
RESOLUÇÃO SME Nº 18, DE 14 DE JULHO DE 2020. 
 

Detalha as atribuições da Secretaria Municipal de 

Educação e das Unidades Escolares com relação às 

atividades escolares não presenciais durante o período 

da pandemia da COVID - 19. 

 

A Secretária Municipal de Educação, com fundamento, no inciso IV do artigo 171 da Lei nº 

3.234 de 17/10/1996, e considerando: 

- o disposto nos Decretos 7.756 de 16 de março de 2020, e o 7.759 de 23 de março de 2020, que 

dispõem sobre a adoção de medidas administrativas, de caráter temporário e emergencial, de 

prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus COVID-19; 

- a Deliberação CEE 177/2020 que fixa normas quanto à reorganização dos calendários 

escolares, devido ao surto global do Coronavírus, para o Sistema de Ensino do Estado de São 

Paulo, e dá outras providências; 

- o inciso VII do artigo 206 da Constituição Federal e o inciso IX do artigo 3º da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 9.394, de 20de dezembro de1996, que 

estabelecem o princípio da garantia de padrão de qualidade do ensino; e. 

- o § 4º do artigo 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, que dispõe que o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a 

distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais, 

 

RESOLVE: 

 

Artigo 1º - As equipes da Secretaria Municipal de Educação deverão apoiar as escolas municipais 

para que estas desenvolvam atividades escolares não presenciais de forma a favorecer a 

continuidade da aprendizagem dos estudantes durante o período de suspensão das atividades 

presenciais como medida temporária e emergencial de prevenção de contágio pela COVID-19. 

 

Parágrafo único – A Secretaria Municipal de Educação deverá fiscalizar o cumprimento dos 

protocolos estabelecidos pela Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo e pelo Comitê de Apoio 

Administrativo ao Enfrentamento da Pandemia do COVID-19 por parte das unidades escolares. 

 

Artigo 2º - Compete aos supervisores educacionais: 

I - orientar as unidades escolares sob sua responsabilidade sobre a reorganização do calendário 

escolar e o registro da carga horária das atividades escolares não presenciais; 

II - acompanhar semanalmente de forma virtual com as equipes gestoras das escolas, para apoiar 

o trabalho pedagógico e administrativo escolar; 

III - apoiar as escolas no cumprimento das diretrizes da Secretaria da Municipal de Educação, 

inclusive os Comunicados e Resoluções dispostos pela mesma; 

IV - facilitar a comunicação entre Secretaria e Unidades Escolares. 

 

Parágrafo Único – Comparecer ao seu local de trabalho, no horário normal, de segunda à quinta-

feira; a sexta-feira será computada como banco de horas em favor da municipalidade. 
 

Artigo 3º - Compete aos integrantes do Departamento de Orientação Pedagógica: 

I - apoiar os professores no uso de tecnologias para a elaboração de atividades escolares não 

presenciais e disseminar o conhecimento sobre a utilização de tecnologias para fins educacionais; 



II - acompanhar a plataforma do programa DemandaNet para articular o trabalho docente na 

realização de atividades escolares não presenciais e para promover o melhor aproveitamento do 

ambiente virtual de aprendizagem pelos estudantes; 

III - apoiar a formação dos docentes em momentos de HTPC (Hora de Trabalho Pedagógico 

Coletivo), formando os Diretores ou Vice-Diretores do Ensino Fundamental e Coordenadores 

Pedagógicos em reuniões virtuais às quartas-feiras; 

IV – apoiar a formação dos docentes em momentos de HTPC (Hora de Trabalho Pedagógico 

Coletivo), formando os Diretores da Educação Infantil em reuniões virtuais às quintas-feiras; V – 

orientar a equipe gestora na utilização de instrumentos e métodos para acompanhar e avaliar a 

aprendizagem dos estudantes. 

 

Artigo 4º - São atribuições dos Gestores Escolares: 

I – participar de reunião virtual, semanalmente com o Departamento de Orientação Pedagógica; 

II - apoiar a aprendizagem dos estudantes com atividades escolares não presenciais na 

modalidade semipresencial, utilizando os recursos oferecidos pela plataforma do programa 

DemandaNet, Face book, grupos de Whattsapp, Youtube e por outras mídias sociais e pelas 

atividades impressas; 

III - realizar a sistematização e registro de todas as atividades pedagógicas não presenciais, 

durante o período de suspensão das aulas presenciais, para fins de comprovação e autorização de 

composição de carga horária; 

IV - fazer a busca ativa dos estudantes que não estiverem participando das atividades escolares à 

distância, entrando em contato com eles e suas famílias, utilizando os diversos meios de 

comunicação disponíveis, com registro das ações realizadas na Planilha de Acompanhamento dos 

Alunos; 

V - fazer a gestão dos grupos de turma nos aplicativos, promovendo um ambiente virtual de 

aprendizagem colaborativo, e mediar todos os canais de comunicação utilizados pela escola, 

intervindo em situações de conflito, uso de vocabulário desrespeitoso e cyberbullying; 

VI- manter o ambiente físico da escola adequado para o trabalho presencial dos profissionais, 

cumprindo com os protocolos estabelecidos pela Secretaria da Saúde do Município de Catanduva; 

VII – estabelecer o horário de trabalho do secretário de escola/auxiliar administrativo com o 

horário do Gestor Escolar, ficando a sexta-feira como banco de horas em favor da municipalidade; 

VIII- comparecer à unidade escolar em seu horário de trabalho estabelecido pela Secretaria 

Municipal de Educação, de segunda à quinta-feira e a sexta-feira será computada como banco de 

horas em favor da municipalidade; 

 

Parágrafo único - O Diretor de Escola deverá organizar a execução das atribuições previstas nos 

incisos I a VII, do "caput" deste artigo, entre os profissionais da unidade escolar, de forma a 

melhor atender aos estudantes. 

 

Artigo 5º - A Secretaria Municipal de Educação poderá expedir documentos complementares para 

orientar o cumprimento do disposto nesta Resolução. 

 

Artigo 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Catanduva, aos 14 dias do mês de julho do ano de 2020. 
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