
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

138 Ano XVIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Junho de 2020 • Edição IVLXXXVI
c..v-1-ººs 

~~ ,,- , +e::, 
e l . J >t-

=================================================:..._ ~ \,tp ~ -·i ~=-~ 
GOV ANO DO PIAUÍ 

PREFEITURA Dt PRATA DO PIAUI 
SECRETARIA MUNICIML OE EDUCACÃO - SEMEC / CNPJ.: 30.:Z.9.S.43.S/0001--43 

~,.IIJIS_-.-.0..~~,-. .. ~ --..... ... .-;J>•~---·---"u• f"nnc9HI ,_b-9t, l,ln• . •MAl1.J -m,4K~l!f:a.t..li!ttt.h9'(noal1 ~~ 

PLANO DE TRABALHO - SEMEC DE PRATA DO PIA 

Este Plano estabelece as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-1 9 
(novo Coronavfrus) no âmbito da Rede Municipal de Ensino no perlodo de suspensão das aulas 
presenciais. 

J ustificativa 

Considerando a necessidade de evitar aglomerações em locais de circulação comum, bem 
como assegurar o fundonamenlo das escolas da Rede Municipal de Ensino em suas a ti vidades 
udministrutivns e rclucionndu.s à alimcnt.açüo c.scolur durunlc o pcriodo de suspcnsüo das uulus 
presenciais, que ocorrerá a partir do diu 04 de maio de 2020 (segunda- feira), conforme: decisão do 
Prefeito de Prata do Piauí por meio do 1° Decn .. '1:o nº 01 S , de 17 de março de 2020, (Art. 1°, § 1° e 
§2°, a Secretaria da Educação, que corresponderam às férias antecipadas e ajustes necessários ao 
cumprimento do Calendário Letivo 2020). E Decreto n• 017, de 31 de março de 2020, (Prorrogando 
as medidas preventivas de saúde em âmbito geral , suspendendo as aulas, conforme Art. 1°, §1º e 
§2°) E Decreto nº 018, de 14 de abril (de mesmo teor preventivo de saúde) e Em Consonância com 
Art. 8° da Resolução de nº 06 1/2020 do Conselho stadual de Educação do PI . 

Objetivos e ações 

este momento, assim a SEMEC posiciona-se quanto às medidas temporârias que deverão ser 
adotadas visando à prevenção ao contágio pelo COVfD- 19 (novo Coronavirus): 

I) Com o objetivo de evitar aglomerações e diminuir circulação de pessoas, continuam suspensas, 
a contar de 04 de maio de-2020, pelo prazo de quin:t.e dias, prorrogáveis, as aulas p resenciais no 
âmbito da Rede Municipal de Ensino; 

2) Aos estudantes serão garantidos o s dias le ti vos durante o período de suspensão das aulas 
presenciais mediante a utilização da metodolog ia de aulas programadas, conforme orientações 
pedagógica., definidas pelos Departamentos de Supervisão e Coordenação da SEMEC (Anexo 1 
- Plano de Ensino); 

3) As escolas municipais deverão permanecer abertas e em normal funcionamento no que se refere 
às atividades administrativas durante o referido período, cabendo às direções de escola tal 
responsabilidade; 

4) A eq uipe ges tora (Diretor e oordenador Pedagógico, secretário escolar e seus auxiliares) 
exercerá soas atividades em regime de .-e.v,e:r,;a.-nento de suas jornadas de trabalho, a fim de evitar 
aglomerações, garantindo o funci onam ento mínimo do serviço público; 

5) Salvo nas situações de afastamento obrigatório do ambiente de trabalho, em que estes servidores 
púbHcos (Professores) desentpenharão suas atribuições em domicilio, em regime excepcional de 
teletrabalho/online ou semi-presencial . se houver necessidade e com as devidas formas de 
prevenção: a equipe gestora e servidores de escola permanecem nas unidades de ensi no. em 
regime revezamento. à disposição da Escola, confom, e diretrizes e orientações que serão 

encaminhadas pelos Departamentos de Educação e Recursos Humanos desta Pasta (Anexos I e 
IT); 

6) As direções escolares. juntamente com a çqµipç docente que çxçrççrã as atividades propostas 
pela SEMEÇ de forma remota - e demais servidores, têm o dever de: planejar atividades e ações 
visando a diminuição da reprovação escolar, da distorção idade-série e das defosagens dos itens 
qualitativos; 

7) Neste período a equipe gestora deverá auxili ar a SEMEC na otimi7,ação dos recursos humanos, 
de turmas e a locação de professores, assim como reava.li ando o quadro de Recursos Humanos da 
escola, fazendo o cotejo dos dados constantes no sistema S IG com a real idade constatada (Anexo 
11); 

8) O diretor de escola é responsável pela atestação da efetividade do membro do magistério e do 
servidor de escola que exerce alividades uo respectivo estabelecimento de ensino; 

9) O livro ponto atesta a regularidade da vida funcional do professor ou servido de escola, sendo o 
diretor de escola resp0nsâvel por eventual at~stação indevida, em consonância com as 
orientações emitidas pela respectiva Coordenação Geral de Educação; 

1 O) Cabe às Coordenações da Escolares manter a SEMEC, constantemente informada acerca da 
efetividade dos professores e servidores de escola. bem como reforçar junto às escolas de sua 
abrangência a necessidade de observâncias das orientações administrativas. de recursos humanos 
e pedagógicas emitidas pela SEMEC; 

11) Por fim. os estabelecimentos de cn ino devem observar os segui ntes procedimentos preventivos 
à disseminação do novo Coronavirus: 

1- Manter o ambiente de trabalho bem ventilado, com janelas e portas abertas, caso seja possível ; 

D - A.fixar cartaz educativo, em local visível aos professores e servidores, com a informação sobre 
os cuidados de saúde preventivos ao contágio do novo Coronavírus; 

Ul - limpar e desinfetar objetos e superficies tocados com frequência. 

ANEXOI 

PLANO DE ENSINO 

Orientações para a utilização da metodologia de au las programadas Considerando a situação 
instalada na área da saúde pública, decorrente da pandemia de COVID-19 (novo Coronavirus), e 
visando resguardar o bem-estar dos estudantes, professores, equipe técnica e diretiva e demais 
profissionais que atuam nas escolas da Rede Municipal de Ensi no, esta Secretaria adotará a 
metodologia das aulas programadas para o período de 04/0S a O 1/06/2020, cm cumprimento ao 
Decreto do Senhor Prefeito. 

esse contexto, as aulas programadas são atividades escolares, presenciais ou não, 
previamente elaboradas com base em objetos de conhecimentos já abordados em sala. 
compreendendo um conjunto de aulas a serem cumpridas pelos estudantes e seus respectivos 
professores. 

As atividades propostas por meio das aulas programadas devem seguir as orientações dos 
professores, inclusive o cronograma de entrega, conforme prazo estabelecido pelo responsável pelo 
componente curricular. 

As aulas programadas seguirão um plano de ação elaborado pela escola com a semi
participação dos professores, contendo: 

1- Objetivos; 

ll Justificativa, destacando o contexto e a excepcionalidade ocasionada pela situação instalada 
na área da saúde pública, decorren1e da pandemia de COVID-19; 

ill - atividades a serem trabalhadas; 

IV - Data para execução; 

V - Estratégias para o controle de frequência do aluno. 

As aulas programadas devem ser comunicadas aos pais e/ou responsáveis legais dos 
estudantes para conhecimento, destacando a importância da sua utilização e do seu cumprimento. 
como parte do processo e da rotina escolar, conforme estabelece o art. 205 da Constituição Federal 
de 1988. 

A educação, direito de todos e dever do Municipal e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Dessa forma, para a operacionali zação das aulas programadas nas escolas da Rede Municipal 
de Ensino no referido período, orientamos que: 

✓ a Educação Infantil, UE! poderá, no âmbito de sua autonomia propor atividades lúdicas ai 

serem realizadas sob orientação dos responsáveis pelos estudantes, porém a reposição das aulas 
deverá ser somente de forma presencial, de modo que cada estudante esteja apto a cumprir o 
mínimo de 60% de presença dos 200 dias letivos, conforme determina o art. 31 , inciso IV, da. 
LDB. 

✓ Os professores deverão preparar as atividades a serem disponibilizadas nos dias 04 e 
06/05/2020, por área de conhecimento, de forma a possibi litar a pesquisa, interpretação e 
análise textuais, cálculos e noções básicas de matemática em geral , a criticidade e autonomia, 
do educando; 

✓ Caberá à equipe gestora e pedagógica orientar os professores e. organizar um plano de ação 
único para toda a escola, conforme as orientações citadas anteriormente. 

✓ A entrega das atividades das aulas programadas deverá ter um prazo de até 05 dias, aos pais ow 
responsáveis; 

✓ A devolutiva das atividades à escola deverao corresponder a uma semana, considerando o 
acesso dos pais ou responsáveis. conforme Resolução de nº 061 /2020 do Conselho Estadual de 
Educação do PI Art. 5°: "Nos locais de dificil acesso, onde houver impossibilidade de 

acompanhamento aos estudantes, deve-se garantir que não haja prejuízos aos mes mos . com a 
repos ição dos conleúdos/au las qunndo do retomo às unidades escolares. 

✓ O registro da frequência está condicionado à entrega e avaliação pelos professores das 
atívidades pelos estudantes. 

✓ Durante o período da interrupç:lo das aulas, os professores deverão recebe.r o material da 
formação continuada sobre Cunicu lo para estudo (residência) a ser disponibilizado pelo 
Coordenador/Formador Local (Prof. Esp. José Augusto de Morais) e participar do curso sobre 
essa temática a ser disponibilizado no Portal da Educação/SEMEC a partir do dia 10/05/2020. 

✓ A participação no curso on line no Portal da Educaç.ão/SEMEC sobre currículo é atividade 
obrigatória para todos os professores. mon.iloramento da participação dos professores. 

✓ A partir dos estudos por meio do curso online no Portal da Educação/ SEMEC sobre cuniculo, 
no retomo às aulas. os professores participarão das discussões e da elaboração do Curriculo 
Referência da Rede Municipal de Ensino de Prata do Piauí , de acordo com a proposta 
apresentada na fo1·n1ação continuada ocorrida em Prata do Piaui no em curso. 

No periodo de suspensão d.as aulas presenciai s, em relação aos recursos hum anos as Equipes 
Gestoras das escolas deverão: 

✓ Atualizar o sistema SlG; 
✓ Gerenciar Recursos Humanos na Escola; 
✓ Solicitar Recursos Humanos necessários para suprir as demandas; 
✓ Disponibilizar os Recursos Humanos ex.cedentes na Escola ; 
✓ Realizar cadastro, pesquisas de infonnações, aderir programas, fazer suas prestações de 

contas, eic; rererent.es suas nidades Escolares .. 
✓ Cabe às Coordenações e Direções Escolares: 
✓ Realizar o estudo do quadro das necessidades das unidades escolares, visando suprir as 

Escolas de Recursos Humanos; 
✓ Analisar as necessidades de Recursos Humanos e encaminhar para ADM, DRH ou SEMEC, 

se necessário; 
✓ Prover de Recursos Humanos as Escolas: agilizando contratos novos, convocações, 

ampli ações e apostilrunentos; 
✓ Analisar e vaJidar cadastro das escolas; 
✓ Revisar possíveis pendências no h:mçnmento de férias; 
✓ Revisar comunicados da efetividade enviados. 

OBS.: Caso as medidas preventivas/de isolamento se estendam, mantendo a suspensão das 
aulas presenciais, ou haja novas determinações legais, este Colegiado. juntamente com SMS 
emitirão novas regulamenta e tomará úblicas suas ori~. 

r..,u,.;to Pi auí, 24 de abril de 2020. 
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