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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO 01/2020 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA

ESTABELECE NORMAS E ORIENTAÇÕES PARA A ORGANIZAÇÃO DAS 
AÇÕES E ESTRATÉGIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-
ÇÃO E UNIDADES ESCOLARES PARA ASSEGURAR A APRENDIZA-

GEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA 
ODESSA DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES 

ESCOLARES PRESENCIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições legais consoante portaria 
da sua nomeação, 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal Nº 4.175, DE 19 DE MARÇO DE 2020 
“Declara situação de emergência no Município em razão da pandemia do novo coro-
navírus (COVID-19).”

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em de-
corrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que Decla-
ra Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência 
da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que “dispõe 
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19) responsável pelo surto de 
2019”; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, que dispõe 
sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 06 de fe-
vereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saú-
de pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a Deliberação CEE 177/2020 de 18 de março de 2020, que fixa 
normas quanto à organização dos calendários escolares,devido ao surto global do Co-
ronavírus, para o Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Indicação CEE 192/2020 de 18 de março de 2020, que fixa 
normas quanto à organização dos calendários escolares,devido ao surto global do Co-
ronavírus, para o Sistema de Ensino do Estado de São Paulo;

CONSIDERANDO a Indicação CEE 193/2020 de 15 de abril de 2020, que fixa nor-
mas para as escolas de Educação Infantil do Sistema de Ensino do Estado de São 
Paulo devido ao surto global da Covid-19;
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P R E F E I T U R A  D E  N O V A  O D E S S A

CONSIDERANDO as implicações da pandemia da Covid-19 no fluxo do Calendário 
Escolar,bem como a perspectiva de que a duração das medidas de suspensão das ati-
vidades escolares presenciais possa ser de tal extensão que inviabilize a reposição das 
aulas dentro de condições presenciais e esperadas;

CONSIDERANDO a necessidade de adotar medidas que minimizem as eventuais per-
das de aprendizado dos alunos com a suspensão das atividades escolares presenciais;

CONSIDERANDO por fim, a necessidade de assegurar a aprendizagem a todos os 
alunos fazendo uso de todos os recursos disponíveis para a preservação do direito à 
educação;

Resolve:
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Artigo 1º- Organizar, estabelecer e disciplinar as ações e estratégias disponibilizadas 
pela Secretaria Municipal de Educação para assegurar o processo de ensino aprendi-
zagem aos atores do processo educacional no âmbito do município de Nova Odessa e 
às unidades escolares a ela subordinadas.

Artigo 2º- O processo de aprendizagem a partir de 22/04/2020 e enquanto durar o 
período de suspensão das atividades escolares presenciais se desenvolverá prioritaria-
mente através de material impresso, para todas as etapas da Educação Básica, entregue 
aos alunos e família, sendo esse considerado o principal instrumento para o desenvol-
vimento das estratégias e atividades escolares, os quais serão entregues e recebidos 
periodicamente, de acordo com a necessidade de ajuste do calendário escolar.

§1º O material impresso organizado pela Secretaria de Educação e Unidades escolares 
preservarão parte comum a todas escolas podendo ser complementado com outras 
atividades planejadas pela equipe escolar e pertencentes aos projetos pedagógicos es-
pecíficos de cada nível de ensino.

§2º As atividades constantes do material impresso deverão ser realizadas pelos alunos 
e devolvidas para as escolas de acordo com cronograma de datas a ser divulgado, pois 
serão consideradas atividades escolares obrigatórias, com exceção das atividades dos 
alunos de 0 a 3 anos, dada as especificidades da etapa escolar e atividades propostas.

§ 3º As unidades escolares deverão garantir a entrega do material impresso a todos os 
alunos matriculados, não havendo prejuízos aos alunos que não possuem acesso às 
tecnologias de informação e comunicação.

Artigo 3º- A Secretaria de Educação poderá complementar o referido material impres-
so com a disponibilização de outros recursos de aprendizagem através de ambientes 
virtuais e outras tecnologias de acesso remoto.

Artigo 4º- No período compreendido entre 22/04/2020 a 30/04/2020 todos os servi-
dores das equipes escolares deverão se organizar presencialmente nas unidades esco-
lares, cada qual na sua função, para compor o primeiro material impresso com quan-
titativo de referência para 20 dias letivos, amparados pelas orientações pedagógicas 
provenientes da Secretaria Municipal de Educação.

Artigo 5º- Fica delegado ao diretor da unidade escolar autorizar o teletrabalho aos 
servidores pertencentes ao grupo de risco, realizando todos os registros pertinentes 
ao ato, para atestar a realização e o cumprimento do trabalho  para fins de frequência 
junto ao Departamento de Recursos Humanos.

Artigo 6º- Compete ao Diretor de Escola manter todos os registros atualizados das 
ações realizadas no âmbito da unidade escolar, bem como a organização dos documen-
tos comprobatórios do processo, atestando sempre que necessário, a fidedignidade dos 
procedimentos e desenvolvimento das ações. 

Artigo 7º- Compete ao Diretor de Escola em conjunto com o coordenador pedagógico 
,no período compreendido entre 22/04/2020 a 30/04/2020, envidar todas as ações de 
organização do trabalho, das equipes e do ambiente escolar de forma a atender todas 
as recomendações dos órgãos de saúde para a prevenção ao contágio pela Covid-19. 

Artigo 8º- Os recursos financeiros das Associações de Pais e Mestres recebidos através 
do Programa Dinheiro Direto na Escola do Governo Federal poderão ser utilizados 
para compra de produtos que  reforcem as medidas de proteção coletiva e individual, 
na conformidade das orientações do Programa.

Artigo 9º- Compete a Diretoria de Normas Pedagógicas fornecer as orientações ne-
cessárias ao desenvolvimento das atividades pedagógicas e confecção do material im-
presso disciplinados na presente Resolução.

Artigo 10- Compete a Diretoria de Ensino Fundamental e Diretoria de Educação In-
fantil o acompanhamento pormenorizado junto aos diretores das unidades escolares de 
todo o processo discriminado na presente resolução e no período de continuidade da 
suspensão das atividades presencias. 

Artigo 11- Compete aos Supervisores de Ensino orientar e acompanhar o desenvolvi-
mento das ações da presente Resolução, assegurando seu fiel cumprimento, bem como 
os registros e documentos que atestem o desenvolvimento das ações.

Artigo 12- Compete a Secretaria Municipal de Educação a edição de normas comple-
mentares em consonância ao Conselho Municipal de Educação com vistas a adequa-
ção e ajustes ao Calendário Escolar.

Artigo 13- Os casos excepcionais e não previstos na presente resolução serão resolvi-
dos pela Secretaria de Educação.

Artigo 14- A presente Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
.

Nova odessa, 17 de abril de 2020
CLAUDICIR BRAZILINO PICOLO

Secretária de Educação
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