
 
 

Decreto nº 976, de 05 de fevereiro de 2021. 
 
 

        REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

        Serafina Corrêa, 05/02/2021 

        _____________________________ 

 

Divulga o cronograma do ano letivo 
de 2021. 
 
 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, no uso de suas 
atribuições legais,  
 
  CONSIDERANDO o teor do Memorando nº 032, de 03 de fevereiro de 2021, 
expedido pela Secretaria Municipal de Educação, que encaminha, para fins de divulgação, o 
Plano de Trabalho que 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); 
 
  CONSIDERANDO a aprovação do Plano de Trabalho pelo Comitê de 
Orientação Emergencial – COE, através da Resolução nº 28, de 13 de janeiro de 2021; 
 
  CONSIDERANDO a homologação do Plano de Trabalho pelo Conselho 
Municipal de Educação, nos termos da Ata nº 03, de 02 de fevereiro de 2021 e Parecer CME 
nº 001/2021; 

 
DECRETA 

 
  Art. 1º Torna público o cronograma do ano letivo de 2021, que terá início no 
dia 08 de fevereiro de 2021, em regime híbrido, seguindo tabela abaixo e conforme Plano de 
Trabalho, Anexo Único, parte integrante deste Decreto: 
 

ESCOLAS DATA DE INÍCIO 

Escola Municipal Infantil Santa Lúcia, Escola Municipal Infantil 
Nostri Bambini, Escola Municipal Infantil Pedacinho de Céu, 
Escola Municipal Infantil Jeito de Criança, Escola Municipal 
Infantil Jeito de Criança-Proinfância. 

Início em 08 de 
fevereiro de 2021. 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Leonora Marchioro 
Bellenzier, Escola Municipal de Ensino Fundamental João Corso, 
Escola Municipal Agrícola, Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Prefeito Guerino Massolini, Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Nossa Senhora de Fátima, Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Professora Estherina Marubin e Pré-
Escolar Castelinho do Saber. 

Início em 11 de 
fevereiro de 2021. 

Pré-Escolar Criança Feliz (Distrito de Silva Jardim). 
Início em 10 de março 

de 2021. 



 
 

Decreto nº 976, de 05 de fevereiro de 2021. 
 
 

        REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

        Serafina Corrêa, 05/02/2021 

        _____________________________ 

 

  Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 05 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 
 

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal 

 



Prefeitura Municipal de Serafna  Crrra - RS

Secretaria Municipal de EducaçãC

PLANO 

DE 

TRABALHO 

Pandemia COVID - 19 

2021

Serafna  Crrra  3  de aaneirC de 2023.



1. APRESENTAÇÃO:

PlanC de TrabalhC

Estabelece C regime especial de atiidades escClares presenciais  nãC presenciais (suspensãC

das  aulas  presenciais)  e  regime híbridC  nC Sistema Municipal  de  EnsinC dC MunicípiC de

Serafna  Crrra - RS  para fns de cumprimentC dC calendrriC letiC dC anC de 2023  cCmC

medida tempCrrria de preiençãC aC cCntrgiC dC  CrCnaiírus ( OVID-39).

2. JUSTIFICATIVA:

CONSIDERANDO a declaraçãC de emergrncia em tCdC C territóriC riCgrandense para fns de

preiençãC e enfrentamentC aC  CrCnaiirus ( OVID-39)  nCs termCs dC DecretC Estadual nº

55.338  de 36 de marçC de 2020, que insttui regime de quarentena para diiersas atiidades 

dentre elas a circulaçãC de ieículCs de transpCrte cCletiC urbanC de passageirCs e Cs seriiçCs

públicCs nãC essenciais.

CONSIDERANDO as  cCmpetrncias  municipais  estabelecidas  nas   Cnsttuiççes  Federal  e

Estadual  bem  cCmC  a  necessidade  dC  MunicípiC  de  Serafna   Crrra  estabelecer

recCmendaççes e determinaççes em face dC atual cenrriC de emergrncia de saúde pública.

CONSIDERANDO sugestãC das PrCmCtCrias de Justça RegiCnais de EducaçãC dC RiC Grande dC

Sul  aC ExcelentssimC GCiernadCr dC EstadC  em 05 de maiC de 2020  que sugere que as

atiidades educaciCnais seaam mantdas suspensas CbseriandC C sistema de bandeiras.

CONSIDERANDO que  a  saúde  é  direitC  de  tCdCs  e  deier  dC  EstadC  garantdC  mediante

pClítcas sCciais e ecCnômicas que iisem à reduçãC dC riscC de dCença e de CutrCs agraiCs e

aC  acessC  uniiersal  e  igualitrriC  às  aççes  e  seriiçCs  para  sua  prCmCçãC  prCteçãC  e

recuperaçãC  na fCrma dC artgC 396 da  CnsttuiçãC da República.

CONSIDERANDO a  declaraçãC  de  pandemia  da  OrganizaçãC  Mundial  da  Saúde  em  0  de

aaneirC de 2020  em decCrrrncia da InfecçãC Humana pelC NCiC  CrCnaiírus ,  que cCnfgura

emergrncia em Saúde Pública de ImpCrtância InternaciCnal.



CONSIDERANDO a  PCrtaria  n.  388/GM/MS  de  4  de  feiereirC  de  2020  que  Declara

Emergrncia em Saúde Pública de ImpCrtância NaciCnal (ESPIN)  em decCrrrncia da InfecçãC

Humana pelC nCiC  OVID-39.

CONSIDERANDO que estudCs recentes demCnstram a efcrcia das medidas de afastamentC

sCcial precCce para cCntençãC da disseminaçãC da  OVID-39.

CONSIDERANDO a  ediçãC  pelC  GCiernC  dC  EstadC  dC  RiC  Grande  dC  Sul  dCs  DecretCs

Estaduais nº 55.240 de30 de maiC de 2020 e 55.292 de 04 de aunhC de 2020.

CONSIDERANDO C dispCstC nC artgC 205 da cCnsttuiçãC federal  de 3988  indicandC que a

educaçãC  direitC de tCdCs e deier dC estadC e da família  serr prCmCiida e incentiada cCm a

cClabCraçãC da sCciedade  iisandC aC plenC deseniCliimentC da pessCa  seu preparC para C

exercíciC da cidadania e sua qualifcaçãC para C trabalhC.

CONSIDERANDO que C artgC 227 da  CnsttuiçãC Federal  reitera ser  deier da família  da

sCciedade  e  dC  EstadC  assegurar  à  criança  aC  adClescente  e  aC  aCiem  cCm  absCluta

priCridade  C direitC à iida  à saúde  à alimentaçãC  à educaçãC  aC lazer  à prCfssiCnalizaçãC  à

cultura  à dignidade  aC respeitC  à liberdade e à cCniiirncia familiar e cCmunitrria  além de

cClCcr-lCs  a  saliC  de  tCda  fCrma  de  negligrncia  discriminaçãC  explCraçãC  iiClrncia 

crueldade e CpressãC.

CONSIDERANDO Cs termCs da Lei de Diretrizes e Bases da EducaçãC NaciCnal (LDB)  Lei n.

9. 94  de 20 de dezembrC de 3996  em seu art. 4º cCnsagra C  deier dC EstadC cCm educaçãC

escClar  pública e sua efetiaçãC mediante a garanta de: I  -  educaçãC brsica Cbrigatória e

gratuita dCs 4 (quatrC) aCs 37 (dezessete) anCs de idade […] e C Art. 4º-A. Que assegura C

atendimentC educaciCnal  durante  C períCdC de internaçãC  aC alunC da   educaçãC brsica

internadC  para  tratamentC  de  saúde  em  regime  hCspitalar  Cu  dCmiciliar  pCr  tempC

prClCngadC  cCnfCrme  dispuser  C  PCder  PúblicC  em  regulamentC  na  esfera  de  sua

cCmpetrncia federatia. (IncluídC pela Lei nº 3 .736  de 2038). 

CONSIDERANDO Cs termCs da Lei de Diretrizes e Bases da EducaçãC NaciCnal (LDB)  Lei n.

9. 94  de 20 de dezembrC de 3996  art. 33 que estabelece a autCnCmia dCs municípiCs e C III

baixar nCrmas cCmplementares para C seu sistema de ensinC.



CONSIDERANDO  Cs termCs da Lei de Diretrizes e Bases da EducaçãC NaciCnal (LDB)  Lei n.

9. 94  de 20 de dezembrC de 3996  que estabelece C númerC mínimC de dias letiCs a serem

cumpridCs pelas insttuiççes e redes de ensinC.

CONSIDERANDO C artgC 22 dC EstatutC da  riança e dC AdClescente  que dispçe que aCs pais

incumbe C deier de sustentC  guarda e educaçãC dCs flhCs menCres  cabendC-lhes ainda  nC

interesse destes  a CbrigaçãC de cumprir e fazer cumprir as determinaççes audiciais.

CONSIDERANDO que  uma  das  principais  medidas  para  cCnter  a  disseminaçãC  dC  nCiC

 CrCnaiírus é C isClamentC e C distanciamentC sCcial  cCnfCrme CrientaçãC das autCridades

sanitrrias.

CONSIDERANDO a  impCrtância  de  cCntribuir  cCm as  famílias  na  retençãC  das  crianças  e

adClescentes nC seiC dCméstcC e familiar  impedindC C óciC desnecessrriC e inaprCpriadC

para as circunstâncias relatias aCs cuidadCs para cCnter a disseminaçãC dC  OVID-39.

CONSIDERANDO as  implicaççes da pandemia dC  OVID-39 nC fuxC dC calendrriC escClar 

tantC na educaçãC brsica quantC na educaçãC superiCr  bem cCmC a perspectia de que a

duraçãC das medidas de suspensãC das atiidades escClares presenciais  a fm de minimizar a

disseminaçãC da  OVID-39  pCssa ser de tal extensãC que iniiabilize a repCsiçãC das aulas  de

acCrdC cCm C planeaamentC dC calendrriC letiC de 2020.

CONSIDERANDO que a Lei de Diretrizes e Bases da EducaçãC NaciCnal dispçe  em seu artgC

2   §  2°  que  C  calendrriC  escClar  deierr  adequar-se  às  peculiaridades  lCcais  inclusiie

climrtcas e ecCnômicas  a critériC dC respectiC sistema de ensinC  sem cCm issC reduzir C

númerC de hCras letias preiistC nesta Lei.

CONSIDERANDO que a Lei de Diretrizes e Bases da EducaçãC NaciCnal dispçe  em seu artgC

24  que a carga hCrrria mínima anual da educaçãC brsica  nCs níieis fundamental e médiC 

serr de CitCcentas hCras  distribuídas pCr um mínimC de duzentCs dias de efetiC trabalhC

escClar  excluídC C tempC reseriadC aCs exames fnais  quandC hCuier; C anC letiC regular 

independente dC anC ciiil  tem  nC mínimC  duzentCs dias de trabalhC acadrmicC efetiC 

excluídC C tempC reseriadC aCs exames fnais  quandC hCuier e  em seu artgC  3  que  na

educaçãC infantl  é  exigida a frequrncia mínima de 60% (sessenta pCr centC) dC tCtal  de

hCras; e de 75% nas Cutras etapas.



CONSIDERANDO  Parecer   NE/ EB  n°  3/2002  nãC  deixa  margem  para  dúiidas  aC  se

prCnunciar: O mínimC de duzentCs dias deierr ser rigCrCsamente cumpridC  mesmC que dissC

implicar defasagem entre C anC letiC e C anC ciiil. E fexibiliza para cumprir a repCsiçãC da

carga  hCrrria  estabelecida  na  LDB  art.º  24  utlizar  dias  nCrmalmente  nãC  CcupadCs  cCm

efetiC trabalhC escClar  cCmC períCdCs de feriadCs  e/Cu srbadCs e dCmingCs. 

CONSIDERANDO que C Parecer  NE/ EB 05/97 dispçe que nãC sãC apenas Cs limites da sala

de aula prCpriamente dita que caracterizam cCm exclusiiidade a atiidade escClar de que fala

a LDB  pCdendC esta se caracterizar pCr tCda e qualquer prCgramaçãC incluída na prCpCsta

pedagógica  da  insttuiçãC  cCm  frequrncia  exigíiel  e  efetia  CrientaçãC  pCr  prCfessCres

habilitadCs.

CONSIDERANDO que a Lei de Diretrizes e Bases da EducaçãC NaciCnal dispçe em seu artgC

 2  § 4º  que C ensinC fundamental serr presencial  sendC C ensinC a distância utlizada cCmC

cCmplementaçãC da aprendizagem Cu em situaççes emergenciais; e as regulamentaççes dada

nC DecretC 9057  25 de maiC de 2037 que as situaççes emergenciais preiistas nC § 4º dC art.

 2 da Lei nº 9. 94  de 3996  refere-se as pessCas que: I - esteaam impedidas  pCr mCtiC de

saúde  de acCmpanhar C ensinC presencial; neste casC saúde pública.

CONSIDERANDO que a Lei de Diretrizes e Bases da EducaçãC NaciCnal dispçe  em seu artgC

80  §  °  que C PCder PúblicC incentiarr C deseniCliimentC e a ieiculaçãC de prCgramas de

ensinC a distância  em tCdCs Cs níieis e as mCdalidades de ensinC  e de educaçãC cCntnuada 

sendC  que  as  nCrmas  para  prCduçãC  cCntrCle  e  aialiaçãC  de  prCgramas  de  educaçãC  a

distância  e  a  autCrizaçãC  para  sua  implementaçãC  caberãC  aCs  respectiCs  sistemas  de

ensinC  pCdendC haier cCCperaçãC e integraçãC entre Cs diferentes sistemas.

CONSIDERANDO que em aplicaçãC cCnaugada da Lei  33.7 8/2008 e da Lei  de Diretrizes e

Bases  da  EducaçãC  aquela  ieiC  determinar  qual  a  parcela  mínima  de  carga  hCrrria  dC

prCfessCr deie ser reseriada a estudCs  planeaamentC e aialiaçãC.

CONSIDERANDO a nCta de esclarecimentC emitda pelC  CnselhC NaciCnal de EducaçãC  em

38 de marçC de 2020  cCm Crientaççes aCs sistemas e Cs estabelecimentCs de ensinC  de

tCdCs Cs níieis  etapas e mCdalidades  que pCrientura tenham necessidade de reCrganizar as



atiidades acadrmicas Cu de aprendizagem  em face da suspensãC das atiidades escClares

pCr cCnta da necessidade de aççes preientias à prCpagaçãC dC  OVID-39.

CONSIDERANDO que  ainda nC exercíciC da autCnCmia e respCnsabilidade dCs sistemas de

ensinC e respeitandC- se Cs parâmetrCs e Cs limites legais  Cs estabelecimentCs de educaçãC 

em tCdCs Cs níieis  pCdem cCnsiderar a aplicaçãC dC preiistC nC DecretC-Lei n. 3.044  de 23

de  CutubrC  de  3969  de  mCdC a  pCssibilitar  aCs  estudantes  que  direta  Cu  indiretamente

cCrram riscCs de cCntaminaçãC  serem atendidCs em seus dCmicíliCs.

CONSIDERANDO C dispCstC medida prCiisória nº 9 4  de 3º de abril de 2020  que estabelece

nCrmas excepciCnais sCbre C anC letiC da educaçãC brsica e dC ensinC superiCr decCrrentes

das medidas de emergrncia de saúde pública de que trata lei nº 3 .979  de 6 de feiereirC de

2020.

CONSIDERANDO DecretCs Municipais nº 805 de 37 de marçC de 2020 e nº 83  de 26 de

marçC de 2020.

CONSIDERANDO Parecer  nº  05/2020 dC  CnselhC NaciCnal  de  EducaçãC que  Crienta  as

redes  sCbre  a  Pandemia  dC  CrCnaiirus  e  Parecer  nº  003  de  24  de  aunhC  de  2020  dC

 CnselhC Municipal  de  EducaçãC  que  Crienta  a  reCrganizaçãC  dCs   alendrriCs  EscClares

2020 durante e após C períCdC de afastamentC sCcial em razãC da Pandemia da  OVID-39 e

realizaçãC  de  Atiidades   Pedagógicas  nãC  Presenciais  e  cumprimentC  de  carga  hCrrria

mínima anual pelas escClas pertencentes aC Sistema Municipal de EnsinC de Serafna  Crrra.

CONSIDERANDO PCrtaria  Cnaunta SES/SEDU /RS Nº03/2020 que dispçe sCbre as medidas

de preiençãC  mCnitCramentC e cCntrCle aC nCiC cCrCnaiírus ( OVID-39) a serem adCtadas

pCr tCdas as Insttuiççes de EnsinC nC âmbitC dC EstadC dC RiC Grande dC Sul.

CONSIDERANDO C DecretC nº 55.292 dC GCiernC dC EstadC dC RiC Grande dC Sul que insttui

as regras a serem implementadas pCr tCdas as insttuiççes de ensinC  públicas e priiadas  para

C retCrnC às aulas presenciais  a Secretaria Municipal de EducaçãC de Serafna  Crrra – RS 

elabCrCu uma cCmplementaçãC dC PlanC de TrabalhC ar existente.



CONSIDERANDO a  Lei  nº  34.040  de  38  de  agCstC  de   2020 que  estabelece  nCrmas

educaciCnais 

excepciCnais  a  serem adCtadas  durante  C estadC de calamidade pública recCnhecidC pelC

DecretC LegislatiC nº 6  de 20 de marçC de 2020; e altera a Lei nº 33.947  de 36 de aunhC de

2009.

CONSIDERANDO C DecretC 55.465  de 5 de setembrC de 2020 dC GCiernadCr dC EstadC dC

RiC Grande dC Sul que estabelece as nCrmas aplicrieis às insttuiççes e estabelecimentCs de

ensinC  situadCs  nC  territóriC  dC  EstadC  dC  RiC  Grande  dC  Sul  cCnfCrme  as  medidas  de

preiençãC e de enfrentamentC à epidemia causada pelC nCiC  CrCnaiírus ( OVID-39) de que

trata C DecretC nº 55.240  de 30 de maiC de 2020  que insttui C Sistema de DistanciamentC

 CntrCladC e dr Cutras prCiidrncias.

CONSIDERANDO a  Pesquisa  realizada  nC  períCdC  de  02  a  07  de  setembrC  de  2020  pela

Prefeitura Municipal  questCnandC Cs pais  e  respCnsrieis  quantC aC retCrnC às atiidades

presenciais nas EscClas da Rede Municipal de EducaçãC e nas EscClas de EducaçãC Infantl da

Rede Priiada de Serafna  Crrra – RS.

CONSIDERANDO  C  adernC   – RecCmendaççes Legais aCs Sistemas Municipais de EnsinC

diante da  OVID – 39 (UN ME – RS  setembrC de 2020).

CONSIDERANDO C mapeamentC das reais cCndiççes de atendimentC aCs estudantes (crianças

e alunCs).

CONSIDERANDO C DecretC nº 925  de 23 de CutubrC de 2020 que dispçe sCbre as atiidades

presenciais  de  ensinC  e  de  apCiC  pedagógicC  Cu  de  cuidadCs  a  crianças  da  rede  pública

municipal de Serafna  Crrra.

CONSIDERANDO C DecretC Estadual Nº 55.680  de 28 de dezembrC de 2020 - Altera C DecretC

nº 55.240  de 30 de maiC de 2020  que insttui C Sistema de DistanciamentC  CntrCladC para

fns de preiençãC e de enfrentamentC à epidemia causada pelC nCiC  CrCnaiírus ( OVID-39)

nC âmbitC dC EstadC dC RiC Grande dC Sul  reitera a declaraçãC de estadC de calamidade

pública em tCdC C territóriC estadual e dr Cutras prCiidrncias.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.040-2020?OpenDocument
https://coronavirus.rs.gov.br/upload/arquivos/202012/29130041-decreto-55-680.pdf


CONSIDERANDO  - DecretC  Estadual  Nº  55.705  de  4  de  aaneirC  de  2023 - Determina  a

aplicaçãC das medidas sanitrrias segmentadas de que trata C art. 39 dC DecretC nº 55.240  de

30  de  maiC  de  2020  que  insttui  C Sistema  de  DistanciamentC   CntrCladC  para  fns  de

preiençãC  e  de enfrentamentC  à  epidemia  causada  pelC  nCiC   CrCnaiírus  ( OVID-39)

nC âmbitC dC EstadC dC RiC Grande dC Sul  reitera a declaraçãC de estadC de calamidade

pública em tCdC C territóriC estadual.

CONSIDERANDO C DecretC Municipal nº 942  de 38 de nCiembrC de 2020 que dispçe sCbre

as atiidades presenciais de ensinC e de apCiC pedagógicC Cu de cuidadCs a crianças da rede

pública municipal de Serafna  Crrra.

CONSIDERANDO C  DecretC  Municipal  nº  963  de  04  de  aaneirC  de  2023  que  prCrrCga  C

DecretC Municipal de nº 83  de 26 de marçC de 2020 e dr Cutras prCiidrncias.

3. AÇÕES: 

Este dCcumentC traz uma série de determinaççes às insttuiççes de ensinC para C retCrnC às

aulas presenciais. 

As  nCrmas  aqui  defnidas  acerca  das  atiidades  presenciais  nãC  presenciais  de  ensinC  e

regime híbridC  Cbseriam C necessrriC  equilíbriC  entre  a  prCmCçãC da saúde  pública e  C

desempenhC das atiidades educaciCnais  fxandC diferentes graus de restriçãC  cCnfCrme a

Bandeira Final em que classifcada a RegiãC e cCnfCrme as peculiaridades de cada públicC de

alunCs  tais cCmC faixa etrria  tpCs e mCdalidades de cursCs  dentre CutrCs.

EnfatzamCs ainda  que enquantC perdurar C estadC de calamidade pública declaradC pelC

DecretC nº 55.48   de 34 de setembrC de 2020  recCnhecidC e reiteradCs em CutrCs atCs

nCrmatiCs  para  fns  de  preiençãC  e  de  enfrentamentC  à  epidemia  causada  pelC  nCiC

 CrCnaiírus ( OVID-39)  as aulas em tCdas as escClas da Rede Municipal da EducaçãC Infantl e

dC  EnsinC Fundamental  CbseriarãC  as  nCrmas  dC  Sistema de  DistanciamentC   CntrCladC

estabelecidas  nC  DecretC  nº  55.240  de  30  de  maiC  de  2020  as  respectias  medidas

permanentes e segmentadas  bem cCmC C estabelecidC em PCrtaria  Cnaunta 03/2020 da

Secretaria Estadual da Saúde e da Secretaria Estadual da EducaçãC.

As  insttuiççes  quer  da  rede  pública  quer  da  rede  priiada  de  ensinC  sCmente  pCderãC

realizar atiidades presenciais de ensinC  regime híbridC  de apCiC pedagógicC Cu de cuidadCs

https://coronavirus-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202101/05112157-55705.pdf


a crianças e a adClescentes  cCnfCrme as cCndiççes  C tetC de CperaçãC  C mCdC de CperaçãC

e Cs demais limites  restriççes e medidas defnidas em atC nCrmatiC dC  OE –  Cmitr de

OrientaçãC Emergencial  que preencham  cumulatiamente  Cs seguintes requisitCs:

I –  ópia dC PlanC de  Cntngrncia para PreiençãC  MCnitCramentC e  CntrCle da epidemia

dC nCiC  CrCnaiírus ( OVID-39)  de cCnfCrmidade cCm as nCrmas estabelecidas em PCrtaria

 Cnaunta  da  Secretaria  Estadual  da  Saúde  e  da  Secretaria  Estadual  de  EducaçãC  nC  qual

cCnstem:

a) a indicaçãC dC seriiçC de saúde de referrncia para encaminhamentC de casCs suspeitCs Cu

pessCas sintCmrtcas;

b) a cCmprCiaçãC da criaçãC de um  entrC de Operaççes de Emergrncia em Saúde para a

EducaçãC ( OE-E LCcal);

c) a cCmprCiaçãC dC preenchimentC de autCdeclaraçãC de cCnfCrmidade sanitrria  cCnfCrme

as nCrmas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde;

II - Cbseriem as medidas sanitrrias permanentes de que trata C DecretC nº 55.240  de 30 de

maiC de 2020  as medidas segmentadas estabelecidas cCnfCrme a RegiãC em que esteaam

situadCs  bem cCmC as medidas municipais específcas;

III  -  nãC esteaam situadCs  em Regiçes  classifcadas  nCs  termCs dC art.  6º  dC  DecretC  nº

55.240  de 30 de maiC de 2020  cCmC Bandeira Final Vermelha Cu Preta.
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3) Para fns de cumprimentC dC calendrriC letiC dC anC de 2023  defnidC as atiidades

pedagógicas  sem  a  presença  Cu  semipresencial  de  estudantes  e  prCfessCres  nas

dependrncias  escClares  nC  âmbitC  de  tCdas  as  insttuiççes  Cu  redes  de  ensinC

públicas  e priiadas  da EducaçãC Infantl  e  dC EnsinC Fundamental  pertencentes aC

MunicípiC de Serafna  Crrra – RS.



2) ACs estudantes serãC garantdCs Cs dias letiCs durante C períCdC de suspensãC das

aulas presenciais mediante a utlizaçãC da metCdClCgia de aulas prCgramadas  cCnfCr-

me Crientaççes pedagógicas defnidas pela Secretaria Municipal de EducaçãC. 

 ) As escClas municipais deierãC permanecer abertas e em nCrmal funciCnamentC nC

que se refere às atiidades administratias durante C referidC períCdC  cabendC às di-

reççes de escCla tal respCnsabilidade.

4) SaliC nas situaççes de afastamentC CbrigatóriC dC ambiente de trabalhC elencadas nC

parrgrafC únicC dC art. 2º dC DecretC Estadual nº 55.338  de 36 de marçC de 2020 e

DecretC Municipal nº 805 de 37 de marçC de 2020  em que estes seriidCres públicCs

desempenharãC suas atribuiççes em dCmicíliC  em regime excepciCnal de teletraba-

lhC  a equipe diretia e seriidCres de escCla permanecem nas unidades de ensinC  à

dispCsiçãC da MantenedCra.

5) O diretCr de escCla é respCnsriel pela atestaçãC da efetiidade dC membrC dC magis-

tériC e dC seriidCr de escCla que exerce atiidades nC respectiC estabelecimentC de

ensinC.

6) O pCntC atesta a regularidade da iida funciCnal dC prCfessCr Cu seriidCr de escCla 

sendC C diretCr de escCla respCnsriel pCr eientual atestaçãC indeiida  em cCnsCnân-

cia cCm as Crientaççes emitdas pela Secretaria Municipal de EducaçãC.

7) Para  a  recuperaçãC  dCs  dias  letiCs  suspensCs  C  ensinC  pCderr  ser  Cfertada  na

EducaçãC Infantl  EnsinC Fundamental  EducaçãC de JCiens e AdultCs na fCrma nãC-

presencial  semipresencial Cu híbridC.

8) As  aulas  prCgramadas  sãC  atiidades  escClares  presenciais  Cu  nãC  preiiamente

elabCradas cCm base em CbaetCs de cCnhecimentCs (campCs de experirncia e rreas dC

cCnhecimentC)  cCmpreendendC  um  cCnauntC  de  aulas  a  serem  cumpridas  pelCs

estudantes e seus respectiCs prCfessCres. 



9) NCs termCs dC § 4º dC artgC  2 da Lei  nº 9. 94/96 (LDB) a fCrma de EducaçãC a

Distância  pCderr  ser  utlizada  nC  EnsinC  Fundamental  cCmC  cCmplementaçãC  da

aprendizagem Cu em situaççes emergenciais. VistC que nC § 2º  da mesma lei  a Cferta

da educaçãC brsica a distância cCntemplarr a situaçãC de cidadãCs que: I - Esteaam

impedidCs  pCr mCtiC de saúde  de acCmpanhar ensinC presencial.

30) O regime especial de atiidades escClares nãC presenciais serr estabelecidC em casC

excepciCnal  de  acCrdC  cCm as  Crientaççes  das  autCridades  estaduais  e  sanitrrias 

cCnfCrme atCs nCrmatiCs.

33) A Cferta da mCdalidade de ensinC nãC presencial para tCdas as etapas da EducaçãC

Infantl e EnsinC Fundamental  terr carrter excepciCnal e ialerr nC períCdC enquantC

durar a situaçãC de emergrncia de saúde pública. E respeitarr a carga hCrrria semanal

de cada disciplina.

32) Nesse  mCmentC  de  excepciCnalidade  as  atiidades  serãC  deseniCliidas  pCr  anC

(turma) e disciplinas  sendC Cs prCfessCres respCnsrieis pelC planeaamentC (PlanC de

EnsinC)  sendC encaminhadC para sua unidade escClar de acCrdC cCm a CrganizaçãC

pedagógica. 

3 ) Para atender as demandas dC atual cenrriC  que exige medidas seieras de preiençãC à

disseminaçãC dC iírus  Cs gestCres das insttuiççes terãC as seguintes atribuiççes para

execuçãC dC regime especial de atiidades escClares nãC presenciais:

I – planeaar e elabCrar  cCm a cClabCraçãC e  executadas pelC cCrpC dCcente  (art. 3 º LDB

parrgrafC II)  as aççes pedagógicas e administratias a serem deseniCliidas durante C períCdC

em que as aulas presenciais estierem suspensas  cCm C CbaetiC de iiabilizar material de

estudC e aprendizagem de frcil acessC  diiulgaçãC e cCmpreensãC pCr parte dCs estudantes e

familiares; 

II – diiulgar C referidC planeaamentC entre Cs membrCs da cCmunidade escClar;



III – prCpCr material específcC para cada etapa e mCdalidade de ensinC  cCm facilidade de

execuçãC  e  cCmpartlhamentC  cCmC:  iideCaulas  cCnteúdCs  CrganizadCs  em  platafCrmas

iirtuais de ensinC e aprendizagem  redes sCciais  cCrreiC eletrônicC e CutrCs meiCs digitais Cu

nãC  que iiabilizem a realizaçãC das atiidades pCr parte dCs estudantes  cCntendC  inclusiie 

indicaçãC de sites e links para pesquisa. 

IV – incluir nCs materiais para cada etapa e mCdalidade de ensinC  instruççes para que Cs

estudantes e as famílias trabalhem as medidas preientias e higirnicas cCntra a disseminaçãC

dC iírus  cCm refCrçC nas medidas de isClamentC sCcial durante C períCdC de suspensãC das

aulas presencias;

V  –  zelar  pelC  registrC  da  frequrncia  dCs  estudantes  pCr  meiC  de  relatóriCs  e

acCmpanhamentC da eiCluçãC nas atiidades prCpCstas  que cCmputarãC cCmC aula  para fns

de cumprimentC dC anC letiC de 2020;

VI – C cCnteúdC estudadC nas atiidades escClares nãC presenciais pCderr cCmpCr  cCnfCrme

regimentC escClar de cada insttuiçãC, nCta Cu parecer para C bCletm escClar.

VII – apresentar PlanCs de AçãC 2023 à Secretaria Municipal de EducaçãC  que  cCmC órgãC

gestCr da educaçãC  terr C papel de aialiar e deliberar sCbre a pertnrncia e iiabilidade da

prCpCsta  em decisãC cCmpartlhada cCm C  CnselhC Municipal de EducaçãC.

3) A aialiaçãC dC cCnteúdC estudadC nas atiidades escClares nãC presenciais serr CbaetC

de aialiaçãC  durante e pCsteriCr aC períCdC da pandemia  bem cCmC serr atribuída

nCta Cu parecer à atiidade específca realizada nC períCdC nãC presencial.  

2) QuantC a etapa da educaçãC infantl  a aialiaçãC Cbedecerr C caput dC art.  3 da LDB

que  defne  cCmC  meta  C  acCmpanhamentC  e  registrC  dC  deseniCliimentC  das

crianças  sem C CbaetiC de prCmCçãC  mesmC para C acessC aC ensinC fundamental;

as atiidades deiem garantr C deseniCliimentC para esta etapa de ensinC  seguindC

as prCpCstas dC DCcumentC OrientadCr  urricular Municipal de Serafna  Crrra  cCmC

fCrma de garantr Cs direitCs de aprendizagem e de deseniCliimentC desta faixa etrria.



 ) Para a educaçãC infantl  cCrrespCndente às crianças de 04 meses a 0  anCs  C nãC

deseniCliimentC das atiidades na fCrma nãC presencial  nãC acarretarr na repCsiçãC

das hCras nãC trabalhadas  iistC a nãC CbrigatCriedade da frequrncia nesta idade  bem

cCmC dias letiCs e carga hCrrria trabalhada.

4) Para  a  educaçãC  infantl  cCrrespCndente  às  crianças  de  04  a  05  anCs  C  nãC

deseniCliimentC das atiidades na fCrma nãC presencial  acarretarr na repCsiçãC das

hCras  nãC  trabalhadas  iistC  a  determinaçãC  de  cumprimentC  das  800  hCras  dC

calendrriC escClar dC anC iigente. Nesta situaçãC  C prCfessCr realizandC as atiidades

nãC presenciais de atendimentC a sua turma  cCmprCiarr sua hCra de efetiC trabalhC

cCm  a  Secretaria  de  EducaçãC  atraiés  de  relatóriCs  geradCs  pela  gestãC  escClar 

ialidadC C cômputC de hCras dC referidC calendrriC.  

5) As  atiidades  que  eientualmente  nãC  puderem  sem  preauízC  pedagógicC  ser

realizadas pCr meiC de atiidades nãC presenciais nC períCdC deste regime especial

deierãC ser reprCgramadas para repCsiçãC aC cessar desse períCdC.

6) Para  fns  de  cumprimentC  da  carga  hCrrria  mínima  anual  preiista  na  LDB  as

insttuiççes Cu redes de ensinC deierãC registrar em seu planeaamentC de atiidades

qual a carga hCrrria de cada atiidade a ser realizada pelCs estudantes na fCrma nãC

presencial  sendC recCmendada 04 hCras dirrias.

7) Para  fns  de  cumprimentC  dC  númerC  de  dias  letiCs  mínimC preiistC  na  LDB  as

insttuiççes Cu redes de ensinC cCnsiderarãC  para cada grupC de 4 hCras de atiidades

nãC presenciais  de acCrdC cCm C registrC a ser feitC  cCnfCrme cCnsta nC parrgrafC

anteriCr e C regime de hCras letias dirrias de cada escCla  um dia letiC realizadC.

8) A realizaçãC de atiidades nãC-presenciais durante C períCdC de suspensãC das aulas

presenciais  nãC excluirr a  pCssibilidade de repCsiçãC e  de alteraçãC dC calendrriC

escClar casC nãC seaa pCssíiel cCntemplar as 800 hCras preiistas em lei.



9) Qualquer prCpCsta de estudC para atiidades nãC-presenciais que demande C usC da

internet  deierr cCnsiderar  as  cCndiççes  de acessC de estudantes  à  rede. Ou seaa 

cCnsiderar a situaçãC de estudantes que nãC trm cCmputadCr dispCníiel  Cu mesmC

celular/smartCne cCm planCs de acessC de dadCs de internet.  Tais estudantes nãC

deiem ser  preaudicadCs  deiendC-se  prCpCr  estratégias  cCmC:  trabalhCs  impressCs

dispCnibilizadCs  na  escCla  em  data  e  hCrrriC  agendadCs  seguindC  prCtCcClCs

sanitrriCs e pedagógicCs. QuandC nãC fCr pCssíiel C cCmparecimentC na escCla  caberr

à escCla entregar a dCmicíliC  para que pCssam deseniClier as atiidades prCpCstas

pelCs(as) dCcentes  cCm C CferecimentC dC acCmpanhamentC remCtC Cu presencial

dC(a) dCcente.

30) TCdC C planeaamentC e C material  didrtcC adCtadC deiem estar em cCnfCrmidade

cCm a Base NaciCnal  Cmum  urricular  Referencial  urricular GaúchC e DCcumentC

OrientadCr  urricular Municipal.

33) O PrCaetC PClítcC PedagógicC de cada insttuiçãC escClar  deierr serr reestruturadC

cCnsiderandC C períCdC de regime nãC presencial  semipresencial Cu híbridC  deiidC

aC  CrCnaiírus  OVID 39.

32)  Cnsideram-se  de  efetiC  trabalhC  escClar  Cs  dias  em  que  fCrem  deseniCliidas

atiidades regulares de aula Cu Cutras prCgramaççes didrtcC-pedagógicas  planeaadas

pela  escCla  desde  que  cCntem  cCm  a  frequrncia  cCntrClada  dCs  alunCs  e  C

mCnitCramentC dCs prCfessCres.

REPOSIÇÃO DO CALENDÁRIO ESCOLAR

PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

HÍBRIDO



3) TCdas as insttuiççes de ensinC da Rede Municipal de Serafna  Crrra - RS  sCmente

pCderãC encerrar C anC letiC após C cumprimentC dCs dias letiCs e/Cu carga hCrrria

letia da seguinte fCrma:

a) Na  Cbseriância  e  respeitC  aCs  atCs  nCrmatiCs  federais  estaduais  e  municipais

relatiCs aC períCdC excepciCnal de calamidade pública.

b) 800 Cu 840 hCras  de efetiC trabalhC escClar  para Cs cursCs  de CrganizaçãC anual

(EducaçãC Infantl e EnsinC Fundamental).

c)  00 Cu 400 hCras de efetiC trabalhC escClar para Cs cursCs de CrganizaçãC semestral

(EducaçãC de JCiens AdultCs).

d) 3.440 hCras de efetiC trabalhC escClar para Cs cursCs de CrganizaçãC anual (EscCla

Municipal AgrícCla).

e) Para cumprimentC dC dispCstC neste planC  a repCsiçãC da carga hCrrria preiista e nãC

realizada  bem  cCmC  das  aulas  preiistas  e  nãC  ministradas  na  cCnfCrmidade  dC

cCntdC nC presente PlanC de TrabalhC deierr ser resttuídC. DeiendC C cômputC das

hCras abranger as aulas realizadas em regime nãC presencial deiidamente registradas.

f) A repCsiçãC de dias letiCs e/Cu carga hCrrria pCderr CcCrrer aC lCngC dC anC iistC a

pCssibilidade de repCsiçãC nCs feriadCs  recessC escClar e atiidades nãC presenciais  e

casC seaa necessrriC  serr Cbedecida a seguinte Crdem de precedrncia:

I. RecessC escClar de aulhC de 2023;

II. Férias de aaneirC de 2022;

III. As reuniçes pedagógicas e cCnselhC de classe pCderãC CcCrrer pCr iideCcCnferrncia.

2)  aberr a tCdas as insttuiççes da rede escClar dC Sistema Municipal de EnsinC:



I-  efetuar C leiantamentC pCr classe e Cu pCr cCmpCnente curricular dC tCtal de dias nãC

trabalhadCs e aulas nãC ministradas 

II- acCmpanhar C deseniCliimentC das atiidades escClares e elabCrar C planC de repCsiçãC

dCs dias letiCs e Cu da carga hCrrria a serem cumpridCs (ierifcandC a necessidade);

III-  nCtfcar alunCs e respCnsrieis sCbre a necessidade de repCsiçãC de dias letiCs e Cu de

aulas  afxandC  em lCcal iisíiel  as datas e hCrrriCs estabelecidCs nC planC de repCsiçãC;

IV- acCmpanhar a execuçãC das atiidades de repCsiçãC prCgramadas para cada classe;

V  –  apresentar  auntC  aC  PlanC  de  AçãC  a  repactuaçãC  dC anC  letiC  2023  bem cCmC a

transiçãC dC anC letiC 2020 e 2023 (repactuar é transferir para C próximC anC Cu próximCs

anCs  as habilidades e cCmpetrncias que nãC fCram trabalhadas em 2020 Cu que necessitam

ser trabalhadas nCiamente  deiidC a nãC aprendizagem das crianças/estudantes). 

A repactuaçãC pCde ser realizada atraiés de currículC contnnunum, aumentandC a carga hCrrria

de 2023 para atender tCda essa demanda de 2020 que nãC fCi superada. 

Na  repactuaçãC  cada  rede  de  ensinC  deie  pensar  nas  crianças/estudantes  que  tieram

defasagem  na  aprendizagem  em  2020  descreier  as  pCssibilidades  para  superar  tais

prCblemas  cCmC pCr  exemplC  atraiés  de refCrçC escClar  presencial  Cu  nãC  recuperaçãC

paralela durante C anC letiC  etc. (cada um tem que ierifcar suas pCssibilidades in loco). 

 CmC cCnsta  nC Parecer  dC  NE/ P nº  05/2020  e  33/2020  nãC  hr  repactuaçãC  para  as

turmas de 9º anC dC EF e  º anC dC EM  Cu seaa  cada escCla ar deieria ter traçadC estratégias

para atender essa clientela e deseniClier as habilidades e cCmpetrncias estabelecidas para C

anC.

SCb  a  CrientaçãC  da  Secretaria  Municipal  de  EducaçãC  as  escClas  deierãC  Crganizar  a

repactuaçãC  e  pCsteriCrmente  eniiar  a  prCpCsta  para  C   ME  analisar  e  tCmar

cCnhecimentC/aprCiar. 

É  atribuiçãC da mantenedCra pensar  em espaçC fsicC e prCfessCres para atendimentC nC

turnC iniersC em 2023  a fm de realizar as atiidades presenciais Cu híbridas. 

VI- Crientar Cs prCcedimentCs para Cs registrCs referentes às atiidades de repCsiçãC e à iida

escClar dCs alunCs.



VII- planeaar e elabCrar  cCm a cClabCraçãC da cCCrdenaçãC pedagógica e dC cCrpC dCcente 

as aççes pedagógicas e administratias a serem deseniCliidas durante C períCdC em que as

aulas presenciais estierem suspensas  cCm C CbaetiC de iiabilizar material de estudC de frcil

acessC  diiulgaçãC  e  cCmpreensãC  pCr  parte  dCs  estudantes  e  familiares.  As  aulas

prCgramadas seguirãC um PlanC de AçãC 2023 elabCradC pela escCla cCm a partcipaçãC dCs

prCfessCres  cCntendC: 

3 – CbaetiCs;

2  –  austfcatia  destacandC  C  cCntextC  e  a  excepciCnalidade  CcasiCnada  pela  situaçãC

instalada na rrea da saúde pública  decCrrente da pandemia de  OVID-39; 

  –  diagnóstcC  da  realidade  da  clientela  escClar  (pesquisa  de  acessC  a  realizaçãC  das

atiidades);

4 – atiidades a serem trabalhadas; 

5 – períCdC da execuçãC; 

6 – estratégias para C cCntrCle de frequrncia dC alunC. 

As  aulas  prCgramadas  deiem ser  cCmunicadas  aCs  pais  e/Cu  respCnsrieis  legais  dCs

estudantes  para  cCnhecimentC  destacandC  a  impCrtância  da  sua  utlizaçãC  e  dC  seu

cumprimentC  cCmC parte dC prCcessC e da rCtna escClar  cCnfCrme estabelece C art. 205 da

 CnsttuiçãC Federal de 3988.

7 – repactuaçãC;

8 – calendrriC escClar 2023.

VIII - apresentar materiais específcCs para cada etapa e mCdalidade de ensinC  cCm facilidade

de execuçãC e cCmpartlhamentC  cCmC: iídeC-aulas  cCnteúdCs CrganizadCs em platafCrmas

iirtuais de ensinC e de aprendizagem  redes sCciais  cCrreiC eletrônicC e CutrCs meiCs digitais 

que  iiabilizem  a  realizaçãC  das  atiidades  pCr  parte  dCs  estudantes  cCntendC  inclusiie 

indicaçãC de sites e links para pesquisa.

IX - Orientar Cs dCcentes na elabCraçãC de PlanC de EnsinC e Aprendizagem específcC dC

períCdC da pandemia (rCteirC Cnde estãC cCrrelaciCnadCs metas e cCnteúdCs)  trimestral. O

mesmC deierr ser arquiiadC na escCla para fns de cCmprCiaçãC de registrC de aulas e efetiC

trabalhC dC prCfessCr.



X-  Encaminhar  C  PlanC  de  AçãC  à  Secretaria  Municipal  de  EducaçãC  para  anrlise  e

hCmClCgaçãC.

a) O planC de açãC deierr ser fCrmalizadC em dCcumentC própriC que explicite a situaçãC

dC calendrriC escClar e metCdClCgia e estratégia a ser deseniCliida neste períCdC  de

cada  classe  e  dCs  respectiCs  cCmpCnentes  curriculares  de  mCdC  a  garantr  as

infCrmaççes pertnentes e necessrrias à anrlise e aprCiaçãC das atiidades prCpCstas.

b)  aberr  à  Secretaria  Municipal  de  EducaçãC  hCmClCgar  mediante  despachC  e  aC

 CnselhC Municipal de EducaçãC  mediante parecer  C planC de açãC prCpCstC pela

unidade escClar.

XI - A equipe escClar  após a hCmClCgaçãC dC planC de açãC  prCcederr às adequaççes deiidas

defnidC para C trimestre Cu semestre letiC  de mCdC a garantr a cCnsecuçãC dCs CbaetiCs

prCpCstCs e C deseniCliimentC das atiidades curriculares preiistas para cada disciplina.

XII - As Direççes das EscClas pCderãC resClier Cs casCs específcCs de sua unidade  Cbedecidas

as dispCsiççes deste PlanC de TrabalhC.

XIII - Diiulgar C referidC planeaamentC entre Cs membrCs da cCmunidade escClar.

XIV -  Cmpete a Secretaria Municipal de EducaçãC de Serafna  Crrra - RS  auntamente aCs

GestCres  EscClares  das  Insttuiççes  de  EnsinC  de  Rede  Municipal  assegurar  C  padrãC  de

qualidade nC atendimentC às crianças e alunCs  de fCrma a CpCrtunizar C cumprimentC dC

preiistC nC PrCaetC PClítcC PedagógicC das Insttuiççes de EnsinC e nC DCcumentC OrientadCr

 urricular Municipal.

Organização das Turmas – Educação Infanti

Os  estabelecimentCs  de  ensinC  da  EducaçãC  Infantl  Cbseriadas  as  diretrizes  naciCnais

editadas  pelC   CnselhCs  NaciCnal  de  EducaçãC  a  Base  NaciCnal   Cmum  urricular  e  as

nCrmas a serem editadas pelCs respectiCs sistemas de ensinC  fcam dispensadCs  em carrter

excepciCnal da CbrigatCriedade de Cbseriância dC mínimC de dias de trabalhC educaciCnal e



dC cumprimentC da carga hCrrria mínima anual preiistCs nC incisC II dC caput dC art.  3 da Lei

nº 9. 94  de 20 de dezembrC de 3996 e Lei n.34.040/2020.

Organização das Turmas – Ensino Fundamentai – Apoio Pedagógico

Entende-se  pCr  ApCiC  PedagógicC  C  atendimentC  indiiidualizadC  para  Cs  alunCs  que

apresentam neste períCdC difculdades na realizaçãC das atiidades prCpCstas. Este apCiC terr

duraçãC de 60 minutCs semanais  agendadC pelC prCfessCr preiiamente. Ainda  fca facultadC

aCs  pais  e  respCnsrieis  a  partcipaçãC  dC  alunC  na  atiidade  CpCrtunizada  mediante

preenchimentC e assinatura de TermC de RespCnsabilidade Cu DeclaraçãC de Anurncia  em

anexC.

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

Turma 3 – 3º AnC – até 5 alunCs e um prCfessCr

Turma 2 – 2º AnC – até 5 alunCs e um prCfessCr

Turma   –  º AnC – até 5 alunCs e um prCfessCr

Turma 4 – 4º AnC – até 5 alunCs e um prCfessCr 

Turma 5 – 5º AnC – até 5 alunCs e um prCfessCr

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

Turma 6 – 6º AnC – até 5 alunCs  um prCfessCr 

Turma 7 – 7º AnC – até 5 alunCs  um prCfessCr  

Turma 8 – 8º AnC – até 5 alunCs  um prCfessCr

Turma 9 – 9º AnC – até 5 alunCs  um prCfessCr 



As atvidades de apoio pedagógico para o ensino fundamentai, respeitarão o cronograma 

abaixo indicado, a partr da seguinte data:

I - EnsinC Fundamental/anCs fnais:  03 de marçC de 2023

II - EnsinC Fundamental/anCs iniciais:  03 de marçC de 2023

Organização das Turmas – Educação Infanti – Regime Híbrido e Semipresenciai

 reche – 0 a   anCs – 08 de feiereirC de 2023 cCm 50% de alunCs cCnfCrme a capacidade da

sala de aula  um prCfessCr e um prCfssiCnal respCnsriel pelCs cuidadCs de higiene.

Pré-EscCla – 4 anCs (Jardim A) – 08 de feiereirC de 2023 cCm 50% de alunCs cCnfCrme a

capacidade da sala de aula  um prCfessCr.

Pré-EscCla – 5 anCs (Jardim B) – 33 de feiereirC de 2023 cCm 50% de alunCs cCnfCrme a

capacidade da sala de aula  um prCfessCr.

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

aula  serr CfertadC atendimentC em dCis turnCs:

Manhã: Das 7: 0h às 33 hCras

Tarde: Das 3 : 0h às 37 hCras

Turnos da Escoia: Manhã para os profssionais 

Das 6h às 7h – HigienizaçãC das salas e materiais de usC dirriC.

Das 7h às 7: 0h RecepçãC e acClhida das crianças.

Das 7: 0h às 33h aula

Das 33h às 32h Saída das crianças  higienizaçãC das salas e materiais de usC dirriC.

Turnos da Escoia: Tarde os profssionais 



Das 32h às 3 h – HigienizaçãC das salas e materiais de usC dirriC.

Das 3 h às 3 : 0h RecepçãC e acClhida das crianças.

Das 3 : 0h às 37h aula

Das 37h às 38h Saída das crianças  higienizaçãC das salas e materiais de usC dirriC.

Obseriaççes: 

a. serr  sClicitadC  aCs  pais  Cu  respCnsrieis  assinatura  dC  termC de  respCnsabilidade 

quantC aC retCrnC das crianças.

b. serr aferida a temperatura das crianças e de tCdCs Cs prCfssiCnais  na entrada e sem-

pre que fCr necessrriC. Em casC de febre Cu qualquer CutrC sintCma  as crianças serãC

destnadas aC lCcal específcC na escCla  para que  C  OE EscCla  auntamente cCm a Di-

reçãC  entre em cCntatC cCm Cs pais Cu respCnsrieis e prCceda de acCrdC cCm as nCr-

mas e prCtCcClCs pertnentes.

c. serr CbrigatóriC C usC de mrscaras na entrada e nas dependrncias da escCla para tC-

dCs Cs prCfssiCnais e para Cs alunCs cCm idade superiCr a 5 anCs.

d. serr CbrigatóriC C usC de rlcCCl gel 70% na entrada e nas dependrncias da escCla para

tCdCs Cs prCfssiCnais  pais e alunCs.

e. serr realizada a higienizaçãC de tCdas as dependrncias da escCla  bem cCmC de tCdCs

Cs materiais e CbaetCs utlizadCs pelas crianças  antes  durante e depCis dC seu usC.

f. para as crianças de berçrriC  serr sClicitadC aCs pais que leiem  diariamente  C materi-

al de usC pessCal (traiesseirC  lençCl  frCnha  cCbertCr) C mesmC retCrnarr para casa 

para que  seaa feitC a higienizaçãC. 

Organização  das  Turmas  –  Ensino  Fundamentai  –  Anos  Iniciais  –  Regime  Híbrido  e

Semipresenciai

Turma 3 – 3º AnC – 33 de feiereirC de 2023 cCm 50% de alunCs cCnfCrme a capacidade da sala

de aula  um prCfessCr.



Turma 2 – 2º AnC – 33 de feiereirC de 2023 cCm 50% de alunCs cCnfCrme a capacidade da sala

de aula  um prCfessCr.

Turma   –  º AnC – 33 de feiereirC de 2023 cCm 50% de alunCs cCnfCrme a capacidade da sala

de aula  um prCfessCr.

Turma 4 – 4º AnC – 33 de feiereirC de 2023 cCm 50% de alunCs cCnfCrme a capacidade da sala

de aula  um prCfessCr.

Turma 5 – 5º AnC – 33 de feiereirC de 2023 cCm 50% de alunCs cCnfCrme a capacidade da sala

de aula  um prCfessCr.

Organização das Turmas – Ensino Fundamentai – Anos Finais - Auia Presenciai

Turma 6 – 6º AnC – 33 de feiereirC de 2023 cCm 50% de alunCs cCnfCrme a capacidade da sala

de aula  um prCfessCr.

Turma 7 – 7º AnC – 33 de feiereirC de 2023 cCm 50% de alunCs cCnfCrme a capacidade da sala

de aula  um prCfessCr.

Turma 8 – 8º AnC – 33 de feiereirC de 2023 cCm 50% de alunCs cCnfCrme a capacidade da sala

de aula  um prCfessCr.

Turma 9 – 9º AnC – 33 de feiereirC de 2023 cCm 50% de alunCs cCnfCrme a capacidade da sala

de aula  um prCfessCr.

O retorno às atvidades presenciais será graduai e respeitará o cronograma abaixo indicado, 

a partr da seguinte data:

I - Ensino infanti – Prr-Escoia: 08 de fevereiro de 2021;

II - Ensino Fundamentai/anos iniciais e fnais: 11 de fevereiro de 2021;

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

Neste períCdC  as aulas presenciais  semipresenciais e regime híbridC terãC duraçãC de   hCras

dirrias  CbseriandC C limite de cinquenta pCr centC da capacidade de alunCs na sala de aula.

Para que tCdCs Cs alunCs tenham CpCrtunidade de partcipaçãC nas disciplinas elencadas nC

currículC  Cs  mesmCs  frequentarãC as  aulas  a  cada 35  dias  de  segunda a  sexta-feira  nC



hCrrriC das 8 hCras e  0 minutCs às 33 hCras e  0 minutCs (manhã) e das 3  às 36 hCras

(tarde)  em seu turnC nCrmal. 

Os  pais/respCnsrieis  deierãC  preencher  C  TermC  de  RespCnsabilidade  Cu  DeclaraçãC  de

Anurncia (em anexC)  cCm a fnalidade de dar cirncia sCbre C funciCnamentC da EscCla  suas

nCrmas e prCtCcClCs pedagógicCs e sanitrriCs exigidCs. Ainda  Cbseriar Cs dias e hCrrriCs das

atiidades presenciais e Cu remCtas. Fica facultadC aCs pais e respCnsrieis a partcipaçãC dC

alunC  na  atiidade  presencial.  O  alunC  que  apresentar  cCmCrbidade  cCmprCiada  pCr

atestadC  médicC  fca  austfcada  a  sua  ausrncia  deiendC  C  mesmC  manter  em  dia  as

atiidades Cn-line.

V - Cbseriem as nCrmas estabelecidas  nC âmbitC de suas cCmpetrncias  pelCs MunicípiCs em

que situadas as insttuiççes de ensinC.

A CrganizaçãC das salas de aula e dCs demais espaçCs fsicCs das insttuiççes de ensinC  assim

cCmC a higienizaçãC e a desinfecçãC de materiais  de superfcies e de ambientes (C cCntrCle

sanitrriC) seguem as medidas preiistas nCs PlanCs de  Cntngrncia de cada EscCla  aprCiadCs

pela  ResCluçãC  n.  37  E  ResCluçãC  n.  39  dC   OE/Serafna   Crrra  cabendC  à  Secretaria

Municipal de Saúde a defniçãC dCs critériCs de fscalizaçãC das instalaççes das insttuiççes de

ensinC sCb sua respCnsabilidade e emissãC de LaudC de VistCria.

O transpCrte escClar Cbseriarr C dispCstC em nCrmatia própria  em especial as defnidas pela

 OE/SES/RS.

SCmente pCderãC partcipar de atiidades presenciais  semipresenciais e em regime híbridC de

ensinC  de  apCiC  pedagógicC  Cu  de  cuidadCs  a  crianças  e  a  adClescentes  Cs  alunCs  que

tierem anurncia fCrmal de seus pais Cu respCnsrieis. 

Os pais Cu respCnsrieis pCr alunC que Cptem pCr nãC autCrizar a partcipaçãC dC alunC nestas

atiidades  de  ensinC  deierãC  Cbseriar  as  diretrizes  estabelecidas  pela  respectia

mantenedCra para C plenC acessC à platafCrma Cnline de ensinC  bem cCmC Cutras fCrmas e

mCdalidades de ensinC nãC presencial.

Em qualquer circunstância  fca prCibida  a realizaçãC de atiidades cCletias que eniCliam

aglCmeraçãC Cu cCntatC fsicC.



As  insttuiççes  priiadas  e  a  Rede  Municipal  na  Cferta  de  atiidades  presenciais 

semipresenciais Cu regime híbridC de ensinC  deierãC fCrnecer Cs equipamentCs de prCteçãC

indiiidual necessrriCs para garantr a segurança e integridade dCs alunCs e dCs trabalhadCres.

QuandC  a  RegiãC  em que  esteaa  lCcalizada  a  insttuiçãC  de  ensinC  estier  classifcada  na

Bandeira Final  Laranaa imediatamente após ter  estadC classifcada em Bandeira Final  mais

restritia  as atiidades presenciais de que trata este artgC sCmente pCderãC ser realizadas

após C transcursC de mais um períCdC de aialiaçãC  tendC iigrncia a partr da segunda-feira

seguinte à cCnfrmaçãC da permanrncia na Bandeira Final Laranaa  cCnfCrme diiulgaçãC.

NC Parecer DescritiC dC estudante dCs anCs iniciais dC EnsinC Fundamental e na EducaçãC

Infantl  deie também cCnstar a relaçãC cCm a família (difculdades superadas e aquelas que

ainda nãC fCram  ...) e as lacunas encCntradas na realizaçãC das atiidades pedagógicas nãC

presenciais.

As aççes citadas acima  dependerãC  é clarC  da liberaçãC dC DecretC Municipal e dC planC de

cCntngrncia aprCiadC pelC  OE-Municipal  para  atiidades presenciais  semipresenciais  Cu

regime híbridC.

Este dCcumentC traz uma série de determinaççes às insttuiççes de ensinC para C retCrnC 

cCmC medidas  de higienizaçãC  de cCntrCle  de saúde  distanciamentC mínimC CbrigatóriC 

cuidadCs especiais cCm Cs grupCs de riscC  entre CutrCs.

 Este PlanC de TrabalhC pCderr sCfrer alteraççes e Cu aaustes cCnfCrmes nCias legislaççes 

prCtCcClCs e determinaççes.

Serafna  Crrra  3  de JaneirC de 2023.



Prefeitura Municipal de Serafna  Crrra - RS

Secretaria Municipal de EducaçãC

PLANO 

DE 

TRABALHO 

Pandemia COVID - 19 

Anexos

Serafna  Crrra  CutubrC de 2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu,  ______________________________________________________________________,  CPF  nº

____________________________________________________________,  responsável  legal  pelo  aluno

__________________________________________________matriculado  na  Escola  _________________

________________________,  na  turma________________________________,  no  ano  de  2021,  declaro  que

estou aderindo a uma das opções abaixo:

1) (    ) O aluno supracitado retornará à Escola presencialmente, no ano em curso:

- Mandar seu filho somente se:

• Não apresentar nenhum sintoma do Coronavirus;

• Usar  máscara;

• A Bandeira estiver Laranja ou Amarela;

• Ninguém na família estiver afastado ou com sintomas do Coronavirus. Em caso afirmativo comunicar a

escola e manter o aluno em casa com aulas on-line.

2) (    ) O aluno supracitado não retornará à Escola presencialmente:

- Os pais ou responsáveis que optarem por não enviar seus filhos às escolas terão a vaga assegurada na mesma

Escola,  conforme  matrícula.  Para  tanto,  as  Escolas  ficam  obrigadas  a  enviar  as  atividades  pedagógicas

domiciliares(forma  remota).  Ficando  sob  responsabilidade  dos  pais  ou  responsáveis  o  acompanhamento  e

monitoramento destas atividades.

Responsabilizar-me-ei  pelo  aluno  oferecendo  zelo  necessário  à  preservação  da

segurança, saúde e cuidados essenciais.

Serafina Corrêa, ____ de ___________________ de  2021.

Assinatura:____________________________________________

Endereço:______________________________________________________________________________

Telefone:______________________________________________


