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PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 179/2020 - SED.GAB
 
Regulamenta a aplicação na Rede Municipal Pública de
Ensino de Joinville do disposto na Resolução
844/CME/2020 de 30 de marco de 2020, do Conselho
Municipal de Educação de Joinville, publicada no Diário
Oficial Eletrônico do Município de Joinville nº 1409, de 30
de março de 2020, que dispõe sobre o regime especial de
atividades escolares não presenciais no Sistema Municipal
de Educação do Município de Joinville, SC, para fins de
cumprimento do calendário letivo do ano de 2020, como
medida de prevenção e combate ao contágio do
Coronavírus (COVID-19).
 

A Secretária de Educação do Município de Joinville, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,
tendo em vista o Decreto n. 37.576, de 17 de março de 2020, e o disposto na alínea c do inciso II do art. 7°
do Decreto Estadual n° 525, de 23 de março de 2020, e eventuais prorrogações posteriores,
 
Resolve:
 
Art. 1º Regulamentar no âmbito da Rede Municipal Pública de Ensino de Joinville, o disposto
na Resolução 844/CME/2020 de 30 de marco de 2020, do Conselho Municipal de Educação de Joinville,
publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville nº 1409, de 30 de março de 2020,
que dispõe sobre o regime especial de atividades escolares não presenciais no Sistema Municipal de
Educação do Município de Joinville, SC, para fins de cumprimento do calendário letivo do ano de 2020,
como medida de prevenção e combate ao contágio do Coronavírus (COVID-19).
 
Art. 2° O regime especial de educação não presencial na Rede Municipal Pública Municipal de Ensino de
Joinville, para fins de cumprimento do calendário letivo do ano de 2020, como medida de prevenção e
combate ao contágio do Coronavírus (COVID-19), será ofertado por meio de atividades pedagógicas
domiciliares, acompanhadas remotamente pelos docentes.
 
Art. 3° Para fins de cumprimento do calendário letivo do ano de 2020, observando os parâmetros e limites
legais, as Unidades Escolares deverão registrar em seu planejamento de atividades qual a carga horária de
cada atividade a ser realizada pelos alunos na forma não presencial.
 
§ 1° Os registros das Unidades Escolares deverão ser realizados de forma pormenorizada e serem
arquivadas as comprovações que demonstram a execução do regime especial de atividades escolares não
presenciais, por meio de atividades pedagógicas domiciliares, acompanhadas remotamente pelos docentes,
a fim de que possam ser autorizadas pela Secretaria de Educação a compor carga horária de atividade
escolar obrigatória.
 
§ 2° Na reorganização dos calendários escolares em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, o
regime especial de atividades escolares não presenciais, por meio de atividades pedagógicas domiciliares,



acompanhadas remotamente pelos docentes, devem ser realizadas de forma a preservar o padrão de
qualidade previsto no inciso IX do artigo 3° da LDB e inciso VII do art.206 da Constituição Federal.
 
Art. 4° O regime especial de atividades escolares não presenciais, por meio de atividades pedagógicas
domiciliares, acompanhadas remotamente pelos docentes, para fins de cumprimento do calendário letivo
do ano de 2020, como medida de prevenção e combate ao contágio do Coronavírus (COVID-19), nos
níveis, etapas e modalidades da Educação Básica deverá considerar:
I –  Currículo;
II – Projeto Político Pedagógico da instituição de ensino;
III – Carga horária de trabalho;
IV – Recursos didáticos pedagógicos cabíveis e disponíveis à situação;
V – Acesso e a interação com a comunidade escolar na socialização das aulas;
VI – Monitoramento da frequência e participação dos estudantes;
VII – Acompanhamento do processo ensino e aprendizagem.
 
Art. 5º Serão responsáveis pela organização e funcionamento do regime especial de atividades escolares
não presenciais, por meio de atividades pedagógicas domiciliares, acompanhadas remotamente pelos
docentes, para fins de cumprimento do calendário letivo do ano de 2020, como medida de prevenção e
combate ao contágio do Coronavírus (COVID-19):
I – Técnicos Pedagógicos da Secretaria de Educação;
II – Gestores das Unidades Escolares;
III – Especialistas das Unidades Escolares;
IV – Docentes e 
V – Demais profissionais que atuam na Unidade Escolar.
 
§ 1º As funções desempenhadas pelos responsáveis pela organização e funcionamento do regime especial
de atividades escolares não presenciais, por meio de atividades pedagógicas domiciliares, acompanhadas
remotamente pelos docentes, para fins de cumprimento do calendário letivo do ano de 2020, como medida
de prevenção e combate ao contágio do Coronavírus (COVID-19), deverão respeitar as atribuições
estabelecidas no Regimento Único da Rede Municipal de Ensino, conforme Resolução nº 169/2011, de 13
de dezembro de 2011 do Conselho Municipal de Educação de Joinville, acrescidas das estabelecidas nesta
Portaria.
 
§ 2º Para fins desta Portaria, considera-se como demais profissionais que atuam nas Unidades Escolares,
os auxiliares escolares, auxiliares de educador, agentes administrativos e docentes em outras funções.
 
Art. 6º Aos Técnicos Pedagógicos da Secretaria de Educação compete a definição e expedição de
diretrizes e normas complementares que orientarão os gestores das Unidades Escolares e sua equipe
durante o regime especial de atividades escolares não presenciais, para fins de cumprimento do calendário
letivo do ano de 2020, como medida de prevenção e combate ao contágio do Coronavírus (COVID-19).
 
Art. 7º Os Técnicos Pedagógicos da Secretaria de Educação correspondem aos docentes integrantes dos
seguintes núcleos:
I – Educação Infantil;
II – Ensino Fundamental;
III – Educação de Jovens e Adultos;



IV – Educação Especial;
V –  Programas e Projetos;
VI – Tecnologia Educacional;
VII – Educação Profissional.
 
Art. 8º Compete aos Técnicos Pedagógicos da Secretaria de Educação:
I – divulgar materiais de apoio que possam subsidiar a prática docente durante o regime especial de
atividades escolares não presenciais;
II –  capacitar os profissionais para melhor desempenhar suas funções durante o regime especial de
atividades escolares não presenciais;
III – orientar sobre o uso dos diversos tipos de recursos e ferramentas virtuais disponíveis para serem
utilizadas por professores e equipes pedagógicas na organização de aulas;
IV – conduzir o processo de orientação da equipe escolar nas demandas que se fizerem necessárias à
condução dos trabalhos;
V – realizar o acompanhamento das ações do regime especial de atividades escolares não presenciais.
 
Art. 9º Os gestores das Unidades Escolares serão os responsáveis por administrar e orientar sua equipe
durante a vigência do regime especial de atividades escolares não presenciais, para fins de cumprimento do
calendário letivo do ano de 2020, como medida de prevenção e combate ao contágio do Coronavírus
(COVID-19), nos níveis, etapas e modalidades da Educação Básica, conforme diretrizes e normas
complementares expedidas pela Secretaria de Educação. Caberá aos gestores:
I – planejar e elaborar em conformidade com o PPP da Unidade Escolar e com a colaboração do corpo
docente e equipe técnico pedagógica, 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 – solicitar aos docentes a elaboração de plano de atividades pedagógicas domiciliares, de acordo com a
etapa ou modalidade de ensino, com atividades alinhadas aos objetos de conhecimento e que possibilitem
o desenvolvimento das habilidades conforme currículo da Rede Municipal de Ensino, bem como com o
registro da carga horária, de modo a atender a carga horária semanal;
VI – zelar pelo registro da frequência dos estudantes (diário informatizado) e de relatórios de
acompanhamento da evolução nas atividades propostas, que computarão como hora/aula, para fins de
cumprimento do ano letivo de 2020;
VII – mapear os estudantes que não estejam participando do regime especial de atividades escolares não
presenciais, por meio de atividades pedagógicas domiciliares, e propor plano de intervenção, de modo que
todos sejam atendidos;
VIII – acompanhar as atividades avaliativas propostas pelos docentes;
IX – monitorar os resultados de desempenho dos estudantes a fim de garantir a recuperação de estudos.
 



Art. 10 Compete aos especialistas das Unidades Escolares articularem-se com os gestores a fim de
cumprirem as ações pedagógicas e administrativas planejadas e determinadas durante o período em que as
aulas presenciais estiverem suspensas, na vigência do regime especial de atividades escolares não
presenciais, para fins de cumprimento do calendário letivo do ano de 2020, como medida de prevenção e
combate ao contágio do Coronavírus (COVID-19), bem como assessorar e acompanhar os docentes na
elaboração e execução das atividades pedagógicas domiciliares.
 
Art. 11 Compete aos docentes:
I – elaborar plano de atividades pedagógicas domiciliares de acordo com a etapa ou modalidade de ensino
com atividades alinhadas aos objetos de conhecimento e que possibilitem o desenvolvimento das
habilidades conforme currículo da Rede Municipal de Ensino, bem como com a especificação da carga
horária, de modo a atender a carga horária semanal no cômputo das 800 horas anuais;
II – selecionar recursos e material específico para cada etapa e modalidade de ensino, com facilidade de
execução e compartilhamento, como: videoaulas, 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  filmes, vídeos, documentários, sites, links, leituras,
pesquisas e produção textual de acordo com os objetos de conhecimento previstos para o período;
III – manter a rotina de contato com as turmas, pais e responsáveis, por meio de diversos dispositivos de
comunicação para orientá-los acerca das estratégias de continuidade do currículo escolar;
IV – realizar revisões, atividades de fixação e de verificação da aprendizagem, a partir dos conteúdos
ministrados durante o regime especial de atividades escolares não presenciais;
V – estabelecer atividades de recuperação de estudos, para alunos de menor rendimento;
VI – realizar o registro da frequência dos estudantes e de relatórios de acompanhamento da evolução nas
atividades propostas;
VII – comunicar os nomes dos estudantes que não estiverem participando regime especial de atividades
escolares não presenciais para a equipe técnico pedagógica para que sejam realizados planos de
intervenção.
 
Art. 12. Os professores do Atendimento Educacional Especializado em Sala de Recursos Multifuncional e
auxiliares de educador/monitor, em articulação com o professor de turma e a equipe pedagógica da escola,
ficarão responsáveis pelas adequações das atividades, dos materiais dos estudantes público da Educação
Especial na perspectiva da Educação Inclusiva.
 
Art. 13 Aos demais profissionais que atuam nas Unidades Escolares, quando convocados pela chefia
imediata, competem participar do processo de planejamento e execução do regime especial de atividades
escolares não presenciais, para fins de cumprimento do calendário letivo do ano de 2020, como medida de
prevenção e combate ao contágio do Coronavírus (COVID-19), auxiliando no processo de articulação e
mobilização da comunidade escolar, para que todos os alunos tenham acesso das atividades pedagógicas
domiciliares, acompanhadas remotamente pelos docentes.
 
Art. 14 Compete aos estudantes realizar as atividades pedagógicas domiciliares enviadas pelas Unidades
Escolares, de acordo com o cronograma estabelecido.
 
Parágrafo único: Caso a devolutiva das atividades não possa ser realizada por meio digital, esta deverá
ser feita de forma física, na retomada das aulas presenciais, sem prejuízo no processo avaliativo do aluno.
 
Art. 15 As propostas de estudo para atividades não-presenciais que demandem o uso da internet, deverão
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 viáveis para que possam
desenvolver as atividades pedagógicas domiciliares, acompanhadas remotamente pelos docentes.
 
Art. 16 A avaliação das atividades escolares não presenciais ficará a critério do planejamento elaborado
pelo docente, podendo ser objeto de avaliação presencial posterior, bem como ser atribuída nota ou
conceito à atividade específica realizada no período não presencial.
 
Art. 17 As atividades que eventualmente não puderem, sem prejuízo pedagógico, ser realizadas por meio
de atividades não presenciais no período deste regime especial de atividades escolares não presenciais
serão reprogramadas para reposição ao cessar desse período.
 
Art. 18 Ao cessar do regime especial de atividades escolares não presenciais na Rede Municipal Pública
Municipal de Ensino de Joinville, para fins de cumprimento do calendário letivo do ano de 2020, como
medida de prevenção e combate ao contágio do Coronavírus (COVID-19), caberá às Unidades Escolares:
I - efetuar o levantamento por turma e ou por componente curricular do total de dias não trabalhados e
aulas não ministradas;
II - elaborar o plano de reposição dos dias letivos e ou da carga horária a serem cumpridos;
III - notificar alunos e pais 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 – encaminhar o plano de reposição à Secretaria Municipal de Educação para análise e homologação.
 
Art. 19 O plano de reposição deverá ser formalizado em documento próprio que explicite a situação do
calendário escolar, de cada turma e dos respectivos componentes curriculares, de modo a garantir as
informações pertinentes e necessárias à análise e aprovação das atividades propostas.
 
Parágrafo único – Caberá a Secretaria Municipal de Educação aprovar o plano de reposição, quando a
reposição de dias letivos implicar alteração do calendário escolar.
 
Art. 20 A realização de atividades escolares não-presenciais durante o período de suspensão das aulas
presenciais nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Joinville, não excluirá a possibilidade
de reposição e de alteração do calendário escolar caso não seja possível contemplar os parâmetros e os
limites legais.
 
Art. 21 As ocorrências não previstas nesta portaria serão analisadas pela Secretaria de Educação.

 
Joinville, 03 de abril de 2020.

 
Sônia Regina Victorino Fachini

Secretária de Educação
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