
 

1 
 

 

ATO NORMATIVO Nº 09.2020, 01.04.2020 

 

 Dispõe sobre  as instruções das atividades 

pedagógicas  no período de Pandemia 

COVID-19, Coronavirus na Rede  Municipal 

de Itapecerica da Serra.

 

A Secretária Municipal de Educação no uso de suas atribuições legais e 

amparada nos que lhe faculta o Artigo 60-A, parágrafo único - inciso V da Lei 

Orgânica do Município estabelece:  

 
Artigo 1º: Na presente data fica estabelecido que a Rede Municipal de 

Itapecerica da Serra no que compreende ao Quadro do Magistério estará 

realizando as atividades nas modalidades (home office ou teletrabalho), havendo 

qualquer alteração pelo órgão superior serão informados imediatamente por 

meio de Atos e/ou Decretos. 

Artigo 2º: Fica determinado que a criação do meio de comunicação de cada 

Unidade Escolar com sua comunidade é de responsabilidade do gestor da 

escola, por meio de canais de comunicação da instituição escolar (facebook da 

escola, whatsapp do telefone fixo da escola entre outros). 

Artigo 3º: Cabe ao Diretor e/ ou responsável pela Unidade Escolar: 

 Criar o meio de comunicação com sua Comunidade Escolar; 

 Divulgar os roteiros de estudos no canal de comunicação escolhido pela 

Unidade Escolar; 

 Acompanhar a quantidade de alunos que estão acessando os roteiros 

por meio dos canais de comunicação;  

 Elaborar juntamente com o Orientador Pedagógico os HAECs on-line 

para seus professores; 
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Parágrafo Único: É imprescindível que o canal de comunicação seja da 

instituição escolar. 

Artigo 4º: Cabe ao Orientador Pedagógico: 

 Orientar os professores na elaboração dos roteiros de estudos; 

 Realizar as intervenções pertinentes aos roteiros de estudos; 

 Na ausência do gestor divulgar os roteiros de estudos no canal de 

comunicação escolhido pela Unidade Escolar; 

 Em conjunto ao gestor da Unidade Escolar elaborar as informações para 

o portfólio; 

 Elaborar juntamente com o Diretor os HAECs (abordar por exemplo a 

elaboração destes estudos, a utilização das ferramentas e outros) para 

seus professores; 

 Esclarecer as dúvidas dos pais e/ou alunos frente às orientações de 

atividades enviadas; 

 Compartilhar os roteiros de estudos entre os professores da mesma 

série/ano; 

 

Artigo 5º: Cabe aos professores da Rede Municipal de Itapecerica da Serra: 

 Elaborar os roteiros de estudos/atividades e encaminhar aos Orientadores 

Pedagógicos e/ou Diretor para análise; 

 Participar dos HAECs online realizado por sua Unidade Escolar através 

do canal de comunicação escolhido; 

 Realizar as atividades nas plataformas de estudo (IQE, Faz Educação e 

outras) quando orientado pela Secretaria de Educação; 

 Esclarecer as dúvidas dos pais e/ou alunos frente às orientações de 

atividades enviadas; 
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Artigo 6º: Será utilizado o portal oficial da Prefeitura somente na 1ª quinzena 

com os roteiros de estudos elaborados pelo SEDAP, após esse período cada 

gestor irá publicar no seu próprio canal de comunicação. 

Artigo 7º: As classes sem professores titulares/ substituição que estavam 

atribuídas com carga suplementar, onde no momento se encontram 

CONGELADAS, deverão a critério de cada gestor escolar utilizar as atividades 

disponibilizadas no banco de sugestões do SEDAP e /ou as elaboradas na 

própria Unidade escolar com o grupo de titulares da série/ ano. No entanto deve-

se garantir a disponibilidade dos roteiros de estudo para TODOS os alunos da 

Unidade Escolar. 

Parágrafo Único: No período de isolamento social previsto no Decreto 

nº2887/2020 todas as cargas estão congeladas. 

Artigo 8º: Esse Ato Normativo entrará em vigor a partir de 01 de abril de 2020, 

com divulgação nos quadros de avisos de todas as repartições da Secretaria 

Municipal de Educação, garantindo plena divulgação e ciência aos interessados. 

 

 

Itapecerica da Serra, 01 de abril de 2020. 

 

 

 

 

Soráia Regina Ribeiro 

Secretária Municipal de Educação 

 


