
PREFEITURA MUNIC旧AL DA‘

ESCADA

DECRETO Ng OIQ/2021

EMENTA: Disp∂e sobre o regime especial de

atividades escolares nさo p「esenciais no ambito da

「ede mu而cipal de ensino do munic佃io da Escada.

no pe「fodo em que as auIas p「esenciais estive「em

Pa「aIisadas. a evitar a p「opaga9aO do Coronavf「us

(c○vid-19).

A PREFEllA DO MUNICrP10 DA ESCADA/PE, nO uSO das atribuis6es que Ihes sao

COnferidas pela Constituis約Federa上Pela Constitu喧O do Estado de Pemambuco, Pela Lei

Organica Municipal e peIo disposto na Lei Federai ng 13.979/2020; e

CONSIDERANDO a declaracao de pandemia da Org∂niza亭aO Mundial da Sal]de em 30 de

janeiro de 2020, em decorr全ncia da infec鐙o Humana peIo novo Coronav血s, que

COnfigura emerg台ncia em Sadde Pd帥ca de而POrtanCia匝emactonal;

CONS旧輔ANDO o disposto na Lei Federal ng 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que

disp5e sob「e as medidas para enfrentamento da eme「g台ncia de sadde pd帥ca de

importanda intemacionaI decorrente do novo Co「onavirus e do Becreto Fede「al ng

lO.282, de 20 de marco de 2020;

CONSIDERANDO o monito「amento continuo dos indicadores epidemio16gieos 「eIacionados

a pandemia no ambito do Estado de Pemambuco, COm O eStabelecimento de dive「sos

PrOtOCOIos setoriais e regras sanit鉦as de observancia obrigat6ria para a 「etomada gradual

de atividades sociais e econ6micas;

CONSIDERANDO a necessidade de se intensificarem as ac6es voltadas a conter a curva de

COntaminacfo da Covid-19　e de promover adequac6es em aIgumas das medidas

tempor5rias editadas para enfrentamento da emergencia de sa11de pllbIica decorrente do

CO「OnaVirus, PreVistas no Plano Estadual de Convivencia com a Covid-19;

CONSIDERANDO, ainda, O teOr do Decreto ng 49.959, de 16 de dezembro de 2020, que

mantem a declaracao de situa亨わanorma上caracterizada como ′′Estado de Calamidade

Pdblica’’, nO ambito do Estado de Pemambuco, em V血ude da emergencfa de sa11de

Pd帥ca de import台ncia intemacionaI decorrente do coronav(rus.

器器霊n豊富霊霊a謹書詰一昨
respectiva evolucao da aprendizagem pelo alunado;
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CONSIDERANDO o disposto no artigo 20与da Constitu嘩O FederaI, O quaI indica que a

educacfo, direito de todos e dever do estado e da fam硝a, Ser5 promovida e incentivada

COm a COlabo「acao da sociedade, Visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, Seu

PrePa「O Para O eXerC予cio da cidadania e sua qua怖caききo para o traba旧o;

CONSIDERANDO que o artigo 227 da Constitui誇o FederaI reitera ser dever da fam掴a, da

SOCiedade e do Estado assegurar a crian縛, aO adolescente e ao jovem, COm abso面ta

Prfa而dade, O direito a vida, a Sadde, a a=menta軍o, a educacao, aO lazer, a

PrOfissiona"zacao, atultu「a, a dignidade, aO reSPeito言出berdade e atonvivencia fam硝ar e

COmunit狛a, a16m de coIoc計os a salvo de toda fo「ma de neg=g釦cia, discr面na亭fo,

expIora弟o, VioI台ncia, CrUeldade e opressfo;

CONS旧ERANDO os termos da Leing 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e

Bases da Educa埼O Naciona上LDB), que COnSagra em Seu art. 4g ser um dever do Estado

COm educa亭蔀o escolar pll帥ca e sua efetiva亭約mediante a ga「antia de‥主educa9aO b5sica

Obriga亡6rねe gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade上. ], e em Seu Art.

4g-A, que aSSegura O atend而ento educacional, durante o per子odo de intema軍都y ao aluno

da educacao bきsica而emado para tratamento de sadde em 「egime hospitalar ou

domic陸r por tempo p「oIongado, COnfo「me dispuser o Poder Pl]帥co gm regulamento, na

esfera de sua competencie federativa;

CONSIDERANDO os termos da Lei ng 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diret「izes e

Bases da Educa92io Naciona仁LDB), que eStabelece em seu art. 11, inciso用a autonomia

dos municipios para baixa「 no「mas complementares pa「a o seu sistema de ensino;

CONSIDERANDO as imp“cac5es da pandemia do COVID19 no fluxo do calend鉦o escola「′

tanto na educa辞o b5sica quanto na educa鐙o superior, bem como a perspectiva de que a

durac5o das medidas de suspens竃o das atividades escolares presenc蘭s, a fim de

minimizar a disseminacao do v血s, POSSa Ser de tal extensきo que inviab用ze a reposis§o

das aulas, de acordo com o planejamento do calend鉦o letivo de 2021;

CONSIDERANDO que a Lei de Diretrizes e Bases da Educa薄O Nacionai disp6e em seu a巾go

32, § 4g, que O enSino fundamental se「5 presencia書, Sendo o ensino a dist台ncia ut硝zada

COmO COmPlementacao da aprendizagem ou em situac6es emergenciais, e aS

regulamentac6es estabelecidas no Decreto 9.0与7, de 25 de maio de 2017;
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CONSIDERANDO que em ap"ca箪O COnjugada da Lei nQ ll.738/2008 e da Leide Diretrizes

e Bases da Educagao (Lei ng 9.394/1996), denota-Se qual a parceIa m(nima de carga

hor鉦a do professor deve ser reservada a estudos, Planejamento e ava"a9aO;

CONSIDERANDO que traba旧o a dist台ncia 6 realidade e presente no mundo laborai,

apofado pelo desenvoIv而ento tecnoI6gico e instrumental da inform猫ca e das

teIecomunjcac6es no p「ocesso produtivo;

DECRETA:

Art. 1g A partir do dia O2 de fevereiro de 2021 e durante o per予odo em que as auIas

P「eSenC蘭s estive「em suspensas em v而ude da situacfo de calamidade pL刷ca decorrente

da Pandemia da COVID-19, aS institu蘭es de ensino da Rede Municipal deverわofe巾r

a帥dades pedag6gicas nfb presenciais, COnforme orienta碕es da Secreta「ia Municipal de

Educa亭a。, direto「ias e coordena鱒es escolares.

Art. 2Q As atividades pedag6gicas nio presenciais rea陀adas peIas institui96es de ensino

Serfo computadas para fins do cumpr血ento das 800 ho「as aulas obrigat鉦as.

Par蒔rafo dnico. O regist「o das atividades e da pa由cipacao efetiva c蛤s estudantes deve

Ser Validado pelo colegiado da institu嘩O, aO final do perfodo de excepciena"dade, COmO

fo「ma de garan亡i「 o cumprimento do caIend狛o escolar.

Art. 3g Os p「ofesso「es da Rede Municipa! de Ensino deverao dediear suas auias-atividade

na elabora錐o, aCOmPanhamento e 「evis竃o das atividades propostas.

Art. 4g Para fazer com que as atividades cheguem at6 os alunos, O PrOfessor devera, junto

aos coordenadores por ano/se「ie, aO COmite gesto「, a Dire肇O/Coordena軍o de cada

escola e a Secretaria Municipal de Educas袖u輔zar-Se de todas as fer「amentas de

COmunicacfo poss(veis e disponiveis, tais como WhatsApp, Messenger, e-ma時etc.

Par鵡rafo dnico. Aos alunos que nao tem acesso ds ferramentas tecno16gicas e計ntemet,

a Secreta「ia de Educa軍o e a dire肇o escolar deverfo providenciar uma fo「ma segura par∂

que as atividades desenvoIvidas sejam imp「essas e entregues fisicamente.

Art.与g Para que o traba旧o desenvolvido pelos estudantes seja eficiente e esteja de acordo

COm a Base Comum Currieula「 Nacional e o Cu而cuio de Pernambuco, O PrOfessor deverき

P「OPOr material espec桐co para cada etapa e modalidade de ensino, COm fac帖dade de

execucfo e compart冊amento, COmO: Videoaulas, COntelldos organizados em plataformas
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∨而uais de ensino e aprendizagem′ 「edes sociais, COrreto eletr6nico e out「os meios digitais,

Ou naO, que Viab硝zem a rea“zacfo das atividades por parte dos estudantes, COntendo,

inclusive, indicacao de sites e links para pesquisa.

§19 Devem se「 inclusos nos mate「iais pa「a cada etapa e modalidade de ensino言nstruc6es

Pa「a que OS eStudantes e as fam硝as trabalhem as medidas preventivas e hうgienicas contra

a disseminacao do v血s′ COm reforco nas medidas de isoIamento social durante o per(odo

de suspensao das aulas presencies.

§2Q Devem ser u捕zados os livros did細cos que os alunos da rede municipal de ensino

disp∂em, O「iundos do PNLD ou de aquisi詩o pr6p「ia, COnStanteS na rela95o de iivros

didaticos apresentada peIo comite gestor.

§3Q Aos docentes que traba旧am com as turmas de educa凄v3而an坤cabe propo「

ativjdades que motivem as fam紺as a aux硝a「 no desenvo廟mento das mesmas e que

PrOmOVam a eStimula肇o necess鉦a para o desenvoMmento pleno e integral dos

estudantes.

§4g A ava帖a肇o do conteddo estudado nas atividades escoほres nfo presenciais fica「きa

c「軸o do plenejamento eIaborado pelo professor, P。dend。 S針蜜ueto d。 aVa噂。

P「eSenCial poste「ior, bem como ser atribuida nota ou conceito a atividade especifica

rea=zada no perfodo n論presencia上

Art. 69 Todos os atos decorrentes da ap“ca箪O deste Decreto deverao ser devidamente

regist「ados peIa Sec「etaria Municipal de EducaGfo ou institui96es de ensino para fica「 a

disposis§o da supervis約pelo Conselho Munieipal de Educa肇O,

A「t. 7g Fica conside「ado como Serviso PdbIico Essencfal as a亡ividedes finalisticas da

Secretaria Municipal de Educa鐙o, eXClusivamente para a produ9論e manutencao do

Ensino a dist台ncia, entrega de materiais did甜cos e pedag6gicos para alunos sem acesso a

intemet ou telefonie.

Art. 8Q A Secretarfa de Educac登O POdera, CaSO neCeSS狛o, editar atos p「6p「tos em

COmPlementa肇o aos termos do p「esente Decreto, aOS Dec「etos Estaduais, lnstruc6es

Normativas espec笛cas, ent「e OutrOS atOS Cabiveis.

Art. 9g As medidas previstas neste Dec「eto ter害o vig台ncia enquanto perdurar a suspensao

das auIas presenciais e poderfo ser reava=adas a quaIquer momento.
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Art. 10 Este Decreto ent「a em vigor na data de sua pu帥ca亭aO e P「Oduzir5 efeitos

enquanto perdurar o estado de emerg全ncia em sal]de causado peIo novo coronavirus.

Gabinete da P「efeita do Munic佃O da Escada, Estado de Pemambuco.

Escada/PE, 2与dejaneiro de 2021.
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