade escolar e o distanciamento mínimo de 1 

(um) metro entre pessoas, em todos os ambientes escolares, inclusive naqueles de acesso 

comum, para o desenvolvimento de quaisquer atividades. 

§ 2º Para a definição da capacidade física da unidade escolar, deve ser considerada a sua 

área construída, incluindo salas de aulas e espaços cobertos passíveis de realização de 

atividades regulares e complementares. 

§ 3º As aulas regulares devem ser desenvolvidas preferencialmente nas salas de aula e outros 

espaços pedagógicos. 

§ 4º As áreas comuns, ou seja, as áreas com cobertura, podem ser utilizadas para as 

atividades complementares, alimentação e circulação de pessoas, a fim de que em todas elas 

sejam resguardadas pelos protocolos sanitários. 

Art. 2º Todas as unidades escolares de educação básica da rede pública municipal de ensino 

deverão elaborar o Plano de Atendimento Presencial e dar publicidade para toda a 

comunidade escolar, expondo o modo como ocorrerão os atendimentos presenciais em 

sistema de revezamento semanal e exclusivamente por meio remoto, conforme o modelo 

constante do Anexo I desta Resolução. 

Art. 3º Os alunos não estão obrigados a retornarem as atividades escolares presenciais 

enquanto perdurar a medida de quarentena instituída pelo Decreto nº 64.881, de 22/03/2020, 

cabendo à decisão aos pais/responsáveis legais que devem comunicar por escrito a decisão 

de não frequentar presencialmente a unidade escolar, sendo, no entanto, obrigatória a sua 

participação nas atividades escolares remotas. 

§ 1º Os alunos pertencentes ao grupo de risco para a COVID-19 que apresentem atestado 

médico deverão participar das atividades escolares exclusivamente por meios remotos, 

enquanto perdurarem as medidas de quarentena e isolamento. 

§ 2º A família que optar pelo atendimento presencial com revezamento deve assinar o 

“Termo de Ciência e Compromisso”, constante do Anexo II desta Resolução, por meio da 

qual é conscientizada da importância da observação dos Protocolos de Biossegurança da 

COVID-19, dentro e fora do ambiente escolar.  

§ 3º A família que optar por manter o aluno em atendimento exclusivamente remoto deve 

assinar o “Termo de Ciência e Responsabilidade” constante do Anexo III desta Resolução, 

por meio do qual assume a responsabilidade de assegurar a efetiva participação do aluno nas 

atividades remotas e interações propostos pela unidade escolar. 

§ 4º Os pais/responsáveis podem alterar o modelo de atendimento a qualquer tempo, desde 

que informem a unidade escolar do aluno com o mínimo de 5 dias úteis de antecedência, 

para o perfeito planejamento e organização escolar. 

Art. 4º A direção da unidade escolar deve planejar a retomada das atividades escolares 

presenciais, organizando o revezamento de alunos conforme etapa de ensino, classe e turno, 

priorizando o atendimento daqueles que tenham maior dificuldade de acesso ao ensino 

remoto e observando: 

I - a divisão das classes/turmas e organização do revezamento semanal dos alunos aderentes 

ao retorno, considerando o total de matriculados na unidade escolar; 

II - em qualquer etapa, a capacidade física da unidade escolar, admitindo-se o 

escalonamento de horários de entrada, saída e intervalos. 

§ 1º Na divisão das classes/turmas em grupos para o revezamento semanal, a escola 
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considerará: 

a) O atendimento dos alunos de uma determinada rota de transporte escolar na mesma 

semana de atendimento presencial, de modo a otimizar a logística; 

b) Consulta às famílias de alunos irmãos, verificando as melhores condições para o 

aproveitamento dos alunos, face às disponibilidades da família quanto ao acesso remoto e 

quanto ao transporte dos menores (frequência na mesma semana ou separados). 

§ 2º As unidades escolares que na organização da retomada tenham baixa adesão das 

famílias ao retorno presencial dos alunos, considerando a regra da distância mínima de 1 

(um) metro, podem dispensar a divisão das classes/turmas e o revezamento, ofertando 

atendimento presencial integral. 

§ 3º Havendo encaminhamento ou indicação por órgão da rede protetiva, o aluno em 

situação de risco, vulnerabilidade social ou público-alvo da educação especial (inclusão), 

terá atendimento presencial priorizado, inclusive sem submissão ao regime de revezamento, 

se assim for recomendado. 

§ 4º As grades horárias das unidades escolares foram reorganizadas para melhor atender ao 

planejamento da oferta de aulas e atividades em modalidade presencial e remota, sempre 

respeitando a carga horária e jornada de trabalho dos professores, ficando assim definidas: 

a) Creches: das 07h00 às 17h30;  

b) Pré-escolas: das 08h00 às 11h00 e das 13hoo às 16hoo; 

c) Ensino Fundamental I: das 07hoo às 11h00 e das 12h30 às 16h30;  

d) EJA: das 19h00 às 22h00. 

§ 5º O restante da carga horária correspondente ao atendimento dos alunos em sistema de 

revezamento ou àqueles que optarem por permanecer exclusivamente não presencial, será 

compensado por atividades orientadas remotas, por meio de qualquer canal de comunicação 

possível, devendo os docentes para este atendimento permanecerem nas unidades escolares 

em seu horário de trabalho convencional, a fim de desenvolverem as atividades. 

§ 6º As creches poderão ofertar atendimento parcial ou por período integral, de acordo com 

as necessidades das famílias. 

§ 7º Os professores poderão ministrar aulas ou realizar orientação de estudos no mesmo 

seguimento em várias classes (turmas) ou por agrupamentos de alunos, inclusive de forma 

remota, desde que não seja prejudicado o atendimento dos alunos para os quais possuem 

aulas atribuídas, assegurados o período e a sede de exercício fixados no processo inicial de 

atribuição de classes/aulas. 

Art. 5º À equipe de gestão e demais servidores de cada unidade escolar compete, no período 

de 02 a 13 de agosto de 2021, organizar, colaborar, promover e registrar: 

I - o acolhimento aos servidores e as orientações gerais, no tocante ao programa de trabalhos 

do período; 

II - o replanejamento para o 2º semestre letivo de 2021, incluindo as seguintes atividades, 

com a efetiva participação e atuação de toda a equipe escolar: 

a) A preparação de cada ambiente da unidade escolar, na conformidade dos Protocolos de 

Biossegurança; 

b) A organização e divulgação às famílias e à comunidade do Plano de Atendimento Pre-

sencial; 

c) Levantamento da adesão das famílias ao retorno presencial dos alunos; 

d) A subdivisão das classes/turmas e organização do revezamento semanal dos alunos 

aderentes ao retorno. 

III - a realização de workshops para orientações gerais sobre o atendimento aos Protocolos 

de Biossegurança. 

Art. 6º Todas as unidades escolares da rede pública municipal de ensino deverão adotar as 

diretrizes sanitárias do Protocolo Intersetorial do Plano São Paulo, aplicável a todos os 

setores, empresas e estabelecimentos, complementadas pelas medidas constantes nos 

Protocolos Específicos para o Setor da Educação e por seus próprios Protocolos de 

Biossegurança da COVID-19, os quais foram desenvolvidos pelas “Comissões Escolares de 

Gestão da Pandemia da Covid-19”. 

§ 1º O Protocolo Intersetorial do Plano São Paulo e Protocolos Setoriais da Educação de que 

se trata o caput deste artigo, estão disponíveis no sítio eletrônico 

www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp. 

§ 2º As unidades escolares deverão adotar todos os protocolos sanitários estabelecidos, 

assegurando sua observância, podendo adotar medidas adicionais de prevenção. 

Art. 7º As unidades escolares são obrigadas a registrar as ocorrências de casos suspeitos e 

confirmados de COVID-19 no Sistema de Informação e Monitoramento da Educação para 

COVID-19 - SIMED, disponível na Secretaria Escolar Digital - SED, mantendo-o 

constantemente atualizado, conforme disposto no Decreto estadual nº 65.384/2020. 

§ 1º Os dados lançados no SIMED são para controle, monitoramento e implementação dos 

protocolos, sendo vedada sua divulgação por se tratar de dados pessoais e sensíveis, 

conforme dispõe a Lei federal nº 13.709/2018. 

§ 2º A divulgação dos dados do SIMED, que incluem os casos suspeitos e/ou confirmados 

de COVID-19 nas escolas, caberá, exclusivamente, à Secretaria da Saúde do Estado de São 

Paulo. 

Art. 8º É obrigatório o monitoramento de risco de propagação da COVID-19, observadas 

as orientações do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, bem 

como as diretrizes da Secretaria de Estado da Saúde. 

Seção II 

Das Atividades por meio remoto 

Art. 9º As unidades escolares da rede pública municipal de ensino deverão ofertar aos 

alunos, além das atividades presenciais no percentual máximo fixado nesta Resolução, as 

atividades por meio remoto que contemplam: 

a) atendimento remoto aos alunos, por meio de qualquer canal de comunicação possível; 

b) orientação às famílias dos alunos; 

c) entrega, recebimento, produção e correção de atividades destinadas aos alunos que 

realizam as atividades exclusivamente por meios remotos; 

d) esclarecimento da rotina escolar aos alunos; 

e) atividades formativas; e 

f) demais atividades que forem necessárias e solicitadas pela direção. 

§ 1º Nos dias letivos e horários em que os alunos não estiverem presencialmente nas 

unidades escolares, de acordo com planejamento definido pela Secretaria Municipal de 

Educação, ou mesmo os alunos que optarem exclusivamente pelo não presencial, deverão, 

obrigatoriamente, realizar atividades por meio remoto. 

§ 2º Considera-se atividade por meio remoto, quaisquer atividades didáticas, módulos ou 

unidades de ensino, com a mediação de professores e de recursos didáticos organizados em 

diferentes suportes que utilizem tecnologias de informação e comunicação remota, além de 

outros meios convencionais. 

§ 3º Como estratégia de ação, visando contemplar as especificidades de todos os segmentos 

da Educação Básica promovidos pela rede pública municipal de ensino, poder-se-á destinar 

aos alunos para as atividades remotas, além de atividades impressas, materiais e/ou recursos 
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didáticos (livros paradidáticos, didáticos e outros materiais pedagógicos próprios do aluno 

ou do acervo da escola), respeitadas as especificidades e considerando os recursos 

disponíveis para atendimento a todos em igualdade de condições. 

§ 4º A periodicidade da distribuição dos materiais pedagógicos e devolutiva das atividades 

realizadas pelos alunos por meio exclusivamente remoto será semanal. 

§ 5º Cada unidade escolar, por ação dos servidores do quadro de apoio, dos professores e da 

equipe de gestão escolar, deverá organizar a distribuição das atividades a serem realizadas 

por meio remoto e o material didático aos pais/responsáveis legais dos alunos, e elaborará 

orientações escritas sobre a rotina das atividades, o retorno das atividades já realizadas, e o 

registro das atividades e da frequência dos alunos, informando, ainda: 

I - Contato da coordenação pedagógica e do professor(es); 

II - Grade/matriz curricular, com a distribuição das disciplinas, para organização de estudos 

em casa; e 

III - Indicação do uso adequado de materiais não consumíveis, a serem devolvidos à unidade. 

§ 6º A distribuição e a devolutiva das atividades e materiais deve observar os Protocolos de 

Entrega dispostos no Anexo IV desta Resolução. 

Art. 10 As atividades escolares por meio remoto devem possuir intencionalidade e 

sequência pedagógicas, garantir os direitos e objetivos de ensino-aprendizagem de cada 

segmento da Educação Básica, atender a proposta pedagógica e os planos de cada docente. 

Parágrafo único. Cabe a equipe de gestão e aos docentes conscientizar alunos e pais ou 

responsáveis sobre a importância das atividades não presenciais para continuidade do 

processo educativo e para o cômputo de carga horária letiva obrigatória. 

Art. 11 Conforme a faixa etária e o segmento da Educação Básica, serão priorizadas, entre 

outras avaliadas pela equipe de gestão escolar de cada unidade, as seguintes atividades: 

I - Para a Educação Infantil, de 0 a 3 anos:  

a) orientações para os pais, que devem indicar atividades de estímulo às crianças, leitura de 

textos pelos pais, brincadeiras, jogos, músicas infantis, sempre deixando clara a intenção 

pedagógica; 

b) para auxiliar pais ou responsáveis que não têm fluência na leitura, sugere-se que as 

escolas ofereçam aos mesmos algum tipo de orientação concreta, como modelos de leitura 

em voz alta em vídeo ou áudio, para engajar as crianças pequenas nas atividades e garantir 

a qualidade da leitura;  

c) orientações às famílias quanto às rotinas de alimentação e higiene das crianças e sobre os 

registros de atividades por meio de fotos, vídeos domésticos, entre outros. 

II - Para a Educação Infantil, de 4 e 5 anos:  

a) orientações aos pais devem indicar estímulo às crianças, leitura de textos pelos pais ou 

responsáveis, desenho, brincadeiras, jogos, músicas infantis e algumas atividades em meios 

digitais quando for possível;  

b) ênfase em proporcionar brincadeiras, conversas, jogos, desenhos, entre outras para os 

pais ou responsáveis desenvolverem com as crianças; 

c) orientação às famílias para estímulo e criação de condições para que as crianças sejam 

envolvidas nas atividades rotineiras, transformando os momentos cotidianos em espaços de 

interação e aprendizagem; 

d) ênfase no fortalecimento do vínculo, orientando o tempo em que as crianças estão em 

casa como fator de potencialização das dimensões do desenvolvimento infantil e de ganhos 

cognitivos, afetivos e de sociabilidade. 

III - Para o Ensino Fundamental Anos Iniciais:   

a) videoaulas gravadas pelo docente, de acordo com o planejamento de aulas e conteúdo ou 

via ferramenta digital de comunicação e organização de conteúdo;  

b) lista de atividades e exercícios, sequências didáticas, trilhas de aprendizagem por fluxo 

de complexidade relacionadas às habilidades e aos objetos de aprendizagem;  

c) orientações aos pais para realização de atividades relacionadas aos objetivos de 

aprendizagem e habilidades da proposta curricular;  

d) guias de orientação aos pais e alunos sobre a organização das rotinas diárias;  

e) sugestões para que os pais realizem leituras para seus filhos;  

f) elaboração de materiais impressos compatíveis com a idade da criança para realização de 

atividades (leitura, desenhos, pintura, recorte, dobradura, colagem, entre outros);  

g) distribuição de vídeos educativos (de curta duração) por meio de ferramenta on-line, mas 

sem a necessidade de conexão simultânea, seguidos de atividades a serem realizadas com a 

supervisão dos pais;  

h) oferta de atividades on-line síncronas/assíncronas regulares em relação aos conteúdos, de 

acordo com a disponibilidade tecnológica e familiaridade do usuário;  

i) estudos dirigidos com supervisão dos pais;  

j) exercícios e dever de casa de acordo com os materiais didáticos utilizados pela escola; 

k) organização de grupos de pais, por meio de aplicativos de mensagens instantâneas e 

outros, conectando professores e as famílias; e  

l) guias de orientação às famílias e acompanhamento dos alunos.  

IV - Para o atendimento dos alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA:  

a) pressupostos de harmonização dos objetivos de aprendizagem ao mundo do 

trabalho, a valorização dos saberes não escolares e as implicações das condições de vida e 

trabalho dos alunos devem continuar a ser observados; 

b) estabelecimento de diálogo com os alunos na busca pelas melhores soluções, 

tendo em vista os interesses educacionais dos alunos e o princípio normativo de “garantia 

de padrão de qualidade”; 

c) aplicação de pedagogia de projetos, incremento de apoio à infraestrutura das 

aulas e acesso à cultura e às artes, pode ensejar estímulos às atividades, considerando-se 

ainda as especificidades do ensino noturno. 

Art. 12 As atividades escolares por meio remoto deverão contemplar todas as disciplinas, 

em quantidades compatíveis com o número de aulas do componente na grade/matriz 

curricular respectiva. 

§ 1º A carga horária de cada atividade proposta deve ser estimada conjuntamente pela equipe 

de gestão escolar de cada unidade, sob a perspectiva de proporcionalidade prevista no caput 

deste artigo, visando viabilizar compensação da carga horária letiva no ensino híbrido ou 

exclusivamente por meio remoto. 

§ 2º Na estimativa de tempo, deve-se considerar as condições de aprendizagem em domicílio, 

estabelecendo métrica razoável e que contemple um aluno de médio desempenho.  

§ 3º A atividade escolar não presencial deve conter enunciado claro e objetivo, e a sugestão 

de tempo para o seu desenvolvimento, de modo a sistematizar e permitir o controle da carga 

horária desenvolvida.  

Art. 13 Como meio de interação entre alunos e professores para a realização das atividades 

por meio remoto, fica autorizado o uso de tecnologias de informação e comunicação, com 

utilização de redes sociais, aplicativos de mensagem instantânea, e-mails, entre outros, 

através dos quais podem ser compartilhadas videoaulas, documentários, orientações dos 

docentes, correção de atividades, resposta a dúvidas e outros assuntos pertinentes às 
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atividades educacionais. 

§ 1º O uso dos recursos digitais não consistirá em único suporte ao aprendizado do aluno, 

ficando garantida a disponibilização dos mesmos conteúdos impressos, além de formas 

alternativas de interação com o docente, àqueles alunos que não consigam acesso à 

tecnologia utilizada, a fim de que sejam atendidos em igualdade de condições. 

§ 2º A equipe gestora, em conjunto com os docentes, deve eleger e adotar a tecnologia de 

comunicação e informação e os procedimentos para sua utilização e registro, condizente 

com a realidade de cada aluno. 

Art. 14 Compete a equipe de gestão administrativa/pedagógica de cada unidade escolar para 

o desenvolvimento das atividades por meio remoto: 

I - preparar e dirigir as atividades de replanejamento junto ao corpo docente, estabelecendo 

rotinas de trabalho que assegurem a efetividade das ações propostas junto aos alunos e suas 

famílias; 

II - receber, analisar, contextualizar, intervir e unificar as propostas de atividades 

desenvolvidas pelos professores, de acordo com os conteúdos e habilidades a serem 

trabalhados pelos alunos, em gradativos níveis de dificuldade; 

III - coordenar a composição das atividades por meio remoto, de modo unificado, para todos 

os alunos da mesma fase, etapa, termo e ano promovido na unidade escolar, de modo a 

privilegiar a análise de desempenho e desenvolvimento dos discentes; 

IV - assegurar informações e orientações claras aos familiares, e ofertar canal de apoio aos 

pais e responsáveis por meio do telefone da unidade escolar, e-mail da coordenação 

pedagógica, entre outros possíveis para atendimento remoto, quando necessário; 

V - gerenciar o fornecimento aos alunos, além das atividades por meio remoto impressas, 

materiais didático-pedagógico disponíveis na unidade escolar, dentre os quais os livros 

didáticos e paradidáticos, apostilas e cadernos, que deverão ser entregues aos pais ou 

responsáveis; 

VI - organizar protocolos de retirada e devolução de materiais pelos pais ou responsáveis 

pelos alunos, bem como a realização da correção pelo professor, registros de atividades e 

frequência, e devolutiva aos discentes; 

VII - adotar medidas de acompanhamento do acesso de alunos aos diversos meios pelos 

quais as atividades escolares remotas são disponibilizadas, promovendo ações efetivas de 

busca ativa, quando necessário, para o atendimento de todos; 

VIII - informar à Secretaria Municipal de Educação e notificar o Conselho Tutelar sobre os 

casos de omissão ou negligência de responsável legal que deixe de colaborar para o acesso 

do aluno às atividades escolares não presenciais, ou dificulte a interação do filho com seu(s) 

professor(es);  

IX - atender e divulgar diretrizes e normas estabelecidas pela Secretaria Municipal de 

Educação. 

Art. 15 Compete aos professores da rede pública municipal de ensino para o 

desenvolvimento das atividades por meio remoto: 

I - atender às rotinas de trabalho propostas pela equipe gestora da unidade escolar em que 

atue; 

II - acompanhar e interagir com os alunos, por meio da ferramenta de comunicação digital 

adotada pela unidade escolar, e garantir atendimento àqueles que não tenham acesso à 

ferramenta, por meios alternativos de comunicação, a critério da coordenação pedagógica; 

III - enviar/postar, entregar e receber as atividades remotas, realizar as correções, avaliando 

o desempenho e desenvolvimento do educando e os registros pertinentes quanto à sua 

frequência e participação; 

IV - organizar portfólios de atividades de seus alunos, agrupando todas as suas produções 

durante o período em que ele não esteja frequentando o atendimento presencial; 

V - articular-se com as famílias dos alunos e com a equipe de gestão escolar para assegurar 

o acolhimento, a orientação e interações necessárias, em especial com alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação; 

VI - disponibilizar-se, durante o período correspondente à sua carga horária, para 

atendimento remoto aos alunos, suas famílias e à equipe de gestão escolar, conforme 

estabelecido em suas rotinas de trabalho; 

VII - colaborar para o êxito das estratégias e ações previstas nesta Resolução, atendendo de 

modo proativo e comprometido as determinações da equipe de gestão escolar; 

VIII - informar a equipe gestora eventual perda de contato com o aluno e sua família, 

principalmente daqueles que, eventualmente, deixem de retornar as atividades para correção 

ou participar de grupos do Facebook e/ou WhatsApp; 

IX - participar das reuniões de HTPC mesmo quando elas forem realizadas por meio de 

recurso digital. 

Art. 16 Os registros pertinentes às atividades escolares por meio remoto dar-se-ão pelos 

métodos e meios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação, considerando: 

I - Para cômputo e compensação da carga horária de trabalho, as ações do professor na 

elaboração e correção de atividades, a interação com o aluno e sua família, e a participação 

nas atividades de trabalhos pedagógicos coletivos; 

 II - Para cômputo da carga horária letiva, a realização das atividades pedagógicas por meio 

remoto, conforme o tempo estimado previsto para cada uma; 

III - Para o registro do conteúdo, a correspondência entre atividades escolares por meio 

remoto e o currículo, pautado pelos direitos e objetivos de aprendizagem inerentes a cada 

fase, etapa ou ano. 

§ 1º Todas as atividades escolares por meio remoto, deverão ser registradas e arquivadas, 

caso seja necessária a comprovação perante as autoridades competentes, e serão 

contabilizadas como frequência regular do aluno e consideradas no cômputo das horas 

letivas mínimas. 

§ 2º O controle da frequência dos alunos nas atividades por meio remoto, para fins de 

cumprimento da carga horária letiva obrigatória, dar-se-á: 

a) ao aluno em atendimento exclusivamente remoto, pela apresentação das atividades e 

interações propostos pela escola; 

b) ao aluno em atendimento presencial com revezamento semanal, pelo comparecimento às 

aulas e apresentação das atividades remotas, na conformidade do cronograma informado 

pela unidade escolar.  

§ 3º Em qualquer dos casos dispostos no parágrafo anterior, o acompanhamento e orientação 

ao aluno, para que produza as atividades durante o período em que permanecer em sua 

residência, é dos pais/responsáveis legais, sendo que a recusa injustificada na participação 

do aluno implicará na anotação de ausência no Diário de Classe. 

§ 4º As ausências somente poderão ser registradas no Diário de Classe após a adoção de 

todas as medidas pertinentes relacionadas a busca ativa do aluno, estabelecidas nesta 

Resolução. 

Seção III 

Do Expediente das Unidades Escolares e da Secretaria Municipal de Educação e Da 

Jornada de Trabalho 

Art. 17 A Secretaria Municipal de Educação e as unidades escolares funcionarão em horário 

normal de expediente. 

Parágrafo único. O atendimento presencial, quando imprescindível, deve ser realizado 
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exclusivamente por meio de prévio agendamento por e-mail ou telefone, exceto nos dias 

estabelecidos em cronograma em que houver distribuição e devolução das atividades não 

presenciais e de “kits de alimentos”. 

Art. 18 Os servidores públicos municipais lotados na Secretaria Municipal da Educação, 

em qualquer de suas unidades, deverão cumprir suas cargas horárias e turnos convencionais 

de trabalho em regime presencial, excetuados aqueles que apresentem, comprovadamente, 

qualquer das seguintes condições: 

I - estado gestacional, nos termos da Lei federal nº 14.151, de 12 de maio de 2021, até o 

final da licença maternidade; 

II - classificação em grupo de risco para agravamento da Covid-19, devendo retornar 

obrigatoriamente às suas atividades presenciais no primeiro dia útil após 14 dias contados 

da data da aplicação da segunda dose ou única dose da vacina contra a Covid-19; 

III - façam parte de grupo de risco e não possam ser vacinados, conforme prescrição médica, 

até disposição em contrário. 

§ 1º Nos casos previstos nos incisos deste artigo, o servidor permanecerá em trabalho remoto, 

competindo à sua chefia imediata, quando houver compatibilidade entre a função e o regime 

de trabalho, delegar atividades adstritas às suas atribuições, orientar, acompanhar, 

supervisionar e fiscalizar a prestação do serviço e o efetivo cumprimento da carga horária. 

§ 2º A exceção prevista no inciso II do caput deste artigo não se aplica ao servidor que, 

voluntariamente, não tenha se submetido à vacinação conforme o calendário local, devendo 

retornar ao trabalho presencial imediatamente. 

§ 3º A qualquer tempo a chefia imediata poderá requerer a apresentação do cartão de 

vacinação contra a Covid-19. 

§ 4º A ausência de apresentação pessoal ao local de trabalho, bem como a falta de interação 

com os educandos em ambiente de comunicação virtual durante o atendimento remoto, será 

tomada como falta injustificada para todos os fins, sujeita às medidas disciplinares cabíveis, 

exceto nos casos legalmente amparados. 

Art. 19 Cada unidade escolar organizará a entrega dos equipamentos de proteção individual 

(EPI’s) destinados a seus servidores e alunos, registrando o fornecimento dos itens em 

controles próprios. 

Parágrafo único. O servidor pode retirar junto à secretaria da unidade escolar, a qualquer 

tempo, os equipamentos de proteção individual (EPI’s) para atendimento aos Protocolos de 

Biossegurança. 

Seção IV 

Das Disposições Gerais 

Art. 20 As atividades presenciais e as por meio remoto serão realizadas com base nas 

seguintes diretrizes: 

I - Recuperação das vivências, aprendizagens e conteúdos acadêmicos que foram perdidos, 

por meio de ações planejadas e definidas antecipadamente à retomada das aulas e demais 

atividades pedagógicas, com acompanhamento das evidências e promoção de estratégias 

eficazes; 

II - Adoção de providências que minimizem as perdas dos alunos com a suspensão de parte 

das atividades presenciais na escola; 

III - Previsão de estratégias de acolhimento de professores, profissionais que atuam na 

educação, alunos e responsáveis que contemplem a capacitação nos diferentes protocolos a 

serem cumpridos e considerem o fato de que muitos irão retornar às escolas e salas de aula 

depois de terem vivido situações de grande desgaste emocional, lembrando que traumas 

profundos causam estresse continuado, e este pode afetar funções essenciais tanto no ensino 

como na aprendizagem, especialmente no que diz respeito à atenção e memória; 

IV - Necessidade de desenvolvimento de habilidades socioemocionais de forma a assegurar, 

no retorno às aulas, ambiente acolhedor e o estabelecimento progressivo da nova 

normalidade escolar; 

V - Garantia de atendimento socioemocional para os alunos em situação de grave 

vulnerabilidade, inclusive em virtude de violência familiar; 

VI - Garantia de equidade no tratamento de déficits de aprendizagem, seja entre os níveis 

de ensino ou entre as diferentes turmas de alunos; 

VII - Avaliação realista e criteriosa das competências gerais, habilidades essenciais e 

direitos de desenvolvimento e aprendizagem para o ano letivo de 2021; 

VIII - Planejamento de estratégias didáticas estruturadas, envolvendo materiais e 

orientações específicas, associadas a avaliações sistemáticas sobre o desenvolvimento das 

competências e habilidades assim como avaliações diagnósticas que possibilitem rever o 

planejamento incialmente proposto e permitam orientar o trabalho do professor e o 

progresso contínuo das aprendizagens dos alunos; 

IX - Estabelecimento de estratégias eficazes para alunos com maior nível de dificuldade, 

como recuperação ou reforço escolar, com a preparação de professores, materiais adequados 

e implementação flexível para atender às diferenças individuais, garantindo-se o devido 

distanciamento por turma e reuniões com o professor, inclusive por meio remoto; 

X - Garantia de frequência escolar, em especial aos alunos com maior dificuldade de 

aprendizagem e risco de abandono; e 

XI - Estabelecimento de estratégias para a busca ativa dos alunos que não retornarem à 

escola. 

Art. 21 Durante o mês de agosto de 2021, os alunos serão submetidos as seguintes ações, 

sem prejuízo de outras: 

I - Prática dos protocolos sanitários (uso correto de máscara, álcool gel, distanciamento 

social, higienização, etc); 

II - Acolhimento e reintegração social, com a promoção de diálogos com trocas de 

experiências sobre o período vivido (considerando as diferentes percepções das diferentes 

faixas etárias); 

III - Orientações de apoio para o uso de equipamentos e acesso às ferramentas tecnológicas; 

IV - Orientação de estudos, reforço e recuperação e condições para utilização da 

infraestrutura escolar, aos alunos mais vulneráveis; e 

V - Avaliações formativas e diagnósticas. 

Art. 22 A oferta de alimentação escolar aos alunos da rede pública municipal de ensino 

deverá ser realizada utilizando gêneros que necessitem de manipulação e preparo, desde que 

assegurado o cumprimento dos protocolos sanitários nesses processos.  

Art. 23 Enquanto perdurar a medida de quarentena no Estado de São Paulo, é vedada a 

realização de quaisquer atividades que possam gerar aglomeração nas unidades escolares. 

§ 1º Ficam suspensos os eventos presenciais para realização, entre outras, de atividades 

como feiras culturais, campeonatos esportivos, sessões de teatro, feiras de ciências ou afins, 

que reúnam alunos de várias turmas ou número de alunos que podem ocupar espaços sem 

que seja observado o distanciamento. 

§ 2º A colação e o compromisso de grau podem ser organizados e realizados por meio remoto, 

com gravação e arquivamento eletrônico da respectiva sessão solene. 

Seção V 

Das Disposições Finais 

Art. 24 Casos omissos deverão ser submetidos a apreciação da Secretaria Municipal de 
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Educação. 

Art. 25 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

VILCÉIA SALVINO DA SILVA CORRÊA 

Diretora Municipal da Educação de Iracemápolis/SP 

RESOLUÇÃO n.º 05/2021, de 06 de Agosto de 2021. 

“Revoga a Resolução CME 01, de 01 de março de 2021 e sua alteração.” 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita do Município de 

Iracemápolis, Estado de São Paulo, no uso das atribuições conferidas por Lei, e 

CONSIDERANDO os novos parâmetros de atendimento presencial dos alunos nas 

unidades escolares de educação básica de todas as escolas do Estado de São Paulo, conforme 

as disposições do art. 3º do Decreto estadual nº 65.384, de 17 de dezembro de 2020, com 

redação dada pelo Decreto nº 65.849, de 06 de julho de 2021; e  

CONSIDERANDO o Decreto municipal nº 3886/2021, de 28 de julho de 2021 que dispõe 

sobre a retomada das aulas e atividades presenciais nas unidades das redes públicas e privada 

do município de Iracemápolis no contexto da pandemia de Covid-19 e dá outras 

providências,  

REVOLVE  

Art. 1º. Revogar a Resolução CME 01, de 01 de março de 2021 que fixa normas para a 

retomada gradual das aulas e atividades presenciais na rede pública municipal de ensino de 

Iracemápolis no contexto da pandemia de COVID-19 e dá providências, e sua alteração. 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Iracemápolis, 05 de agosto de 2021. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal -  

RETIFICAÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2021 

A Prefeitura do Município de Iracemápolis/SP, localizada à Rua Antônio Joaquim Fagundes, 

237, Centro, Iracemápolis/SP, CEP: 13.495-000, Telefone (19) 3456-9200, torna público 

para conhecimento de interessados que houve a necessidade de retificar o edital do 

Chamamento Público 03/2021, fica inalterada a data da sessão pública. O edital retificado 

encontra-se à disposição dos interessados para consulta no site www.iracemapolis.sp.gov.br 

(Licitações). Iracemápolis/SP, 05 de agosto de 2021. 

CONVOCAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis convoca a Sra. FERNANDA MARTINS para 

assumir o contrato temporário no cargo de AUXILIAR DE EDUCAÇÃO referente ao 

PROCESSO SELETIVO 01/2020. Favor comparecer ao departamento de recursos humanos 

em 03 dias.  

Iracemápolis, 06 de Agosto de 2021. 

 

Bianca do Nascimento Chica 

Chefe de Coordenadoria de Recursos Humanos 

 

 


