
 

Resolve: 

Art. l º As regras definidas pela presente portaria, aplica-se exclusivamente aos 

Profissionais vinculados a Secretaria Municipal de Educação, servidores efetivos, contratados e 

Comissionados, cujas atividades regulares (presenciais) foram paralisadas em função da 

Promulgação dos decretos municipais sobre o tema, visando a continuidade ao enfrentamento a 

COVID-19 e dá outras providências; 

Art. 2º O Regime especial de atividades e Aulas Presenciais no Modelo Híbrido/Rodízio 

(Aulas presenciais e aulas remotas) a ser implementado ao âmbito do Município de Isaías Coelho 

- PI, a partir de 20 de setembrQ de 2021, tem por objetivo dar início ao segundo Semestre Letivo 

Regular de 2021 no âmbito da competência da municipalidade. 

Art. 3° O Retomo das aulas presencias a que se refere esta portaria, está amparado pelo 

Decreto nº 19.429, de 08 de janeiro de 2021. Que aprova o PROTOCOLO Específico com Medidas 

De Prevenção e controle do Sars-Cov-2 (Covid-19) para o setor relativo à Educação, para o ano 

Letivo de 2021, e dã outras providências; amparadas ainda, pelo inciso I do Art. 24 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), pela Resolução CEE/PJ 

nº 087/2020, de 21 de maio de 2020 e pela Nota Técnica nº 02/2021 do CAODEC/MPPI. 

Art. 4º Os servidores citados no art.1° desta portaria desenvolverão suas atividades no 

Formato Híbrido/Rodízio (aulas presenciais e aulas remotas) concomitante com o trabalho de home 



Office. Gradual, alternado e/ou rodiziado para qualificação profissional, como também na produção 

De conteúdos pedagógicos, interação com os alunos e familiares de modo remoto mediado. 

Art. 5° A Secretaria Municipal de Educação, coordenará junto as Escolas Municipais a 

Execução de recursos necessários para preparação e condução das atividades como: aquisição de 

Equipamentos gráficos, de áudio gravação e multimídias, de modo a atender as escolas da Rede 

Municipal. 

 


