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Pindamonhangaba, 14 de abril de 2020. 

 

Assunto: Atividades Complementares – Educação a distância (EAD)   

 

 Em atenção às normativas Federais, Estaduais e Municipais de enfrentamento a pandemia do 

Novo Coronavírus – COVID 19 e às expectativas de toda comunidade escolar, famílias e crianças, 

apresentamos uma proposta de ação conjunta pedagógica que dispõe sobre a substituição momentânea das 

aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia, para permitir ao 

aluno efetivo trabalho escolar, rotina e estimulação a aprendizagem, podendo assim integrar 20% das 800 

horas letivas mínimas fixadas pela Lei nº9394/96 – LDBEN medida a ser aprovada pela Diretoria 

Regional de Ensino a qual a Rede Municipal de Ensino de Pindamonhangaba está jurisdicionada. 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 5.752/2020 que no Artigo 2º suspende por tempo 

indeterminado a realização de eventos coletivos de quaisquer naturezas, sendo um deles os educacionais, 

assim como esclarece nos parágrafos 2º e 3º que a Secretaria de Educação e a Rede particular de ensino 

seguirão as orientações do Governo do Estado de São Paulo; 

 

CONSIDERANDO o artigo 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em especial o § 2º  
“O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e 
econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número 
de horas letivas previsto nesta Lei” 
 
 

CONSIDERANDO o art. 24 da LDB que orienta que a educação básica, nos níveis fundamental e 

médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: 
I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e 
para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho 
escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver; (Redação dada 
pela Lei nº 13.415, de 2017) 
 
 

CONSIDERANDO o artigo 32 da LDB, em especial o § 4º : 

O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como 
complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. 
 
 

CONSIDERANDO a Deliberação CEE 77/2008, no Art. 3º, orienta: 

No ensino fundamental poderão ser utilizados mecanismos de Tecnologia da Informação 
e Comunicação (TIC), para atividades complementares de ensino, reforço e recuperação. 

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

escolares: 
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 Art 1º, determina a reorganização do calendário escolar diante da situação emergencial e propõe 

para além da reposição de aulas na forma presencial, formas de realização de atividades escolares 

não presenciais 

 Art 2º, inciso III nos orienta para que a adequação do calendário não reduza as horas letivas, 

garantindo as 800 horas conforme previsto no parágrafo 2º do Art 23 da LDB 

 Art 2º, inciso V nos orienta a utilizar todos os recursos disponíveis, desde orientações impressas 

com textos, estudo dirigido e avaliações enviadas aos alunos/família, bem como outros meios 

remotos 

 Art 2º, inciso VI nos orienta a respeitar as especificidades, possibilidades e necessidades dos bebes 

e das crianças da Educação Infantil em seus processos de desenvolvimento e aprendizagem 

 Art 2º, inciso VII, orienta para um eventual período de atividades de reposição, devendo 

considerar reuniões/atividades com os profissionais e com as famílias/responsáveis, atendimento a 

Educação Infantil com vivências e experiências que garantam a aprendizagem e desenvolvimento 

de acordo com o currículo e uso das TICs – Tecnologias de Informação e Comunicação com os 

alunos do Ensino Fundamental considerando como modalidade semi-presencial (tecnologias de 

informação e comunicação remota), quaisquer componentes curriculares poderão ser trabalhados 

nesta modalidade lembrando a necessidade do registro das atividades que farão parte do total das 

800 (oitocentas) horas de atividade escolar obrigatória 

 Art 4º esclarece que cabe a cada rede de ensino as medidas concretas para a reorganização do 

calendário escolar, todas as alterações ou adequações devem ser informadas ao órgão de 

supervisão, assim como registrar de forma pormenorizada e arquivar as comprovações que 

demonstram as atividades escolares realizadas fora da escola, preservando o padrão de qualidade, 

assim ser autorizadas a compor a carga horária obrigatória durante o período de emergência 

 Art 5º orienta que todas as decisões e informações decorrentes desta Deliberação deverão ser 

transmitidas aos pais, professores e comunidade escolar 

 

CONSIDERANDO que as escolas municipais cumpriram, de acordo com o calendário e 

recomendações, 27 (vinte e sete) dias letivos, totalizando 108 h para Educação Infantil e EJA- Educação 

de Jovens e Adultos e, 135h para o Ensino Fundamental, das 800 (oitocentas) horas previstas  

 

CONSIDERANDO a Lei nº 5318/2011, que dispõe sobre a organização e estruturação, plano de 

empregos públicos, carreira e remuneração dos profissionais do magistério público do município de 

Pindamonhangaba e dá outras providências, no Artigo 56, Seção II dos Deveres, disciplina que os 

profissionais do magistério têm o dever constante de considerar a relevância social de sua profissão em 

razão da qual, além das obrigações previstas em outras normas, deverão: 
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III – participar das atividades educacionais que lhe forem atribuídas por força de sua 
função 
V – manter o espírito de cooperação e solidariedade com a equipe escolar e a comunidade 
geral 
VII – respeitar o aluno como sujeito do processo educativo e comprometer-se com a 
eficácia de seu aprendizado 
XXII – promover a inclusão dos educandos com necessidades especiais 

 

Diante das considerações expostas salientamos que haverá adequação no Calendário 2020 da Rede 

Municipal de Ensino de Pindamonhangaba, portanto para continuidade dos serviços educacionais às 

crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino, enquanto as aulas presenciais não retornam, 

utilizaremos a tecnologia para possibilitar os estudos complementares, orientações às famílias, atividades 

interacionais e lúdicas. 

De acordo com a Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, considerando o Art 4º, aos 

profissionais da Rede Municipal de Ensino, são estabelecidas as seguintes diretrizes operacionais para a 

realização de teletrabalho aos professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens 

e Adultos e Atendimento Educacional Especializado:   

 A execução de atividades à distância;  

 A atualização do e-mail e do telefone pessoal perante aos corresponsáveis; 

 A utilização do e-mail e do telefone como ferramentas de comunicação durante o expediente, devendo 

permanecer disponível durante todo o período de trabalho (jornada atribuída); 

 A execução das orientações da Secretaria Municipal de Educação e das respectivas lideranças das 

escolas (Gestoras Regionais e Corresponsável); 

 A eficiência no trabalho, sem prejuízo às unidades escolares e aos alunos;  

 A participação em reuniões, HTPC semanais ou cursos à distância, sugeridos pela Secretaria Municipal 

de Educação ou organizados pelas lideranças escolares (Gestoras Regionais e Corresponsável); 

 Os professores que por algum motivo não tiverem condições de atenderem ou executarem suas 

atividades à distância, por conta de falta de equipamento ou acesso à internet, serão destinados à 

unidade escolar de atuação para a realização do teletrabalho, de acordo com a organização e 

determinação do superior hierárquico.  

 É de responsabilidade ética e legal todas as informações, orientações e aulas divulgadas através das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) aos pais ou responsáveis e aos alunos, sob pena de 

responsabilização. 

De acordo com normativas e aprovação da Diretoria Regional de Ensino as atividades 

complementares organizadas, para o Ensino Fundamental, poderão ser consideradas letivas e acrescidas 

160 horas às 135h já cumpridas no início do ano letivo de 2020, portanto deverão ser aulas de qualidade, 
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documentadas, prevendo abordagem nas diferentes áreas do conhecimento de acordo com a Matriz 

Curricular e com frequência de aos menos 50% dos alunos da classe.  

Para as crianças da Educação Infantil serão oportunizadas atividades complementares com a 

finalidade de orientação às famílias, organização e sugestão de rotina, fomento às vivências e ao repertório 

cultural das crianças bem pequenas e pequenas. As diretrizes para o cômputo das horas letivas estão sendo 

discutidas no Conselho Nacional de Educação e demais organizações em consonância com as diretrizes do 

Ministério da Educação. 

À EJA – Educação de Jovens e Adultos também serão disponibilizadas atividades complementares 

de acordo com a particularidade, ofertando oportunidades educacionais apropriadas, que sejam 

consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho. 

Gestores, professores corresponsáveis e pais/responsáveis terão acesso à Plataforma de Estudos 

complementares – EAD, nela estarão contidas aulas preparadas, organizadas e planejadas pelas equipes 

escolares, nas quais serão traduzidas as particularidades de cada sala de aula, respeitando o ritmo, interesse, 

idade das crianças, bem como as necessidades educativas especiais das crianças com deficiência.  

Aos aprendizes com deficiências, atendidos pelas Salas de Recursos Multifuncionais – SRM, serão 

oportunizadas atividades complementares planejadas pelos profissionais do Atendimento Educacional 

Especializado – AEE das Salas de Recursos, porém o professor da sala regular deverá oportunizar 

atividades que considerem a particularidade de todos os seus aprendizes. Neste sentido que a inclusão 

escolar seja considerada e que os professores se organizem para atender às demandas de seus alunos 

oferecendo um ensino que assegure os recursos e estratégias adequados para promover a aprendizagem de 

todos (UNESCO, 1994; RODRIGUES, 2006; SOARES; CARVALHO, 2012; MANTOAN, 2015).  

Os professores do AEE, Fonoaudiólogas e Psicólogas lotados no NAP- Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico disponibilizarão atividades específicas aos alunos que estão em processo de triagem. 

Considerando a singularidade do atendimento às crianças com deficiência diagnosticadas ou em 

investigação, as diretrizes específicas ao trabalho das equipes serão organizadas pela Gestora Regional da 

Educação Especial que, inclusive subsidiará os professores do AEE juntamente com os corresponsáveis 

das unidades que possuem Salas de Recursos Multifuncionais. 

Cada professor, cada professora, terá acesso ao tutorial organizado pela empresa parceira APUS 

para utilização da Plataforma de EAD, assim como encontros em salas virtuais organizadas pela liderança 

das unidades escolares para discussão, troca de ideias e planejamento dos conteúdos e atividades propostas 

para as crianças. 

Por meio das redes sociais disponíveis na Prefeitura por meio do Departamento de Comunicação, 

Escolas Municipais e CMEIs será realizada a divulgação dos serviços disponibilizados na Plataforma, 

evidenciando as Aulas Complementares, o tutorial de acesso e utilização pelos familiares e/ou 

responsáveis por nossas crianças. 
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Abaixo destacamos exemplos e orientações gerais aos professores regentes (Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos), professores de Arte e Educação Física (IEE) e 

professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE) para organização dos serviços: 

RECURSOS PREPARAR 
REGISTRAR 

ORIENTAR AVALIAR MONITORAR 

Vídeos do Youtube 
(próprios ou  já 
disponíveis) 
Links de jogos/livros 
PDF – atividades, 
desenhos (cuidado com o 
número de páginas por 
anexo) 
Atividades elaboradas em 
Google Forms, Word, 
fotos 
Tutorial: Faça você 
mesmo – DIY (Do It 
Yourself) 
Modelos de rotina 
Dicas 
Receitas 
Cantigas 
Brincadeiras 
Filmes 
Rodas de Conversa 
Nene do Zap 11 99743-
8964 - administrado pela 
Fundação Maria Souto 
Vidigal, radar da primeira 
infância 
 
 

Planejar as atividades 
de acordo com a 
matriz curricular 
Registrar, no Plano 
de Aula utilizado 
pela Unidade 
Escolar, as atividades 
propostas (objetivos, 
campos de 
experiência/áreas do 
conhecimento, 
habilidades, recursos, 
etc) 
Postar as atividades 
duas vezes na 
semana, de acordo 
com cronograma 
definido na Unidade 
Escolar 
Prever o mínimo de 
12 horas semanais de 
estudos aos alunos 
Ex: 6 atividades por 
semana com a 
duração de 2h  
Organizar apostila 
semanal para as 
crianças que não têm 
acesso à internet ou 
que os responsáveis 
manifestaram 
interesse. 

Realizar orientações 
claras e objetivas  
Descrever 
objetivamente a 
comanda das 
atividades 
Utilizar linguagem de 
fácil entendimento 
Oferecer 
atendimento 
contínuo ao CHAT 
respondendo às 
dúvidas e 
comentários das 
crianças ou 
responsáveis 

Registrar 
semanalmente o 
andamento das aulas, 
quem apresentou 
dificuldade ou 
facilidade 
Propor pesquisa de 
satisfação e 
oportunidade de 
melhoramento às 
crianças e famílias 

Criar rotina de 
monitoramento à 
execução das 
atividades propostas e 
acesso aos conteúdos 
postados. 
Poderão ser enviadas 
mensagens aos 
pais/responsáveis via 
WhatsApp, sempre 
que possível e se for 
acordado na Unidade. 

 

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

necessária comunicação estreita com as famílias e alunos. 

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

para realização das atividades na Plataforma com suas crianças deverão receber, conforme organização e 

cronograma da unidade escolar, as atividades impressas em forma de apostila. Tais atividades deverão ser 

as mesmas publicadas na plataforma, porém com as adequações pertinentes, assim como enunciados e 

passo-a-passo para execução das atividades planejadas. Cada profissional da educação, ao elaborar o 
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material impresso, deverá seguir o padrão definido pela liderança da escola (logo, formatação), mantendo 

clareza e coerência das atividades propostas entre as da plataforma e das atividades impressas. 

Os materiais a serem utilizados pelos alunos deverão ser organizados em kits e entregues na 

unidade escolar: caderno, borracha, tesoura, cola, lápis de cor, borracha, lápis grafite, massinha, tinta. Os 

corresponsáveis deverão se organizar para organização dos kits juntamente com os professores: itens, data 

e formas de entrega. 

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

O QUE? QUEM? QUANDO? 

Planejamento e organização das aulas EAD + Divulgação 
nas Redes Sociais das Escolas + orientações  ao acesso da 

Plataforma 

TODAS AS 
LIDERANÇAS 

De 14 a 17 de 
abril 

a) Orientar os professores e explicar como serão as atividades 
na Plataforma de Atividades Complementares – EAD (enviar 
tutorial) 
 Formas de registro das aulas, periodicidade das postagens, organização das 

aulas de acordo com a matriz curricular, duração das aulas, atestar acessos 
(fluxo – aluno/professor ,  professor/corresponsável/,  corresponsável/GR), 
qualidade das aulas e propostas de atividades. Padrão de apostila para os 
alunos que não tem acesso à Plataforma EAD. 

GR+Corresponsável De 14 a 17 de 
abril 

b) Encaminhar para o e-mail institucional do Gestor Regional 
do Setor toda organização da Unidade: temário de HTPC, 
cronogramas e orientações  

Corresponsável Sempre 

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) 

Professores e 
Corresponsável 

De 14 a 22 de 
abril 

d) Comunicar aos pais/responsáveis que poderão solicitar pelo 
telefone da unidade, as atividades impressas, caso não tenham 
acesso à internet (utilizar os todos os meios possíveis), bem 
como dos kits de material escolar. 

Corresponsável De 14 a 22 de 
abril 

e) Postagens na Plataforma : aula inaugural, explicação de quais 
dinâmicas e tipos de aprendizagem serão realizadas, atividades 
planejadas de acordo com a Matriz e Planejamento 

Professores da Rede 
Municipal 

22 e 24 de abril 
impreterivelmente 

f) Organizar planilha para controle das atividades a serem 
impressas (nome do aluno, sala e período) 

Corresponsável + 
Professores + Agentes 

De 22 a 27 de 
abril 

g) 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 – quinzenal (sugestão) 

Corresponsável + 
Agentes Até 27/04 

h) Combinar a periodicidade da retirada das atividades e o 
retorno delas para a escola , assim como devolutivas das 
atividades 

Corresponsável + 
professores 

Juntamente como 
kit de alimentação 
(sugestão 29/04) 

i) Organizar pasta para arquivar as atividades devolvidas pelos 
responsáveis/pais 

Corresponsável + 
Agentes 

De 14 a 29 de 
abril 
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j) Organizar temário de HTPC EAD para os professores: 
Leituras, vídeos, entrega de documentos, tematização de 
prática, participação de LIVEs, Rodas de Conversa, Trocas de 
Experiências, etc. (via email, vídeo conferência) 

Regional+Corresponsável 
A partir de 27 de 
abril (início do 
HTPC – EAD) 

 

PARA AUXILIAR AS ORIENTAÇÕES  

Organizar cronograma semanal para os professores em teletrabalho: 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Planejamento das 
aulas/atividades 
para postagem e 

impressão na unidade 
escolar 

1ª postagem da 
semana na plataforma 

 

Planejamento das 
aulas/atividades 
Para postagem e 

impressão na unidade 
escolar 

 

2ª postagem da 
semana na plataforma 

Monitoramento da 
plataforma 

Frequência dos 
alunos e chat 

HTPC ou  HTPL HTPC ou  HTPL 

Envio Da Apostila 
Da Semana Para 

Impressão 
De Acordo Com 

Padrão Da Unidade 
Escolar 

HTPL HTPL 

  HTPL   
*Mesmo na semana com feriado deverão ser garantidas duas postagens semanais, alterando o dia do feriado para 
o dia letivo subsequente. A reorganização será realizada pelo corresponsável com ciência da Gestora Regional do 
Setor. 

  
Era o que tínhamos a orientar neste momento, sabendo que, por conta da situação da pandemia e a 
singularidade da ocasião, contamos com a colaboração, empatia e comprometimento de cada um, de cada 
uma neste novo desafio! A Educação deve continuar pulsando nos lares para, em breve, pulsar nas nossas 
escolas! Vamos juntos minimizar as implicações negativas deste vírus! 
 

“A menos que modifiquemos a nossa maneira 
de pensar, não seremos capazes de resolver 

os problemas causados pela forma como nos 
acostumamos a ver o mundo”. 

Albert Einstein 
 

Atenciosamente, 
 

 
Prof.ª Elaine de Abreu Prolungatti 

Diretora de Departamento de Ação Educativa e Desenvolvimento Pedagógico 


