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 RESOLUÇÃO SME Nº 15 DE 21 DE MAIO DE 2020 
 

Altera o Art .2º, em seu inciso VIII, item” a”e Anexos da Resolução SME nº 

14 de 20 de maio de 2020, que dispõe sobre a reorganização  do  

Calendário Escolar, das atividades pedagógicas remotas, sua realização e 

registro noperíododerestrição das atividade. 

 

A Secretária Municipal de Educação, Prof.ª Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca, no uso de 

suas atribuições legais, altera dispositivos da Resolução SME nº 14 de 20 de maio de 2020, 

como segue: 

Art. 1º O inciso VIII, item “a” do Art. 2º da Resolução supracitada, passa a ter a seguinte 

redação: 

“Art. 2º… 

VIII ... 

a) atividades pedagógicas remotas de professores, com acompanhamento dos Diretores, 

Coordenadores Pedagógicos, nos dias 19, 20, 21,22, 26, 27 e 28 de maio.” 

 
Art. 2º O anexo integrante da Resolução SME nº 14 de 20 de maio de 2020, passa a ter a 

seguinte configuração: 

ANEXOS 
 

 

RECURSOS 

ACOMPANHAR E 

REGISTRAR 

 

ORIENTAR 

 

AVALIAR 

 

MONITORAR 

Plataforma com 

as atividades no 

questionário e as 

atividades 

impressas; 

Registrar, no semanário 

utilizado pela unidade 

escolar, as atividades 

propostas ( objetivos, 

áreas do conhecimento, 

habilidades, recursos, 

etc); 

Realizar 

orientações 

claras e 

objetivas; 

Registrar 

semanalmente o 

andamento da 

realização das 

atividades, quem 

apresentou 

dificuldade e os que 

não tiveram 

nenhuma através de 

relatório. 

Criar rotina de 

monitoramento à 

execução das 

atividades propostas 

e acesso aos que não 

tiveram nenhum 

através de relatório; 

Livros do 

Sistema SESI-SP 

de Ensino, do 

PNLD, Ler e 

Escrever, EMAI 

e guia de 

Orientação do 

Estado de São 

Paulo; 

 
 

Registrar em planilha 

própria o 

monitoramento 

realizado dos acessos de 

cada família/aluno. 

Instruir 

aqueles que 

ainda não 

conseguiram 

acesso à 

plataforma; 

Poderão ser enviadas 

mensagens aos pais/ 

responsáveis via 

meios de 

comunicação, sempre 

que possível e se for 

acordado na unidade 

escolar. 

Outras atividades 

por iniciativa de 

cada unidade 
escolar. 

Registrar no diário de 

classe, conforme 

orientação específica 

Utilizar 

linguagem de 

fácil 
Entendimento; 
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  Oferecer 

atendimento 

ao aluno 

respondendo 

às dúvidas e 

comentários 

das crianças 

ou 

responsáveis. 

  

 

Organização das ações dos professores: 
Os meios de comunicação com os pais/responsáveis das salas de aula poderão ser utilizados 

conforme combinado e acordado na equipe docente, porém com elaboração de regras e normas para 

a comunicação assertiva. Recomendamos que o diretor ou professor coordenador participe dos 

grupos e que tenham orientações claras e objetivas, salientando que por conta da situação atual faz-se 

necessária comunicação estreita com famílias e alunos. 

Os pais/responsáveis que manifestarem a impossibilidade de acesso à internet ou equipamento para 

realização das atividades na Plataforma ou para imprimir as atividades, deverão receber esses 

impressos, via escola, conforme organização e cronograma da Unidade Escolar. 

Os materiais e instrumentos de acompanhamento das propostas de aprendizagem devem ser 

organizados e registrados com as informações dos itens, data e forma de entrega. 

Para auxiliar os trabalhos segue um checklist com datas e ações a serem 

implementadas: 

O QUÊ? QUEM? QUANDO? 

a) Orientar os professores e explicar como 

serão os acompanhamentos e registros. 

Formas de registro das aulas, organização das 

aulas de acordo com a matriz curricular. 

 

 
Equipe Gestora 

 

 
Replanejamento: 02 de junho 

b) Encaminhar para o e-mail institucional 

do Supervisor responsável pela UE toda a 

organização da Unidade: 

Acompanhamento de HTPC, calendário de 

execução das tarefas, planilha de 

monitoramento e relatório de 

acompanhamento das orientações 

pedagógicas aos alunos. 

 

 

 

 
Equipe Gestora 

 

 

 

Semanalmente, durante o 

mês de maio. 

c) Organizar kit de materiais necessários 

para que os alunos utilizem em casa (de 

acordo com a realidade de cada unidade e 

das propostas de atividades). 

 

 
Toda equipe escolar 

 

 
Semanalmente 
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d) Imprimir e organizar as atividades 

impressas de acordo com a solicitação dos 

responsáveis pelas crianças que não tem 

acesso a internet - juntar sempre as 

atividades/orientações já postadas para 

imprimir quinzenalmente. 

 

 
 

Equipe Escolar 

 

 

 
A critério da Unidade Escolar 

e) Entrega das atividades impressas, na 

Unidade Escolar e outras estratégias a ser 

implementada se necessário. 

 

Equipe Escolar 

 
12 19, 26 de maio 

f) Elaborar vivências para a faixa 

etária atendida (Ed. Infantil). 
 

Professores 

 

Durante o mês de maio 

g) Acompanhar e dar suporte às 

ações de HTPCs, através de 

discussões por videoconferência ou 

outros meios de comunicação. 

 

 
Equipe Gestora 

 
 

Durante o mês de maio 

h) Organizar pasta para arquivar as 

atividades devolvidas pelos 

responsáveis/pais no retorno às aulas. 

 
Equipe Gestora e 

Professores 

 
 

Durante o mês de Maio 

 

Organizar cronograma semanal para os professores em teletrabalho: 
 
 

 

S
E

G
U

N
D

A
 

TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

HTPC e 

HTPL 

   

 Elaboração de Atividades/ 

Sequencias Didáticas 

(Ensino Fundamental) 

Elaboração de Atividades/ 

Sequencias Didáticas (Ensino 

Fundamental) 

Elaboração de Atividades/ 

Sequencias Didáticas 

(Ensino Fundamental) 

 Elaboração de Vivências 

(Educação Infantil) 

Elaboração de Vivências 

(Educação Infantil) 

Elaboração de Vivências 

(Educação Infantil) 

Monitoramento da 

plataforma 

Monitoramento da plataforma Monitoramento da 

plataforma 
 Frequencia dos alunos  

Frequencia dos alunos  Frequencia dos alunos 
 Relatório Semanal  

Relatório Semanal  Relatório Semanal 

 
Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Catanduva, 21 de maio de 2020. 
 

Prof.ª Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca 
Secretária Municipal de Educação 

R.G. nº 6.841.920-X 


