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RESOLUÇÃO SME 010/2020 

 

Dispõe sobre a reorganização do calendário escolar, das atividades pedagógicas e a 

extensão do teletrabalho devido à suspensão das atividades escolares presenciais para 

prevenir o contágio pelo coronavírus (COVID-19) e dá providências correlatas. 

 
O Supervisor de Ensino da Secretaria Municipal de Educação do Município de Nova Aliança, 

Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e 

considerando:  

 
- o Decreto nº 64.862, de 13 de março de 2020, alterado pelo Decreto nº 64.864, de 16 de março 

de 2020, que suspendeu as aulas no âmbito da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, 

para prevenir o contágio pelo coronavírus (COVID-19); 

- a Deliberação 177/2020 do Conselho Estadual de Educação, homologada pela Resolução SE, 

de 18-3-2020, que fixa normas quanto à reorganização dos calendários escolares, devido ao 

surto global do coronavírus, para o Sistema de Ensino do Estado de São Paulo; 

- artigo 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) que dispõe em seu § 2º 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; 

- o artigo 32, § 4º, da LDB que afirma que o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a 

distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais; 

 

Resolve: 

Artigo 1º - O calendário escolar e as atividades pedagógicas serão reorganizados devido à 

suspensão das atividades escolares presenciais e o teletrabalho estendido para prevenir o 

contágio pelo coronavírus (COVID-19), conforme o disposto nesta Resolução. 

 

Artigo 4º -  Implantar, no âmbito da Secretaria Municipal da Educação, e em caráter excepcional, 

durante o período de suspensão das atividades presenciais das escolas por determinação 

governamental, a jornada laboral mediante teletrabalho dos docentes de acordo com as 

necessidades das Escolas, conforme cronograma em anexo. 
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Artigo 5º - Os professores deverão, a partir do dia 22 de abril de 2020, atuar na elaboração de 

vídeo aulas e atividades on-line nas plataforma digitais disponibilizadas pela Secretaria Municipal 

de Educação para continuidade do Calendário Escolar de forma não presencial enquanto as 

medidas de distanciamento social se mantiverem.  

§ 1º - Objetivando cumprir as atividades previstas no Calendário Escolar e suas demais 

atribuições, os professores que necessitarem de equipamentos ou suporte tecnológico deverão ir 

à escola, nos dias de teletrabalho, para a utilização dos recursos necessários para realizar as 

atividades escolares não presenciais e orientar os estudantes e seus responsáveis.  

§ 2º - As Aulas de Trabalho Pedagógico Coletivo – HTPC deverão continuar sendo realizadas 

semanalmente, a distância, enquanto mantidas as medidas de isolamento social, de acordo com 

a carga horária de cada professor. 

 

Artigo 6º - Os estudantes que não realizarem as atividades não presenciais ou apresentarem 

maiores dificuldades de aprendizagem,  deverão ser encaminhados à recuperação e reforço para 

a consolidação de aprendizagens essenciais para seu percurso educacional no retorno às aulas 

presenciais. 

 

Artigo 7º - As atividades escolares não presenciais planejadas e realizadas pelo professor 

deverão corresponder ao número de aulas semanais da carga horária de cada professor, a serem 

contabilizadas na carga horária anual da escola. 

 

Artigo 8º - Todos os profissionais da educação devem atuar para alcançar a todos os alunos e 

famílias, para que participem das atividades estipuladas pela SME e pela escola, além de apoiar 

a realização dessas atividades. 

 

 

 

 

 

Nova Aliança, 20 de Abril de 2020. 

 
 
 
 

Prof. Adriano A Cunha 
Supervisor de Ensino 

Secretaria Municipal de Educação 
Nova Aliança SP 
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Anexo 01 

 

Jornada laboral dos docentes mediante Teletrabalho durante o período de aulas não presenciais 

 

segunda-feira 

 

terça-feira 

 

Quarta-feira 

 

quinta-feira 

 

sexta-feira 

 

Jornada Laboral  

presencial na 

Unidade Escolar 

para elaboração de 

atividades e vídeo 

aulas para 

alimentar a SME 

EAD 

 

Jornada Laboral em 

Teletrabalho para 

atendimento ao 

alunos e familiares. 

Plantão de dúvidas 

na Plataforma SME 

EAD Google 

Classroom. 

 

 

Jornada Laboral  

presencial na 

Unidade Escolar 

para elaboração de 

atividades e vídeo 

aulas para alimentar 

a SME EAD 

 

Jornada Laboral em 

Teletrabalho para 

atendimento ao 

alunos e familiares. 

Plantão de dúvidas 

na Plataforma SME 

EAD Google 

Classroom. 

 

 

Jornada Laboral  

presencial na Unidade 

Escolar para 

elaboração de 

atividades e vídeo 

aulas para alimentar a 

SME EAD 

 

Reuniões de HTPC mediante Teletrabalho durante o período de aulas não presenciais 

 

segunda-feira 

 

terça-feira 

 

Quarta-feira 

 

quinta-feira 

 

sexta-feira 

 

Jornada Laboral 

em Teletrabalho de 

acordo com a carga 

horária de cada 

professor. 
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