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 RESOLUÇÃO SME Nº 12, DE 23 DE ABRIL DE 2020. 

 
Dispõe sobre adoção de medidas temporárias da 

retomada do ano letivo em caráter não presencial 

como forma de prevenção e contágio pelo COVID-

19 (Novo Coronavírus), para as escolas do Sistema 

Municipal de Ensino. 

 

 

A Secretária Municipal de Educação, considerando: 

- o disposto no Decreto Municipal nº 7757, de 20 de março de 2020; 

- o disposto no Decreto Municipal nº 7759, de 23 de março de 2020; 

- a Deliberação CEE 177/2020; 

- a Indicação CEE nº 193/2020; 

- a Indicação CEE nº 185/2019 

- o artigo 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) que dispõe em seu § 

2º que o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e 

econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir a número de 

horas letivas previsto nesta Lei; 

- o artigo 32, § 4º, da LDB que afirma que o ensino fundamental será presencial, sendo o 

ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações 

emergências; 

- a adesão parcial ao calendário escolar das escolas do Governo do Estado de São Paulo; 

- a necessidade de assegurar as providências e as medidas de combate e disseminação da 

COVID – 19; 

 

RESOLVE: 

 

Artigo 1º - Após a suspensão das aulas presenciais, serão reorganizadas as atividades 

pedagógicas, preferencialmente em regime de teletrabalho para os docentes, como forma 

escolhida para a execução da retomada destas atividades, devendo essas horas de atividades e 

planejadas e realizadas pelo docente, serem contabilizadas na carga horária anual da escola. 

Parágrafo Único. Objetivando cumprir as atividades não presenciais, os docentes que 

necessitarem de equipamentos ou suportes tecnológicos, deverão ir à Unidade Escolar, para 

utilização dos recursos necessários para realização de referidas atividades escolares, e 

orientação aos alunos e/ou pais de alunos ou responsáveis. 

 

Artigo 2º A reorganização será dirigida ao Ensino Fundamental de Anos Iniciais e Finais, e à 

Educação de Jovens e Adultos dos Anos Iniciais e Finais, bem como para a Educação Infantil 

e a Educação Especial. 

§ 1º As atividades pedagógicas não presenciais, destinadas aos alunos das modalidades 

citadas acima, deverão ser objeto de planejamento da unidade escolar; 

§ 2º Nos dias 28 e 29 de abril, haverá o replanejamento dos docentes pertencentes às 

modalidades descritas, por teletrabalho; 

§ 3º Nos dias 30 de abril e 04 de maio, haverá formação dos docentes como orientação de uso 

das ferramentas necessárias para realização das atividades não presenciais, por teletrabalho. 

 

Artigo 3º - As atividades não presenciais, destinadas aos alunos das modalidades de Ensino 

Fundamental Anos Iniciais e Finais, à Educação de Jovens e Adultos de Anos Iniciais e 
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Finais, Educação Infantil e Educação Especial terão suas atividades disponibilizadas por meio 

de mídias sociais, sendo utilizado um portal dentro do site da Prefeitura do Município de 

Catanduva, Face book, grupos de Whattsapp, Youtube. 

§ 1º Os alunos terão acesso às mídias sociais, com os conteúdos pedagógicos, a partir de 04 de 

maio de 2020; 

§ 2º Os alunos que não dispuserem de referidas mídias, receberão o material impresso, a ser 

entregue pela Unidade Escolar de origem dos mesmos, com cronograma de entrega, dentro 

das orientações da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Artigo 4º - As atividades não presenciais para a Educação Infantil serão desenvolvidas através 

de materiais orientadores às famílias para a realização de atividades interacionais e lúdicas na 

perspectiva do desenvolvimento e fortalecimento das dimensões afetiva e socioemocional, 

mesmo que oferecidas via mídias sociais. 

 

Artigo 5º - Os Supervisores Educacionais, Diretores de Escola, Vice-Diretores de Escolas,  

Coordenadores Pedagógicos e a equipe do Quadro Administrativo trabalharão em regime de 

revezamento, de forma que a Unidade Escolar não permaneça fechada, devendo ser feita uma 

escala de trabalho entre eles, para atendimento de pais de alunos, manutenção escolar e 

serviços administrativos, exceto os servidores que se enquadrem no artigo 1º do Decreto 

Municipal nº 7.759, de 23 de março de 2020. 

Parágrafo Único. Os Supervisores Educacionais deverão trabalhar em regime de 

revezamento, na sede da Secretaria Municipal de Educação, para atendimento às Unidades 

Escolares e pais de alunos. 

 

Artigo 6º Os docentes laudados, que não se enquadrem no artigo 1º do Decreto Municipal nº 

7.759, de 23 de março de 2020, trabalharão em regime de revezamento. 

 

Artigo 7º - As Unidades Escolares deverão se organizar para controle das planilhas de 

frequência semanal dos docentes e alunos, encaminhadas pelo Departamento de Orientação 

Pedagógica, para posterior validação da chefia imediata. 

 

Artigo 8º - Todos os funcionários das Unidades Escolares deverão atuar para alcançar a todos 

os alunos e famílias, a fim de participarem das atividades estipuladas. 

 

Artigo 9º - O calendário escolar será devidamente reorganizado, oportunamente, com as 

devidas reposições de aula, de acordo com orientações da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Artigo 10º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas as 

disposições em contrário, especialmente a Resolução SME nº 10, de 23 de março de 2020. 

 

Catanduva, aos 23 dias do mês de abril do ano de 2020. 
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