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DECRETO Nº 027 /2020    

 
“Dispõe sobre a Regulamentação do Ensino de forma  
na Rede Pública Municipal de Ensino medidas 
temporárias e emergenciais de prevenção ao de 

contagio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no 
âmbito do território de São João da Fronteira – PI, e 
dá outras providências”. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA, ESTADO DO 

PIAUÍ, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município;  

CONSIDERANDO o agravamento da crise de saúde pública no Brasil, com 

reflexos diretos nos Estados e Municípios, em decorrência da pandemia de doença 

infecciosa viral respiratória, causada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

necessitando a intensificação, a cada dia, das ações emergenciais da Prefeitura de São 

João da Fronteira – PI. 

 

CONSIDERANDO o que consta da Lei Federal nº 13.979, de 06.02.2020, do 

Decreto Estadual nº 18.895/2020, que DECLARA estado de calamidade pública em 

todo o Estado do Piauí e ainda Decreto Municipal nº 010, de 23.03.2020, que e 

Declarou estado de calamidade pública no Munícipio de São João da Fronteira –PI, e 

suas prorrogações; 

 

CONSIDERANDO, que a Medida Provisória nº 934, de 19 de abril de 2020, 
estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da Educação Básica e do Ensino 
Superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de 
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

 

CONSIDERANDO o Parecer nº. 5/2020, de 28 de abril de 2020, do Conselho 
Nacional de Educação, que trata das orientações com vistas a reorganização do 

Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para 
fins de cumprimento da carga horaria mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-
19; 

CONSIDERANDO a Resolução CEE/PI nº 061/2020 de 26 de março de 2020 

que dispõe sobre o regime especial de aulas não presenciais para Instituições 

integrantes do Sistema Estadual de Ensino do Piauí. 

 

CONSIDERANDO o art. 32, § 4ºda Lei 9394/1996-Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, bem como, a nota de esclarecimento do Conselho Nacional de Educação, 
publicada no dia 16 de março de 2020. 

 

DECRETA: 

 
Art. 1º - Fica mantida a suspensão das aulas na Rede Pública Municipal de Ensino na 
modalidade presencial enquanto perdurar as ações de enfrentamento da PANDEMIA 
decorrente do COVID-19 (Novo Coronavírus), observadas as disposições deste decreto. 
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Art. 2º - Ficam substituídas as atividades pedagógicas presenciais nas etapas e 
modalidades da Educação Infantil (manutenção de vínculos), Ensino Fundamental I e II, 
da Rede Pública Municipal de Ensino de São João da Fronteira-PI, por aulas não 
presenciais, atividades remotas, que utilizem diversos recursos didáticos, meios e 

tecnologias de informação e comunicação, definidos pela equipe escolar em consonância 
com a Secretaria Municipal da Educação. 
 
Art. 3º - Para organização do aproveitamento da carga horária (C.H), do ano letivo na 
modalidade não presencial (atividades remotas), as unidades escolares realizarão o 
replanejamento, por meio de reuniões virtuais com o corpo pedagógico da Secretaria de 
Educação e posteriormente com o Corpo Docente da Unidade Escolar. 
. 
Parágrafo Único- Para fins do cômputo de Carga Horaria (C.H), do ano letivo na 
modalidade não presencial, poderão ser aproveitadas as atividades remotas, realizadas 
antes da edição do presente Decreto, desde que supervisionadas e validadas pela 
Unidade Escolar. 
 
Art. 4º - Cada Unidade Escolar, devera elaborar seu Plano de Ação Pedagógica, para a 
continuidade das atividades escolares, que por sua vez, deverá ser divulgado a toda a 
comunidade escolar, com efeito imediato, respeitando a Base Nacional Comum 
Curricular, os Referenciais Curriculares, priorizando metas curriculares e definindo os 
objetivos a serem alcançados, em consonância com o Projeto Político Pedagógico (PPP). 

 
Art. 5º-   Enquanto perdurar o período de suspensão mencionado no art. 1º, o processo 
de ensino-aprendizagem dar-se-á por meio de atividades em ambiente virtual, materiais 
impressos, livros didáticos, livros paradidáticos, materiais de programas educacionais, 
sendo que, em todos os casos, considerar-se-á os recursos disponíveis. 

 
Art. 6 º - Os docentes deverão atuar preferencialmente em regime de trabalho remoto, 
dando continuidade as medidas de isolamento social, enquanto perdurar o período de 
suspensão mencionado no artigo 1º. 

 
Art. 7º - Os docentes que necessitarem de equipamentos e suporte tecnológico deverão 
se dirigir a unidade escolar ou outro local designado pela Secretaria Municipal da 
Educação, para a utilização dos recursos necessários, garantindo o planejamento e 
execução das aulas não presenciais e orientação aos discentes e aos seus responsáveis. 
 
Art. 8º - As aulas não presenciais serão conduzidas pelos docentes junto aos discentes 
no período de atribuição de sua carga horária. 
 

Art. 9º - As aulas não presenciais, corresponderão a um percentual do número total de 
aulas da Carga Horaria de cada docente. 

 
Art. 10º - As aulas não presenciais devem ser devidamente registradas, em atendimento 
ao planejamento, seguindo as orientações da Equipe Gestora, para cômputo da carga 
horária cumprida; 
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Art. 11 - Na organização das atividades não presenciais as Unidades Escolares devem 
adotar recursos Tecnológicos, ambientes informacionais e virtuais de ensino e 
aprendizagem, redes sociais, podem serem considerados também materiais didáticos 
e/ou orientações na forma impressa, para dirigir a aprendizagem de estudantes que 
porventura não tenham acesso a tecnologias de comunicação. 
 
Art. 12 - As horas de trabalho pedagógicos deverão continuar sendo realizadas 
semanalmente, a distancia, enquanto mantidas as medidas de isolamento social, de 
acordo com a carga horária de cada docente. 
 

Art. 13  - Toda a atividade realizada durante o período de pandemia decorrente do 
COVID-19 (Novo Coronavirus), poderá ser considerada e pontuada de forma processual 
e contínua, considerando as especificidades de cada Unidade Escolar. 

 
Art. 14 - As Unidades Escolares deverão criar estratégias e meios de comunicação com 
todos os discentes e os seus responsáveis, conforme orientações emanadas da Secretaria 
Municipal da Educação. 
 
Art. 15 - Durante a suspensão das atividades presenciais, as equipes gestoras deverão 
estar disponíveis on line no período em que estariam na escola, cabendo: 
 

 I - Aos Gestores Educacionais a organização dos grupos virtuais, planos coletivos para 
atendimento dos estudantes e documentos que comprovem a realização das atividades 
pelos professores; 
 
II - Os profissionais designados para funções docentes, realizarão planejamento 
pedagógico coletivo (virtual) e individual, compartilharão documentos por componente 
curricular, documentarão todo o processo, encaminharão e receberão, através das redes 
sociais e/ou endereço eletrônico, as atividades que serão realizadas pelos estudantes 
readaptados. 
 
Art. 16 - As Unidades Escolares deverão criar estratégias, cronogramas e meios de 
comunicação, para que as atividades realizadas pelo estudante cheguem ao professor. 
 

Art. 17 - Todos os profissionais da educação deverão estar empenhados e atuar para que 
o ensino não presencial alcance o número máximo de estudantes e seus responsáveis, 
possibilitando a efetiva participação das atividades propostas. 
 
Art. 18 - Compete a equipe de Coordenação Pedagógica da Secretaria Municipal de 

Educação, orientar e acompanhar a execução do Plano de Ação Pedagógica para a 
continuidade das atividades escolares, assegurando o fiel cumprimento dos dispositivos 
estabelecidos neste decreto, mediante ciência e manifestação quanto as ações realizadas 
pelas unidades escolares. 
 
Artigo 19 – Caberá a Secretaria Municipal de Educação, quando do retorno as atividades 
presenciais, a edição de normas complementares com vistas a adequação do Calendário 
Escolar do ano de 2020. 
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Art. 20 - As medidas previstas neste decreto poderão ser reavaliadas a qualquer 
momento. 
 
Art. 21 - Fica facultado à Secretaria Municipal da Educação, a edição de normas 
complementares necessárias ao cumprimento do disposto neste decreto. 
 

Art. 22- Este Decreto em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao 

dia 22 de maio de 2020. 

 

Prefeitura Municipal de São João da Fronteira – PI, 16 de maio de 2.020. 

 

               

                                                                                  
Antonio Erivan Rodrigues Fernandes                                                                                                        

Prefeito Municipal 

 
 

 

 


