
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO 

DE 

TRABALHO 

Pandemia COVID - 19 

2021 

Serafina Corrêa, 25 de junho de 2021. 



 
 

 

1. APRESENTAÇÃO: 
 
 

Plano de Trabalho 

Estabelece o regime especial de atividades escolares presenciais, não presenciais (suspensão 

das aulas presenciais) e regime híbrido no Sistema Municipal de Ensino do Município de 

Serafina Corrêa - RS, para fins de cumprimento do calendário letivo do ano de 2021, como 

medida temporária de prevenção ao contágio do Coronavírus (COVID-19). 

 
 

2. JUSTIFICATIVA: 

 
CONSIDERANDO a declaração de emergência em todo o território riograndense para fins de 

prevenção e enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19), nos termos do Decreto Estadual nº 

55.118, de 16 de março de 2020, que institui regime de quarentena para diversas atividades, 

dentre elas a circulação de veículos de transporte coletivo urbano de passageiros e os serviços 

públicos não essenciais. 

CONSIDERANDO as competências municipais estabelecidas nas Constituições Federal e 

Estadual, bem como a necessidade do Município de Serafina Corrêa estabelecer 

recomendações e determinações em face do atual cenário de emergência de saúde pública. 

CONSIDERANDO sugestão das Promotorias de Justiça Regionais de Educação do Rio Grande do 

Sul ao Excelentissimo Governador do Estado, em 05 de maio de 2020, que sugere que as 

atividades educacionais sejam mantidas suspensas observando o sistema de bandeiras. 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República. 



 
 

 

CONSIDERANDO a declaração de pandemia da Organização Mundial da Saúde em 30 de 

janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus, que configura 

emergência em Saúde Pública de Importância Internacional. 

CONSIDERANDO a Portaria n. 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção 

Humana pelo novo COVID-19. 

CONSIDERANDO que estudos recentes demonstram a eficácia das medidas de afastamento 

social precoce para contenção da disseminação da COVID-19. 

CONSIDERANDO a edição pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, dos Decretos 

Estaduais nº 55.240 de10 de maio de 2020 e 55.292 de 04 de junho de 2020. 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 205 da constituição federal, de 1988, indicando que a 

educação, direito de todos e dever do estado 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. 

CONSIDERANDO que o artigo 227 da Constituição Federal reitera ser dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão. 

CONSIDERANDO os termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei n. 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, em seu art. 4º consagra o dever do Estado com educação 

escolar pública e sua efetivação mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e 

gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade […] e o Art. 4º-A. Que assegura o 

atendimento educacional, durante o período de internação, ao aluno da educação básica 



 
 

 

internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo 

prolongado, conforme dispuser o Poder Público em regulamento, na esfera de sua 

competência federativa. (Incluído pela Lei nº 13.716, de 2018). 

CONSIDERANDO os termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei n. 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, art. 11 que estabelece a autonomia dos municípios e o III 

baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. 

CONSIDERANDO os termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei n. 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece o número mínimo de dias letivos a serem 

cumpridos pelas instituições e redes de ensino. 

CONSIDERANDO o artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe que aos pais 

incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no 

interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. 

CONSIDERANDO que uma das principais medidas para conter a disseminação do novo 

Coronavírus é o isolamento e o distanciamento social, conforme orientação das autoridades 

sanitárias. 

CONSIDERANDO a importância de contribuir com as famílias na retenção das crianças e 

adolescentes no seio doméstico e familiar, impedindo o ócio desnecessário e inapropriado 

para as circunstâncias relativas aos cuidados para conter a disseminação do COVID-19. 

CONSIDERANDO as implicações da pandemia do COVID-19 no fluxo do calendário escolar, 

tanto na educação básica quanto na educação superior, bem como a perspectiva de que a 

duração das medidas de suspensão das atividades escolares presenciais, a fim de minimizar a 

disseminação da COVID-19, possa ser de tal extensão que inviabilize a reposição das aulas, de 

acordo com o planejamento do calendário letivo de 2020. 



 
 

 

CONSIDERANDO que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional dispõe, em seu artigo 

23, § 2°, que 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 que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional dispõe, em seu artigo 

24, que a carga horária mínima anual da educação básica, nos níveis fundamental e médio, 

será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho 

escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver; o ano letivo regular, 

independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, 

excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver e, em seu artigo 31, que, na 

educação infantil, é exigida a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de 

horas; e de 75% nas outras etapas. 

CONSIDERANDO Parecer CNE/CEB n° 1/2002 não deixa margem para dúvidas, ao se 

pronunciar: O mínimo de duzentos dias deverá ser rigorosamente cumprido, mesmo que disso 

implicar defasagem entre o ano letivo e o ano civil. E flexibiliza para cumprir a reposição da 

carga horária estabelecida na LDB, art.º 24 utilizar dias normalmente não ocupados com 

efetivo trabalho escolar, como períodos de feriados, e/ou sábados e domingos. 

CONSIDERANDO que o Parecer CNE/CEB 05/97 dispõe que não são apenas os limites da sala 

de aula propriamente dita que caracterizam com exclusividade a atividade escolar de que fala 

a LDB, podendo esta se caracterizar por toda e qualquer programação incluída na proposta 

pedagógica da instituição, com frequência exigível e efetiva orientação por professores 

habilitados. 

CONSIDERANDO que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional dispõe em seu artigo 

32, § 4º, que o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizada como 

complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais; e as regulamentações dada 

no Decreto 9057, 25 de maio de 2017 que as situações emergenciais previstas no § 4º do art. 



 
 

 

32 da Lei nº 9.394, de 1996, refere-se as pessoas que: I - estejam impedidas, por motivo de 

saúde, de acompanhar o ensino presencial; neste caso saúde pública. 

CONSIDERANDO que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional dispõe, em seu artigo 

80, § 3°, que o Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de 

ensino a distância, em todos os níveis e as modalidades de ensino, e de educação continuada, 

sendo que as normas para produção, controle e avaliação de programas de educação a 

distância e a autorização para sua implementação, caberão aos respectivos sistemas de 

ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas. 

CONSIDERANDO que em aplicação conjugada da Lei 11.738/2008 e da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, aquela veio determinar qual a parcela mínima de carga horária do 

professor deve ser reservada a estudos, planejamento e avaliação. 

CONSIDERANDO a nota de esclarecimento emitida pelo Conselho Nacional de Educação, em 

18 de março de 2020, com orientações aos sistemas e os estabelecimentos de ensino, de 

todos os níveis, etapas e modalidades, que porventura tenham necessidade de reorganizar as 

atividades acadêmicas ou de aprendizagem, em face da suspensão das atividades escolares 

por conta da necessidade de ações preventivas à propagação do COVID-19. 

CONSIDERANDO que, ainda no exercício da autonomia e responsabilidade dos sistemas de 

ensino e respeitando- se os parâmetros e os limites legais, os estabelecimentos de educação, 

em todos os níveis, podem considerar a aplicação do previsto no Decreto-Lei n. 1.044, de 21 

de outubro de 1969, de modo a possibilitar aos estudantes que direta ou indiretamente 

corram riscos de contaminação, serem atendidos em seus domicílios. 

CONSIDERANDO o disposto medida provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, que estabelece 

normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes 

das medidas de emergência de saúde pública de que trata lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020. 



 
 

 

CONSIDERANDO Decretos Municipais nº 805 de 17 de março de 2020 e nº 813 de 26 de 

março de 2020. 

CONSIDERANDO Portaria Conjunta SES/SEDUC/RS Nº01/2020 que dispõe sobre as medidas 

de prevenção, monitoramento e controle ao novo coronavírus (COVID-19) a serem adotadas 

por todas as Instituições de Ensino no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 55.292 do Governo do Estado do Rio Grande do Sul que institui 

as regras a serem implementadas por todas as instituições de ensino, públicas e privadas, para 

o retorno às aulas presenciais, a Secretaria Municipal de Educação de Serafina Corrêa – RS, 

elaborou uma complementação do Plano de Trabalho já existente. 

 
CONSIDERANDO a Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020 que estabelece normas 

educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 11.947, 

de 16 de junho de 2009. 

CONSIDERANDO a Pesquisa realizada no período de 02 a 07 de setembro de 2020 pela 

Prefeitura Municipal questionando os pais e responsáveis quanto ao retorno às atividades 

presenciais nas Escolas da Rede Municipal de Educação e nas Escolas de Educação Infantil da 

Rede Privada de Serafina Corrêa – RS. 

 

CONSIDERANDO o Caderno 3 – Recomendações Legais aos Sistemas Municipais de Ensino 

diante da COVID – 19 (UNCME – RS, setembro de 2020). 

 

CONSIDERANDO o mapeamento das reais condições de atendimento aos estudantes (crianças 

e alunos). 

CONSIDERANDO o Decreto nº 925, de 21 de outubro de 2020 que dispõe sobre as atividades 

presenciais de ensino e de apoio pedagógico ou de cuidados a crianças da rede pública 

municipal de Serafina Corrêa. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.040-2020?OpenDocument


 
 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual Nº 55.680, de 28 de dezembro de 2020 - Altera o Decreto 

nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de Distanciamento Controlado para 

fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) 

no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reitera a declaração de estado de calamidade 

pública em todo o território estadual e dá outras providências. 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual Nº 55.705, de 4 de janeiro de 2021 - Determina a 

aplicação das medidas sanitárias segmentadas de que trata o art. 19 do Decreto nº 55.240, de 

10 de maio de 2020, que institui o Sistema de Distanciamento Controlado para fins de 

prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) 

no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reitera a declaração de estado de calamidade 

pública em todo o território estadual. 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 942, de 18 de novembro de 2020 que dispõe sobre 

as atividades presenciais de ensino e de apoio pedagógico ou de cuidados a crianças da rede 

pública municipal de Serafina Corrêa. 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 961, de 04 de janeiro de 2021 que prorroga o 

Decreto Municipal de nº 813 de 26 de março de 2020 e dá outras providências. 

 

CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP nº 6/2020, aprovado em 19 de maio de 2020, que 

apresenta a “Guarda religiosa do sábado na pandemia da COVID-19”; 

 

CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP nº 9/2020, aprovado em 8 de junho de 2020, que traz o 

“Reexame do Parecer CNE/CP nº 5/2020, que tratou da reorganização do Calendário Escolar e 

da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga 

horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19.”; 

 

CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP nº 19/2020, aprovado em 8 de dezembro de 2020, que faz 

o “Reexame do Parecer CNE/CP nº 15, de 6 de outubro de 2020, que tratou das Diretrizes 

https://coronavirus.rs.gov.br/upload/arquivos/202012/29130041-decreto-55-680.pdf
https://coronavirus-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202101/05112157-55705.pdf


 
 

 

Nacionais para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, 

que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de 

calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.”; 

 

CONSIDERANDO o Parecer CEEd-RS nº 001/2021, de 24 de março de 2021, que “Orienta as 

Mantenedoras de Instituições integrantes do Sistema Estadual de Ensino do RS acerca dos 

procedimentos referentes à prorrogação de prazos estabelecidos em atos exarados por este 

Conselho, que expiram durante o período de calamidade pública de saúde, conforme definição 

em decreto estadual vigente”, disponível em https://www.ceed.rs.gov.br/parecer-n-0001-2021 

 

CONSIDERANDO o Caderno 4 – CONCEITOS E DESAFIOS PARA OS CMES: potencialidades e 

pontos estratégicos a serem efetivados ( UNCME – RS, abril de 2021). 

 

CONSIDERANDO o DECRETO Nº 55.852, DE 22 DE ABRIL DE 2021. que altera o Decreto nº 

55.465, de 05 de setembro de 2020, que estabelece as normas aplicáveis às instituições e 

estabelecimentos de ensino situados no território do Estado do Rio Grande do Sul, conforme 

as medidas de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus 

(COVID-19) de que trata o Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de 

Distanciamento Controlado e dá outras providências; e o Decreto nº 55.799, de 21 de março 

de 2021, que institui medidas sanitárias extraordinárias para fins de prevenção e de 

enfrentamento à pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado 

do Rio Grande do Sul. 

 

CONSIDERANDO o DECRETO Nº 55.882, DE 15 DE MAIO DE 2021 que Institui o Sistema de 

Avisos, Alertas e Ações para fins de monitoramento, prevenção e enfrentamento à pandemia 

de COVID-19 no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reitera a declaração de estado de 

calamidade pública em todo o território estadual e dá outras providências. 

 

3. AÇÕES: 

https://www.ceed.rs.gov.br/parecer-n-0001-2021


 
 

 

Este documento traz uma série de determinações às instituições de ensino neste 

período de pandemia. 

As normas aqui definidas, acerca das atividades presenciais, não presenciais de ensino e 

regime híbrido, observam o necessário equilíbrio entre a promoção da saúde pública e o 

desempenho das atividades educacionais, fixando diferentes graus de restrição, conforme a 

Bandeira Final em que classificada a Região e conforme as peculiaridades de cada público de 

alunos, tais como faixa etária, tipos e modalidades de cursos, dentre outros. 

Enfatizamos ainda, que enquanto perdurar o estado de calamidade pública declarado pelo 

Decreto nº 55.483, de 14 de setembro de 2020, reconhecido e reiterados em outros atos 

normativos, para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo 

Coronavírus (COVID-19), as aulas em todas as escolas da Rede Municipal da Educação Infantil e 

do Ensino Fundamental, observarão as normas do Sistema de Distanciamento Controlado 

estabelecidas no Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, as respectivas medidas 

permanentes e segmentadas, bem como o estabelecido em Portaria Conjunta 01/2020 da 

Secretaria Estadual da Saúde e da Secretaria Estadual da Educação. 

As instituições, quer da rede pública, quer da rede privada de ensino, somente poderão 

realizar atividades presenciais de ensino, regime híbrido, de apoio pedagógico ou de cuidados 

a crianças e a adolescentes, conforme as condições, o teto de operação, o modo de operação 

e os demais limites, restrições e medidas definidas em ato normativo do COE – Comitê de 

Orientação Emergencial, que preencham, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I – Cópia do Plano de Contingência para Prevenção, Monitoramento e Controle da epidemia 

do novo Coronavírus (COVID-19), de conformidade com as normas estabelecidas em Portaria 

Conjunta da Secretaria Estadual da Saúde e da Secretaria Estadual de Educação, no qual 

constem: 



 
 

 

a) a indicação do serviço de saúde de referência para encaminhamento de casos suspeitos ou 

pessoas sintomáticas; 

b) a comprovação da criação de um Centro de Operações de Emergência em Saúde para a 

Educação (COE-E Local); 

c) a comprovação do preenchimento de autodeclaração de conformidade sanitária, conforme 

as normas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde; 

II - observem as medidas sanitárias permanentes de que trata o Decreto nº 55.240, de 10 de 

maio de 2020, as medidas segmentadas estabelecidas conforme a Região em que estejam 

situados, bem como as medidas municipais específicas; 

III - não estejam situados em Regiões classificadas, nos termos do art. 6º do Decreto nº 

55.240, de 10 de maio de 2020, como Bandeira Final Vermelha ou Preta. 

 

 
REGIME DE ENSINO PRESENCIAL, NÃO PRESENCIAL E HÍBRIDO 

 
Seguem abaixo os conceitos segundo o Caderno 4 – CONCEITOS E DESAFIOS PARA OS 

CMES: potencialidades e pontos estratégicos a serem efetivados ( UNCME – RS, abril de 2021) 

a) Presencial: aquela na qual temos crianças e estudantes fisicamente dentro dos seus 

respectivos espaços escolares, juntamente com os/as profissionais da educação. No período 

pandêmico, quando houver possibilidade sanitária para este retorno gradual, a mesma poderá 

ser por escalonamento ou por revezamento (terminologias utilizadas por diferentes 

mantenedoras no RS); 

b) Não Presencial: na qual as atividades e interações ocorrem externamente ao espaço 

escolar, de forma em que a presença física não é permitida pelas condições sanitárias da 

pandemia. 

c) Híbrida: garantir a flexibilização, quando houver a possibilidade da retomada às atividades 

escolares no espaço físico escolar. Já a Resolução CNE/CP nº 2/2020, na Seção IV, “Do Retorno 

às Atividades Presenciais”, no artigo 10, 
As Secretarias Estaduais e Municipais de Educação têm competência e responsabilidade para definir 

medidas de retorno às aulas, bem como para oferecer atividades não presenciais e/ou de ensino flexível 



 
 

 

híbrido no retorno gradual às aulas presenciais, respeitando os protocolos sanitários locais, considerando 

os diferentes impactos e tendências da pandemia. (grifos nossos, p. 4) 

Analisando as possibilidades/formas para oferecer as atividades escolares, julgamos que ainda 

carecemos de uma conceituação nacional mais aprofundada do termo “híbrido”, que vem 

sendo foco de grandes debates no campo educacional, principalmente dentro dos Conselhos 

de Educação para a efetivação de atos normativos que possam orientar e organizar os sistemas 

de ensino/educação. 

1) Para fins de cumprimento do calendário letivo do ano de 2021, definido as atividades 

pedagógicas sem a presença ou presencial de estudantes e professores nas 

dependências escolares, no âmbito de todas as instituições ou redes de ensino 

públicas e privadas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental pertencentes ao 

Município de Serafina Corrêa – RS. 

2) Aos estudantes serão garantidos os dias letivos durante o período de suspensão das 

aulas presenciais mediante a utilização da metodologia de aulas programadas, confor- 

me orientações pedagógicas definidas pela Secretaria Municipal de Educação ou por 

orientações das autoridades estaduais e sanitárias, conforme atos normativos. 

3) As escolas municipais deverão permanecer abertas e em normal funcionamento no 

que se refere às atividades administrativas durante o referido período, cabendo às di- 

reções de escola tal responsabilidade. 

4) Salvo nas situações de afastamento obrigatório do ambiente de trabalho elencadas no 

parágrafo único do art. 2º do Decreto Estadual nº 55.118, de 16 de março de 2020 e 

Decreto Municipal nº 805 de 17 de março de 2020, em que estes servidores públicos 

desempenharão suas atribuições em domicílio, em regime excepcional de teletraba- 

lho, a equipe diretiva e servidores de escola permanecem nas unidades de ensino, à 

disposição da Mantenedora. 

5) O diretor de escola é responsável pela atestação da efetividade do membro do magis- 

tério e do servidor de escola que exerce atividades no respectivo estabelecimento de 

ensino. 



 
 

 

6) O ponto atesta a regularidade da vida funcional do professor ou servidor de escola, 

sendo o diretor de escola responsável por eventual atestação indevida, em consonân- 

cia com as orientações emitidas pela Secretaria Municipal de Educação. 

7) Para a recuperação dos dias letivos suspensos o ensino poderá ser ofertada na 

Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos na forma não- 

presencial, presencial ou híbrido. 

8) As aulas programadas são atividades escolares, presenciais ou não, previamente 

elaboradas com base em objetos de conhecimentos (campos de experiência e áreas do 

conhecimento), compreendendo um conjunto de aulas a serem cumpridas pelos 

estudantes e seus respectivos professores. 

9) Nos termos do § 4º do artigo 32 da Lei nº 9.394/96 (LDB) a forma de Educação a 

Distância poderá ser utilizada no Ensino Fundamental como complementação da 

aprendizagem ou em situações emergenciais. Visto que no § 2º, da mesma lei, a oferta 

da educação básica a distância contemplará a situação de cidadãos que: I - Estejam 

impedidos, por motivo de saúde, de acompanhar ensino presencial. 

10) O regime especial de atividades escolares não presenciais será estabelecido em caso 

excepcional, de acordo com as orientações das autoridades estaduais e sanitárias, 

conforme atos normativos. 

11) A oferta da modalidade de ensino não presencial para todas as etapas da Educação 

Infantil e Ensino Fundamental, terá caráter excepcional e valerá no período enquanto 

durar a situação de emergência de saúde pública. E respeitará a carga horária semanal 

de cada disciplina. 

12) Nesse momento de excepcionalidade, as atividades serão desenvolvidas por ano 

(turma) e disciplinas, sendo os professores responsáveis pelo planejamento (Plano de 

Ensino), sendo encaminhado para sua unidade escolar de acordo com a organização 

pedagógica. 



 
 

 

13) Para os alunos cujo os pais/responsáveis optaram pelo ensino não presencial, os 

gestores das instituições terão as seguintes atribuições para execução do regime 

especial de atividades escolares: 

I – planejar e elaborar, com a colaboração e, executadas pelo corpo docente, (art. 13º LDB 

parágrafo II), as ações pedagógicas e administrativas a serem desenvolvidas durante o período 

em que as aulas presenciais estiverem suspensas, com o objetivo de viabilizar material de 

estudo e aprendizagem de fácil acesso, divulgação e compreensão por parte dos estudantes e 

familiares; 

II – divulgar o referido planejamento entre os membros da comunidade escolar; 

 
III – propor material específico para cada etapa e modalidade de ensino, com facilidade de 

execução e compartilhamento, como: videoaulas, conteúdos organizados em plataformas 

virtuais de ensino e aprendizagem, redes sociais, correio eletrônico e outros meios digitais ou 

não, que viabilizem a realização das atividades por parte dos estudantes, contendo, inclusive, 

indicação de sites e links para pesquisa. 

IV – incluir nos materiais para cada etapa e modalidade de ensino, instruções para que os 

estudantes e as famílias trabalhem as medidas preventivas e higiênicas contra a disseminação 

do vírus, com reforço nas medidas de isolamento social durante o período de suspensão das 

aulas presencias; 

V – zelar pelo registro da frequência dos estudantes, por meio de relatórios e 

acompanhamento da evolução nas atividades propostas, que computarão como aula, para fins 

de cumprimento do ano letivo de 2021; 

VI – o conteúdo estudado nas atividades escolares não presenciais poderá compor, conforme 

regimento escolar de cada instituição, nota ou parecer para o boletim escolar. 



 
 

 

VII – apresentar Planos de Ação 2021 à Secretaria Municipal de Educação, que, como órgão 

gestor da educação, terá o papel de avaliar e deliberar sobre a pertinência e viabilidade da 

proposta, em decisão compartilhada com o Conselho Municipal de Educação. 

1) A avaliação do conteúdo estudado nas atividades escolares não presenciais será objeto 

de avaliação, durante e posterior ao período da pandemia, bem como será atribuída 

nota ou parecer à atividade específica realizada no período não presencial. 

2) Quanto a etapa da educação infantil, a avaliação obedecerá o caput do art. 31 da LDB 

que define como meta o acompanhamento e registro do desenvolvimento das 

crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental; 

as atividades devem garantir o desenvolvimento para esta etapa de ensino, seguindo 

as propostas do Documento Orientador Curricular Municipal de Serafina Corrêa, como 

forma de garantir os direitos de aprendizagem e de desenvolvimento desta faixa etária. 

3) Para a educação infantil, correspondente às crianças de 04 meses a 03 anos, o não 

desenvolvimento das atividades na forma não presencial, não acarretará na reposição 

das horas não trabalhadas, visto a não obrigatoriedade da frequência nesta idade, bem 

como dias letivos e carga horária trabalhada. Nesta situação, o professor comprovará 

sua hora de efetivo trabalho com a Secretaria de Educação, através do envio de 

atividades remotas, validado o cômputo de horas do referido calendário. 

4) Para a educação infantil, correspondente às crianças de 04 a 05 anos, o não 

desenvolvimento das atividades na forma não presencial, acarretará na reposição das 

horas não trabalhadas, visto a determinação de cumprimento das 800 horas do 

calendário escolar do ano vigente. Nesta situação, o professor realizando as atividades 

não presenciais de atendimento a sua turma, comprovará sua hora de efetivo trabalho 

com a Secretaria de Educação, através de relatórios gerados pela gestão escolar, 

validado o cômputo de horas do referido calendário. 



 
 

 

5) As atividades que eventualmente não puderem, sem prejuízo pedagógico, ser 

realizadas por meio de atividades não presenciais no período deste regime especial 

deverão ser reprogramadas para reposição ao cessar desse período. 

6) Para fins de cumprimento da carga horária mínima anual prevista na LDB, as 

instituições ou redes de ensino deverão registrar em seu planejamento de atividades 

qual a carga horária de cada atividade a ser realizada pelos estudantes na forma não 

presencial, sendo recomendada 04 horas diárias. 

7) Para fins de cumprimento do número de dias letivos mínimo previsto na LDB, as 

instituições ou redes de ensino considerarão, para cada grupo de 4 horas de atividades 

não presenciais, de acordo com o registro a ser feito, conforme consta no parágrafo 

anterior e o regime de horas letivas diárias de cada escola, um dia letivo realizado e 

para os alunos que optarem pelo ensino presencial, serão consideradas 3 horas 

presenciais e 1 hora a distância para fins de cômputo do dia letivo. 

8) A realização de atividades não presenciais durante o período de suspensão das aulas 

presenciais, não excluirá a possibilidade de reposição e de alteração do calendário 

escolar caso não seja possível contemplar as 800 horas previstas em lei. 

9) Qualquer proposta de estudo para atividades não-presenciais que demande o uso da 

internet, deverá considerar as condições de acesso de estudantes à rede. Ou seja, 

considerar a situação de estudantes que não têm computador disponível, ou mesmo 

celular/smartfone com planos de acesso de dados de internet. Tais estudantes não 

devem ser prejudicados, devendo-se propor estratégias como: trabalhos impressos 

disponibilizados na escola, em data e horário agendados seguindo protocolos 

sanitários e pedagógicos. Quando não for possível o comparecimento na escola, caberá 

à escola entregar em domicílio, para que possam desenvolver as atividades propostas 

pelos(as) docentes, com o oferecimento do acompanhamento remoto ou presencial 

do(a) docente. 



 
 

 

10) Todo o planejamento e o material didático adotado devem estar em conformidade 

com a Base Nacional Comum Curricular, Referencial Curricular Gaúcho e Documento 

Orientador Curricular Municipal. 

11) O Projeto Político Pedagógico de cada instituição escolar deverá será reestruturado 

considerando o período de regime não presencial, presencial ou híbrido, devido ao 

Coronavírus COVID 19. 

12) Consideram-se de efetivo trabalho escolar, os dias em que forem desenvolvidas 

atividades regulares de aula ou outras programações didático-pedagógicas, planejadas 

pela escola, desde que contem com a frequência controlada dos alunos e o 

monitoramento dos professores. 

REPOSIÇÃO DO CALENDÁRIO ESCOLAR 

PRESENCIAL 

NÃO PRESENCIAL 

HÍBRIDO 

1) Todas as instituições de ensino da Rede Municipal de Serafina Corrêa - RS, somente 

poderão encerrar o ano letivo após o cumprimento dos dias letivos e/ou carga horária 

letiva da seguinte forma: 

a) Na observância e respeito aos atos normativos federais, estaduais e municipais 

relativos ao período excepcional de calamidade pública. 

b) 800 ou 840 horas de efetivo trabalho escolar para os cursos de organização anual 

(Educação Infantil e Ensino Fundamental). 

c) 300 ou 400 horas de efetivo trabalho escolar para os cursos de organização semestral 

(Educação de Jovens Adultos). 

d) 1.440 horas de efetivo trabalho escolar para os cursos de organização anual (Escola 

Municipal Agrícola). 



 
 

 

e) Para cumprimento do disposto neste plano, a reposição da carga horária prevista e não 

realizada, bem como das aulas previstas e não ministradas, na conformidade do 

contido no presente Plano de Trabalho deverá ser restituído. Devendo o cômputo das 

horas abranger as aulas realizadas em regime não presencial devidamente registradas. 

A reposição de dias letivos e/ou carga horária poderá ocorrer ao longo do ano visto a 

possibilidade de reposição nos feriados, recesso escolar e atividades não presenciais, e 

caso seja necessário, será obedecida a seguinte ordem de precedência: 

I. Férias de janeiro de 2022; 

 
II. As reuniões pedagógicas e conselho de classe poderão ocorrer por videoconferência. 

 
2) Caberá a todas as instituições da rede escolar do Sistema Municipal de Ensino: 

 
I- efetuar o levantamento por classe e ou por componente curricular do total de dias não 

trabalhados e aulas não ministradas 

II- acompanhar o desenvolvimento das atividades escolares e elaborar o plano de reposição 

dos dias letivos e ou da carga horária a serem cumpridos (verificando a necessidade); 

III- notificar alunos e responsáveis sobre a necessidade de reposição de dias letivos e ou de 

aulas, afixando, em local visível, as datas e horários estabelecidos no plano de reposição; 

IV- acompanhar a execução das atividades de reposição programadas para cada classe; 

 
V- apresentar junto ao Plano de Ação Pedagógico a repactuação do ano letivo 2021, bem 

como a transição do ano letivo 2020 e 2021 (repactuar é transferir para o próximo ano ou 

próximos anos, as habilidades e competências que não foram trabalhadas em 2020 ou que 

necessitam ser trabalhadas novamente, devido a não aprendizagem das crianças/estudantes). 

A repactuação pode ser realizada através de currículo continuum, aumentando a carga horária 

de 2021 para atender toda essa demanda de 2020 que não foi superada. 



 
 

 

Na repactuação, cada rede de ensino deve pensar nas crianças/estudantes que tiveram 

defasagem na aprendizagem em 2020, descrever as possibilidades para superar tais 

problemas, como por exemplo, através de reforço escolar presencial ou não, recuperação 

paralela durante o ano letivo, etc. (cada um tem que verificar suas possibilidades in loco). 

Como consta no Parecer do CNE/CP nº 05/2020 e 11/2020, não há repactuação para as 

turmas de 9º ano do EF e 3º ano do EM, ou seja, cada escola já deveria ter traçado estratégias 

para atender essa clientela e desenvolver as habilidades e competências estabelecidas para o 

ano. 

Sob a orientação da Secretaria Municipal de Educação as escolas deverão organizar a 

repactuação e, posteriormente, enviar a proposta para o CME analisar e tomar 

conhecimento/aprovar. 

É atribuição da mantenedora pensar em espaço físico e professores para atendimento no 

turno inverso em 2021, a fim de realizar as atividades presenciais ou híbridas. 

VI- orientar os procedimentos para os registros referentes às atividades de reposição e à vida 

escolar dos alunos. 

VII- planejar e elaborar, com a colaboração da coordenação pedagógica e do corpo docente, 

as ações pedagógicas e administrativas a serem desenvolvidas durante o período em que as 

aulas presenciais estiverem suspensas, com o objetivo de viabilizar material de estudo de fácil 

acesso, divulgação e compreensão por parte dos estudantes e familiares. As aulas 

programadas seguirão um Plano de Ação Pedagógico 2021 elaborado pela escola com a 

participação dos professores, contendo: 

1 – objetivos; 

 
2 – justificativa, destacando o contexto e a excepcionalidade ocasionada pela situação 

instalada na área da saúde pública, decorrente da pandemia de COVID-19; 

3 – diagnóstico da realidade da clientela escolar (pesquisa de acesso a realização das 

atividades); 

4 – atividades a serem trabalhadas; 



 
 

 

5 – período da execução; 

6 – 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. 

7 – repactuação; 

 
8 – calendário escolar 2021. 

 
VIII - apresentar materiais específicos para cada etapa e modalidade de ensino, com facilidade 

de execução e compartilhamento, como: vídeo-aulas, conteúdos organizados em plataformas 

virtuais de ensino e de aprendizagem, redes sociais, correio eletrônico e outros meios digitais, 

que viabilizem a realização das atividades por parte dos estudantes, contendo, inclusive, 

indicação de sites e links para pesquisa. 

IX- Encaminhar o Plano de Ação Pedagógico à Secretaria Municipal de Educação para análise e 

homologação. 

a) O plano de ação pedagógico deverá ser formalizado em documento próprio que 

explicite a situação do calendário escolar e metodologia e estratégia a ser desenvolvida 

neste período, de cada classe e dos respectivos componentes curriculares, de modo a 

garantir as informações pertinentes e necessárias à análise e aprovação das atividades 

propostas. 

b) Caberá à Secretaria Municipal de Educação homologar, mediante despacho e ao 

Conselho Municipal de Educação, mediante parecer, o plano de ação pedagógico 

proposto pela unidade escolar. 

X - A equipe escolar, após a homologação do plano de ação pedagógico, procederá às 

adequações devidas definido  para o trimestre ou semestre letivo, de modo a garantir a 



 
 

 

consecução dos objetivos propostos e o desenvolvimento das atividades curriculares previstas 

para cada disciplina. 

XI - As Direções das Escolas poderão resolver os casos específicos de sua unidade, obedecidas 

as disposições deste Plano de Trabalho. 

XII - Divulgar o referido planejamento entre os membros da comunidade escolar. 

 
XIII - Compete a Secretaria Municipal de Educação de Serafina Corrêa - RS, juntamente aos 

Gestores Escolares das Instituições de Ensino de Rede Municipal, assegurar o padrão de 

qualidade no atendimento às crianças e alunos, de forma a oportunizar o cumprimento do 

previsto no Projeto Político Pedagógico das Instituições de Ensino e no Documento Orientador 

Curricular Municipal. 

Organização das Turmas – Educação Infantil 

 
Os estabelecimentos de ensino da Educação Infantil, observadas as diretrizes nacionais 

editadas pelo Conselhos Nacional de Educação, a Base Nacional Comum Curricular e as 

normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino, ficam dispensados, em caráter 

excepcional da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de trabalho educacional e 

do cumprimento da carga horária mínima anual previsto no inciso II do caput do art. 31 da Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e Lei n.14.040/2020. 

Organização das Turmas – Ensino Fundamental – Apoio Pedagógico 

 
Entende-se por Apoio Pedagógico o atendimento individualizado para os alunos que 

apresentam neste período dificuldades na realização das atividades propostas. Este apoio terá 

duração de 60 minutos semanais, agendado pelo professor previamente. Ainda, fica facultado 

aos pais e responsáveis, a participação do aluno na atividade oportunizada, mediante 

preenchimento e assinatura de Termo de Responsabilidade ou Declaração de Anuência, em 

anexo. 



 
 

 

Organização das Turmas – Ensino Fundamental – Anos Iniciais - Apoio Pedagógico 

 
Turma 1 – 1º Ano – até 5 alunos e um professor 

Turma 2 – 2º Ano – até 5 alunos e um professor 

Turma 3 – 3º Ano – até 5 alunos e um professor 

Turma 4 – 4º Ano – até 5 alunos e um professor 

Turma 5 – 5º Ano – até 5 alunos e um professor 

Organização das Turmas – Ensino Fundamental – Anos Finais – Apoio Pedagógico 

 
Turma 6 – 6º Ano – até 5 alunos, um professor 

Turma 7 – 7º Ano – até 5 alunos, um professor 

Turma 8 – 8º Ano – até 5 alunos, um professor 

Turma 9 – 9º Ano – até 5 alunos, um professor 

As atividades de apoio pedagógico para o ensino fundamental, respeitaram o cronograma 

abaixo indicado, a partir da seguinte data: 

I - Ensino Fundamental/anos finais: 01 de março de 2021 

 
II - Ensino Fundamental/anos iniciais: 01 de março de 2021 

 
Organização das Turmas – Educação Infantil – Regime Híbrido e Presencial 

 
Creche – 0 a 3 anos –A partir de 08 de fevereiro de 2021 com 50% de alunos conforme a 

capacidade da sala de aula, um professor e um profissional responsável pelos cuidados de 

higiene. 



 
 

 

Pré-Escola – 4 anos (Jardim A) – A partir de 08 de fevereiro de 2021 com 50% de alunos 

conforme a capacidade da sala de aula, um professor. 

Pré-Escola – 5 anos (Jardim B) – A partir de 11 de fevereiro de 2021 com 50% de alunos 

conforme a capacidade da sala de aula, um professor. 

 

Horário de atendimento: Para as turmas que excederem a capacidade de alunos na sala de 

aula, será ofertado atendimento em dois turnos: 

 

Manhã: Das 7h30min às 11 horas 

Tarde: Das 13h30min às 17 horas 

Turnos da Escola: Manhã para os profissionais 

 
Das 6h às 7h – Higienização das salas e materiais de uso diário. 

Das 7h às 7h30min- Recepção e acolhida das crianças. 

Das 7h30min às 11h- aula 

 
Das 11h às 12h- Saída das crianças, higienização das salas e materiais de uso diário. 

 
Turnos da Escola: Tarde os profissionais 

 
Das 12h às 13h – Higienização das salas e materiais de uso diário. 

Das 13h às 13h30min- Recepção e acolhida das crianças. 

Das 13h30min às 17h- aula 

 
Das 17h às 18h- Saída das crianças, higienização das salas e materiais de uso diário. 



 
 

 

Observações: 

 
a. será solicitado aos pais ou responsáveis assinatura do termo de responsabilidade, 

quando houver alteração do Regime Presencial para o Regime Não Presencial, ou vice- 

versa. 

b. será aferida a temperatura das crianças e de todos os profissionais, na entrada e sem- 

pre que for necessário. Em caso de febre ou qualquer outro sintoma, as crianças serão 

destinadas ao local específico na escola, para que, o COE Escola, juntamente com a Di- 

reção, entre em contato com os pais ou responsáveis e proceda de acordo com as nor- 

mas e protocolos pertinentes. 

c. será obrigatório o uso de máscaras na entrada e nas dependências da escola para to- 

dos os profissionais e para os alunos com idade superior a 5 anos. 

d. será obrigatório o uso de álcool gel 70% na entrada e nas dependências da escola para 

todos os profissionais, pais e alunos. 

e. será realizada a higienização de todas as dependências da escola, bem como de todos 

os materiais e objetos utilizados pelas crianças, antes, durante e depois do seu uso. 

f. para as crianças de berçário, será solicitado aos pais que levem, diariamente, o materi- 

al de uso pessoal (travesseiro, lençol, fronha, cobertor) o mesmo retornará para casa, 

para que, seja feito a higienização. 

Organização das Turmas – Ensino Fundamental – Anos Iniciais – Regime Híbrido e Presencial 

 
Turma 1 – 1º Ano – A partir de 11 de fevereiro de 2021 com 50% de alunos conforme a 

capacidade da sala de aula, um professor. 

Turma 2 – 2º Ano – A partir de 11 de fevereiro de 2021 com 50% de alunos conforme a 

capacidade da sala de aula, um professor. 

Turma 3 – 3º Ano – A partir de 11 de fevereiro de 2021 com 50% de alunos conforme a 

capacidade da sala de aula, um professor. 



 
 

 

Turma 4 – 4º Ano – A partir de 11 de fevereiro de 2021 com 50% de alunos conforme a 

capacidade da sala de aula, um professor. 

Turma 5 – 5º Ano – A partir de 11 de fevereiro de 2021 com 50% de alunos conforme a 

capacidade da sala de aula, um professor. 

Organização das Turmas – Ensino Fundamental – Anos Finais - Aula Presencial 

 
Turma 6 – 6º Ano – A partir de 11 de fevereiro de 2021 com 50% de alunos conforme a 

capacidade da sala de aula, um professor. 

Turma 7 – 7º Ano – A partir de 11 de fevereiro de 2021 com 50% de alunos conforme a 

capacidade da sala de aula, um professor. 

Turma 8 – 8º Ano – A partir de 11 de fevereiro de 2021 com 50% de alunos conforme a 

capacidade da sala de aula, um professor. 

Turma 9 – 9º Ano – A partir de 11 de fevereiro de 2021 com 50% de alunos conforme a 

capacidade da sala de aula, um professor. 

O retorno às atividades presenciais foi gradual e respeitou o cronograma abaixo indicado, a 

partir da seguinte data: 

I - Ensino infantil – Pré-Escola: 08 de fevereiro de 2021; 

 
II - Ensino Fundamental/anos iniciais e finais: 11 de fevereiro de 2021; 

III – Educação de Jovens e Adultos: 11 de fevereiro de 2021. 

Neste período, as aulas presenciais, não presenciais e regime híbrido terão duração de 3 horas 

diárias, observando o limite de cinquenta por cento da capacidade de alunos na sala de aula. 

Para que todos os alunos tenham oportunidade de participação nas disciplinas elencadas no 

currículo, os mesmos frequentarão as aulas a cada 15 dias, de segunda a sexta-feira, no 



 
 

 

horário das 8 horas e 30 minutos às 11 horas e 30 minutos (manhã) e das 13 horas às 16 horas 

(tarde), em seu turno normal e a Educação de Jovens e Adultos das 19 horas às 22 horas. 

Os pais/responsáveis deverão preencher o Termo de Responsabilidade ou Declaração de 

Anuência (em anexo), com a finalidade de dar ciência sobre o funcionamento da Escola, suas 

normas e protocolos pedagógicos e sanitários exigidos. Ainda, observar os dias e horários das 

atividades presenciais e ou remotas. Fica facultado aos pais e responsáveis a participação do 

aluno na atividade presencial. O aluno que apresentar comorbidade, comprovada por 

atestado médico, fica justificada a sua ausência, devendo o mesmo manter em dia as 

atividades on-line. 

V - observem as normas estabelecidas, no âmbito de suas competências, pelos Municípios em 

que situadas as instituições de ensino. 

A organização das salas de aula e dos demais espaços físicos das instituições de ensino, assim 

como a higienização e a desinfecção de materiais, de superfícies e de ambientes (o controle 

sanitário) seguem as medidas previstas nos Planos de Contingência de cada Escola, aprovados 

pela Resolução nº 17 E Resolução nº 19 do COE/Serafina Corrêa, cabendo à Secretaria 

Municipal de Saúde a definição dos critérios de fiscalização das instalações das instituições de 

ensino sob sua responsabilidade e emissão de Laudo de Vistoria. 

O transporte escolar observará o disposto em normativa própria, em especial as definidas pela 

COE/SES/RS. 

Somente poderão participar de atividades presenciais, presenciais e em regime híbrido de 

ensino, de apoio pedagógico ou de cuidados a crianças e a adolescentes, os alunos que 

tiverem anuência formal de seus pais ou responsáveis. 

Os pais ou responsáveis por aluno que optem por não autorizar a participação do aluno nestas 

atividades de ensino, deverão observar as diretrizes estabelecidas pela respectiva 



 
 

 

mantenedora para o pleno acesso à plataforma online de ensino, bem como outras formas e 

modalidades de ensino não presencial. 

Em qualquer circunstância, fica proibida, a realização de atividades coletivas que envolvam 

aglomeração ou contato físico. 

As instituições privadas e a Rede Municipal, na oferta de atividades presenciais, presenciais ou 

regime híbrido de ensino, deverão fornecer os equipamentos de proteção individual 

necessário para garantir a segurança e integridade dos alunos e dos trabalhadores. 

Quando a Região em que esteja localizada a instituição de ensino estiver classificada na 

Bandeira Final Laranja imediatamente após ter estado classificada em Bandeira Final mais 

restritiva, as atividades presenciais de que trata este artigo somente poderão ser realizadas 

após o transcurso de mais um período de avaliação, tendo vigência a partir da segunda-feira 

seguinte à confirmação da permanência na Bandeira Final Laranja, conforme divulgação. 

No Parecer Descritivo do estudante dos anos iniciais do Ensino Fundamental e na Educação 

Infantil, deve também constar a relação com a família (dificuldades superadas e aquelas que 

ainda não foram, ...) e as lacunas encontradas na realização das atividades pedagógicas não 

presenciais. 

As ações citadas acima, dependerão, é claro, da liberação do Decreto Municipal e do plano de 

contingência aprovado pelo COE-Municipal para atividades presenciais, presenciais ou regime 

híbrido. 

Este documento traz uma série de determinações às instituições de ensino para o retorno, 

como medidas de higienização, de controle de saúde, distanciamento mínimo obrigatório, 

cuidados especiais com os grupos de risco, entre outros. 

Este Plano de Trabalho poderá sofrer alterações e ou ajustes conformes novas legislações, 

protocolos e determinações. 



 
 
 
 
 
 

Serafina Corrêa, 25 de Junho de 2021. 


