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ATO NORMATIVO Nº 17.2020, 06.05.2020 
 

 

 
Dispõe sobre as orientações do trabalho home office para 
os estagiários 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: A necessidade de comprovar as atividades realizadas em home office/ 

teletrabalho a partir do dia 07/05/2020 os estagiários de todas as Unidades 

Escolares deverão realizar as atividades propostas solicitadas pelo 

Departamento de Apoio Pedagógico que estará elaborando o referido portfolio 

deste segmento a fins de validação junto ao Centro Integração Empresa-Escola 

CIEE. 

Artigo 2º: Os estagiários poderão ser convocados pelos diretores para estarem 

nas escolas em dias alternados conforme a necessidade, para atendimento da 

comunidade e/ou preparar material didático referente as atividades por meio de 

cópia das atividades para alunos sem acesso digital, conforme solicitação do 

diretor. 

Parágrafo Único:  Caso haja a necessidade por parte da Unidade Escolar do 

estagiário para outra atividade o Diretor deverá informar via e-mail. 
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Artigo 3º: Cada estagiário deverá elaborar portfólio/ relatório por semana, três 

atividades de jogos/brincadeiras de diferente série/ano com os respectivos itens: 

 Folha com o timbre e rodapé da Prefeitura; 

 Nome da atividade; 

 Componente curricular que se aplica a atividade; 

 Público alvo proposto na atividade; 

 Habilidade da atividade (consultar o currículo do Município- site Oficial 

da Prefeitura) 

 Descritivo da brincadeira/jogos (como executar); 

 Nome do estagiário/nome da escola/ telefone de contato; 

Parágrafo Único: Toda sexta feira encaminhar o portfólio/ relatório para o e-

mail: sedap@itapecerica.sp.gov.br para validarmos semanalmente o trabalho 

realizado junto as Unidades Escolares e/ ou teletrabalho. 

Artigo 4º: Segue o cronograma de datas para envio ao SEDAP 

Semana Data de envio 

11 a 15/05/2020 15/05/2020 

18 a 22/05/2020 22/05/2020 

25 a 29/05/2020 29/05/2020 

  

 

Artigo 5º: Será criado um grupo com os estagiários no WhatsApp pela Diretora 

de Departamento Pedagógico onde estaremos esclarecendo quaisquer tipos de 

dúvidas referentes a realização das atividades.  
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Artigo 6º: Será encaminhado semanalmente através do grupo de WhatsApp e 

e-mail da escola um texto de estudo para leitura e devolutiva com suas devidas 

instruções de realizações ao SEDAP.  

Artigo 7º:  Esse Ato Normativo entrará em vigor a partir de 06 de maio 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, 06 de maio de 2020. 

 

 

 

 

 

                                   Soráia Regina Ribeiro 

                      Secretária Municipal de Educação 

 

 

 


