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PLANO DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA A  

EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MELEIRO 

 

 O Governo Municipal de Meleiro, por meio da Secretaria Municipal de Educação, desenvolveu um 

conjunto de ações para cumprir o calendário letivo de 2020, possibilitando a realização de atividades 

pedagógicas não presenciais durante a suspensão das atividades presenciais em decorrência da situação de 

emergência e outras providências. 

Nas escolas, com ênfase para as públicas, o horário de trabalho não é sinônimo de horário normal de 

aula... não é apenas o cumprimento da carga horária semanal, previamente estabelecida; não é somente o 

trabalho de segunda a sexta, excluídos, obrigatoriamente, o domingo e os feriados. Todo o trabalho, numa 

escola, é pautado, de um lado, no projeto pedagógico e, de outro, no calendário escolar. Ambos têm de ser 

cumpridos e atendidos, na sua totalidade. 

Com a Medida Provisória n. 934/2020, publicada em 01 de abril de 2020, que autoriza a 

flexibilização do Calendário Escolar, desobrigando os estabelecimentos de ensino de Educação Básica do 

Brasil, a cumprirem os 200 dias de efetivo trabalho escolar, mas mantendo a obrigatoriedade do 

cumprimento da carga horária mínima de 800 horas para completar o ano letivo, nos deparamos com outros 

dilemas no campo da gestão da Educação Pública. 

A publicação da Medida Provisória altera sobremaneira, as possibilidades de reorganização do 

calendário escolar, no entanto, a incerteza de prazos e cronogramas de retorno às atividades escolares 

habituais, torna inseguro todo e qualquer cenário que possamos desenhar prematuramente, para a 

organização dos tempos, espaços, processos técnicos e administrativos, além das atividades pedagógicas 

para receber nossos estudantes e profissionais nas escolas públicas municipais.  

Não parece haver divergências na concepção de que, neste momento de incertezas temporais, há que 

se manter um fluxo de estudos de cenários, de levantamento de dados, de organização de processos, de 

oferta de formação dos profissionais, dentre outros procedimentos que a gestão pública precisa assumir. 

Destaca-se que a Medida Provisória é um dispositivo legal que permite aos sistemas de ensino, 

promover propostas de planejamento da oferta nos níveis, etapas e modalidades que se oferece à 

comunidade e, permite flexibilização do Projeto Político Pedagógico no âmbito das escolas, para concluir o 

ano letivo em menos de 200 dias, em forma de absoluta exceção, por conta da pandemia que estamos 

vivendo. 

Com base nestas reflexões, este “Plano Emergencial” objetiva viabilizar a reorganização do 

Calendário Letivo de 2020, do Sistema de Educação Municipal de Meleiro, para o cumprimento das 

oitocentas (8oo) horas letivas anuais, contemplando o projeto pedagógico.  

Esta reorganização prevê a possibilidade de reposição de horas em formato presencial, quando da 

retomada das atividades escolares presenciais, bem como disponibilizar a todos os alunos do Ensino Infantil 

e Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino a oportunidade de acesso a atividades não presenciais 

no período de distanciamento social, respeitando as limitações e barreiras de conectividades, 

disponibilizando atividades on-line e off-line e garantindo a igualdade de acesso a todos. 

 

 



 

1. EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) 

 

REORGANIZAÇÃO DO CALENDÁRIO LETIVO OFICIAL – 2020 

CALENDÁRIO LETIVO OFICIAL 2020 

MESES DIAS LETIVOS FERIADOS E/OU PARADAS PEDAGÓGICAS 
DIAS NÃO 
LETIVOS 

FEVEREIRO 13 24 E 25 2 

MARÇO 22 -  0 

ABRIL 21 10 E 21 2 

MAIO 20 1º  1 

JUNHO 20 11 E 24 (Parada Pedagógica) 2 

JULHO 13 20 a 31 (Recesso Escolar) 10 

AGOSTO 21 15 1 

SETEMBRO 21  30 (Parada Pedagógica) 1 

OUTUBRO 20 12 e 15 2 

NOVEMBRO 19 02, 15 E 27 3 

DEZEMBRO 11 - 0 

TOTAL 201  23 

 

CALENDÁRIO EMERGENCIAL OFICIAL 2020 (RETORNO PRESENCIAL – JUNHO) 

MESES DIAS LETIVOS NOVOS DIAS LETIVOS SÁBADOS LETIVOS 

FEVEREIRO 13 0 0 

MARÇO 14 0 0 

ABRIL 0 0 0 

MAIO 0 20 0 

JUNHO 20 2 3 

JULHO 13 11 3 

AGOSTO 21 1 3 

SETEMBRO 21 1 3 

OUTUBRO 20 2 3 

NOVEMBRO 19 3 1 

DEZEMBRO 11 0 0 

TOTAL 152 40 16 

SALDO 
DEVEDOR 48 SALDO RECOMPENSADO 56 

 

1º semestre: 

2º semestre: 

Calendário emergencial: reorganizar semestres, reagendar culminâncias e paradas pedagógicas à noite. 

 

 

 

 



Apesar de a Educação Infantil, modalidade creche, não estar contida na Educação Básica, conforme 

consta na Lei de Diretrizes e Bases Nacional da Educação, a oferta da mesma ocorre como proposta do 

Sistema Municipal de Ensino de Meleiro à comunidade, contando com um quadro de profissionais efetivos e 

contratados.  

Neste sentido, a inicialmente referida Medida Provisória, que estabelece o cumprimento das 800 

horas/letivas, não se aplica a esta modalidade. No entanto, por dispor de quadro de profissionais ativos, a 

Secretaria Municipal de Educação propõe a reorganização do Calendário Letivo, conforme este Plano 

Emergencial. 

Faz-se saber que, na modalidade creche, as horas letivas deixarão de ser consideradas, prevalecendo 

a contagem por dias letivos, tendo como referência mínima o total de 200 dias letivos. Portanto, os dias 

letivos a serem compensados na reorganização do Calendário Letivo, serão de efetivo trabalho escolar, 

podendo as ações ser ofertadas na modalidade presencial e/ou não presencial (on-line e off-line). 

A modalidade presencial será ofertada somente quando da autorização de retorno das atividades 

escolares presenciais, previstas para o mês de junho. Assim, a partir deste retorno, as atividades das creches 

serão totalmente na modalidade presencial, ficando a modalidade não presencial como opção de reposição 

somente durante o período de suspensão das atividades presenciais (mês de maio). 

Quando do retorno das atividades presenciais, os dias letivos serão ofertados mantendo-se o horário 

de funcionamento das unidades escolares, pré-estabelecido no Regimento Interno de cada Unidade de 

Ensino que oferta a Educação Infantil – Creche.  

Na modalidade não-presencial, em cada dia letivo ofertado, cada professor responsável pelas turmas 

deverá despender 2 horas para atividades on-line de interação com os alunos e suas famílias, em horário a 

ser definido pela SME, obedecendo-se o turno de trabalho de cada funcionário. 

 Modalidade presencial:  

Para dar conta de recuperar os dias letivos devidos em função da suspensão das atividades escolares 

presenciais, a reeorganização do calendário escolar ofertará 36 dias letivos, quando do retorno das atividades 

presenciais, a serem distribuídos de junho a dezembro, incluindo-se 12 novos dias letivos em datas previstas 

para as paradas pedagógicas e recesso escolar, que será cancelado. Também, 08 feriados e 16 sábados serão 

ofertados como dias letivos, de junho a dezembro de 2020. 

Ressalta-se que se deve aguardar as orientações de medidas de prevenção e combate ao vírus, quando 

do retorno das atividades presenciais, para se organizar as turmas e agrupamentos, bem como qualquer outra 

organização que se fizer necessária.  

 Modalidade não presencial:  

No mês de maio, durante período de suspensão das atividades escolares presenciais, serão ofertados 

20 dias letivos na modalidade não presencial (formato on-line e off-line). 

 

 Nesta nova configuração de calendário, os semestres serão reorganizados e o ano letivo se encerrará 

no dia dezessete (17) de dezembro de 2020.  

 

 



2. PRÉ-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL 

 

REORGANIZAÇÃO DO CALENDÁRIO LETIVO OFICIAL – 2020 

CALENDÁRIO LETIVO OFICIAL 2020 

MESES 
DIAS 

LETIVOS 
HORAS 
LETIVAS  FERIADOS E/OU PARADAS PEDAGÓGICAS 

DIAS NÃO 
LETIVOS 

FEVEREIRO 13 52 24 E 25 2 

MARÇO 22 88 -  0 

ABRIL 21 84 10 E 21 2 

MAIO 19 76 1º E 20 (Conselho de Classe) 2 

JUNHO 21 84 11 E 22 (Parada Pedagógica) 2 

JULHO 13 52 20 a 31 (Recesso Escolar) 10 

AGOSTO 21 84 15 1 

SETEMBRO 21 84 1º (Conselho de Classe) E 28 (Parada Pedagógica) 2 

OUTUBRO 20 80 12 e 15 2 

NOVEMBRO 19 76 02, 15 E 27 3 

DEZEMBRO 10 40 8 (Conselho de Classe) 1 

TOTAL 200 800  27 

 

CALENDÁRIO EMERGENCIAL OFICIAL 2020 (RETORNO PRESENCIAL – JUNHO) 

DIAS LETIVOS: RECESSO JULHO/ CONSELHOS DE CLASSE/ PARADAS PEDAGÓGICAS E SÁBADOS (1º JUNHO A 19 
DEZEMBRO= 28 SÁBADOS ) 

MESES 
DIAS 

LETIVOS 
HORAS 
LETIVAS  NOVAS HORAS LETIVAS 

HORAS SÁBADOS 
LETIVOS (16 sábados) 

FEVEREIRO 13 52 0 0 

MARÇO 14 56 0 0 

ABRIL 0 0 0 0 

MAIO 0 0 40 0 

JUNHO 21 84 8 12 

JULHO 13 52 44 12 

AGOSTO 21 84 4 12 

SETEMBRO 21 84 8 12 

OUTUBRO 20 80 8 12 

NOVEMBRO 19 76 12 4 

DEZEMBRO 10 40 4 0 

TOTAL 152 608 128 64 

SALDO 
DEVEDOR 48 192 SALDO RECOMPENSADO  192 

1º trimestre: 

2º trimestre: 

3º trimestre:  

Calendário emergencial: organizar trimestres e agendar conselhos de classe e paradas pedagógicas à noite. 

 

 

 



Devido à suspensão das atividades escolares presenciais em todo o Território Catarinense, 

compreendidas do dia 19 de março a 31 de maio de 2020, temos um total de 48 dias letivos/ 192 horas 

letivas a serem reorganizadas de acordo com o “Calendário Letivo Oficial Emergencial 2020”, proposto para 

o Ensino Fundamental pela Secretaria Municipal de Educação de Meleiro, neste Plano Emergencial.  

Destas 192 horas letivas a serem repostas na reorganização do Calendário Letivo, esclarece-se que as 

mesmas serão de efetivo trabalho escolar, podendo as ações ser ofertadas na modalidade presencial e/ou não 

presencial (on-line e off-line). 

 Modalidade presencial:  

Com a possibilidade de retorno às atividades presenciais no mês de junho, 88 horas letivas 

(distribuídas em 22 dias letivos de 4 horas letivas/dia) serão repostas na modalidade presencial, utilizando-se 

para dias letivos, datas previstas para planejamento pedagógico, conselhos de classe e feriados, programados 

no Calendário Oficial como dias não letivos e, também, seguindo com as atividades no período previsto ao 

Recesso Escolar de Julho, que será cancelado.  

 Modalidade não presencial:  

Na modalidade não presencial, 40 horas letivas serão recuperadas no mês de maio. 

 Modalidade presencial ou não presencial:  

O saldo restante (64 horas letivas) será recuperado em sábados compreendidos de junho a dezembro 

de 2020, podendo ser as aulas na modalidade presencial ou não presencial, dependendo da avaliação 

realizada sobre o período não presencial ofertado em maio.  

 

 Nesta nova configuração de calendário, os trimestres serão reorganizados e o ano letivo se encerrará 

no dia dezesseis (16) de dezembro de 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PLANO DE AÇÃO PARA A RETOMADA DO ANO LETIVO, EM PERÍODO DE 

SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS 

 

Ações de Gestão 

A Secretaria Municipal de Educação (SME) promoverá reuniões, preferencialmente on-line, entre a 

equipe da Secretaria Municipal de Educação e equipe de gestão das Escolas de Educação Básica Municipais 

e do Centro de Educação Infantil Municipal, com orientações sobre a implementação deste Plano 

Emergencial. 

Também, ofertará formação pedagógica à equipe da Secretaria Municipal de Educação, equipe de 

gestão das Escolas de Educação Básica Municipais e do Centro de Educação Infantil Municipal, servidores 

do Magistério Público Municipal (efetivos e/ou contratados) e estagiários, priorizando abordar questões 

tangentes aos desafios do trabalho pedagógico em modalidade não presencial. 

Publicará informe contendo orientações sobre a implementação deste Plano Emergencial para todos 

os servidores do Magistério Público Municipal. 

Disponibilizará período antecedente ao início das atividades não presenciais (on-line e off-line), a 

serem recuperadas no mês de maio, para planejamento e organização das aulas, a ser acompanhado pela 

equipe gestora de cada unidade escolar. 

Criará, com a autorização dos responsáveis e auxílio dos gestores escolares, canais de comunicação 

(grupos de whatsapp) com todos os alunos e seus familiares da Rede de Ensino Municipal. 

Procederá, com a colaboração dos gestores escolares, o levantamento de dados, por meio remoto 

(grupos das turmas escolares no aplicativo Whatsapp), sobre a acessibilidade das famílias de estudantes aos 

meios de comunicação digitais, identificando os alunos com acesso e sem acesso. 

Identificará, com a colaboração dos gestores escolares, alunos e familiares que não se conseguiu 

contato por meio remoto, realizando busca ativa dos mesmos, por meio de visitas domiciliares, a serem 

realizadas pela equipe da Secretaria Municipal de Educação e/ou equipe gestora das Escolas, resguardando-

se as orientações públicas sanitárias de prevenção e combate à pandemia por coronavírus. 

Incluirá, durante todo o ano letivo, 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. 

Todas as Unidades Escolares do Sistema Municipal de Educação funcionarão em regime de plantão, 

durante a modalidade de aulas não presenciais, com horários fixados pela SME e amplamente divulgados à 

comunidade escolar, adotando as medidas de prevenção e combate ao vírus, conforme orientações das 

autoridades sanitárias.  

As Escolas manterão relacionamento constante e acessível entre escola, professor, aluno e família, 

através dos canais de comunicação criados e/ou já disponíveis.  

Em casos excepcionais e avaliados pela equipe da SME, poderá ocorrer atendimento escolar 

presencial, previamente agendado, resguardando-se todas as orientações públicas sanitárias de prevenção e 

combate à pandemia por coronavírus. 



 Como ferramenta digital de auxílio para as aulas na modalidade não presencial (formato on-line), a 

SME disponibilizará a Plataforma Digital “inTECedu” – Estratégia para a integração de tecnologia nos 

processos de ensino e de aprendizagem (mais informações no anexo 1) - aos alunos e familiares, 

profissionais do Magistério Público Municipal, equipes gestoras das Escolas e equipe da Secretaria 

Municipal de Educação. E, para viabilizar a utilização eficaz desta ferramenta digital, ofertará capacitação, 

na modalidade não presencial. 

 A SME também pretende indicar outras ferramentas digitais que auxiliarão no planejamento e 

execução das atividades pedagógicas, como: Livro didático digital e Plataforma de Recursos Digitais MEC. 

Ainda, disponibilizará a estrutura tecnológica das escolas para professores sem acesso à internet ou 

sem dispositivos tecnológicos e, com a colaboração dos gestores escolares, serão disponibilizadas listas de 

todo o acervo destes materiais, em cada unidade escolar, criando uma agenda de uso. 

A equipe da SME, bem como os gestores escolares, acompanharão e prestarão auxílio, caso 

necessário e por solicitação, na elaboração das aulas e no uso dos recursos tecnológicos, contribuindo e 

empenhando-se para a efetiva execução deste Plano Emergencial. 

 

Ações Pedagógicas  

Aulas Presenciais 

Seguir toda a legislação pré-existente e que ampara o fazer pedagógico descrito no Projeto Político 

Pedagógico de cada Unidade Escolar e na Proposta Curricular Municipal de Meleiro. 

 

Aulas Não Presenciais (formatos on-line e off-line) 

Seguir toda a legislação pré-existente e que ampara o fazer pedagógico descrito no Projeto Político 

Pedagógico de cada Unidade Escolar e na Proposta Curricular Municipal de Meleiro, fazendo as adequações 

necessárias. 

As aulas não presenciais seguirão a referência do Horário Escolar, já estabelecido em cada Unidade 

Escolar. Para as aulas ofertadas no mês de maio, serão feitas pala SME adequações necessárias no Horário 

Escolar, contemplando duas horas aulas por período, sob a responsabilidade do professor de cada 

componente curricular, conforme anexo2. 

A freqüência escolar será registrada por cada professor/auxiliar de ensino, em documento oficial, 

tomando como base a participação do aluno durante a hora aula programada e/ou desenvolvimento e 

devolução das atividades disponibilizadas na plataforma digital ou em material impresso.  

Os casos de infrequência escolar deverão ser imediatamente informados aos gestores escolares e 

SME, para que possam proceder com a busca ativa destes alunos.  

O professor/auxiliar de ensino deverá revisar o Plano Anual, de cada turma que leciona destacando 

os pontos que serão abordados nas aulas não presenciais, que servirão de norte para o planejamento 

pedagógico. 

O professor/auxiliar de ensino, durante seu período de hora atividade, deverá dar continuidade à sua 

prática pedagógica, produzindo, registrando, arquivando e disponibilizando à equipe da SME o Plano de 

Aula, de cada hora aula a ser recuperada em atividades não presenciais. 



O Plano de Aula precisa contemplar a modalidade não presencial nos formatos on-line e off-line, 

concomitantemente. 

Ainda, o Plano de Aula precisa considerar a dinâmica das horas aulas de formato não presencial, 

regulamentada neste Plano Emergencial, considerando cada hora aula o equivalente a 60 minutos/relógio. 

Também, o Plano de Aula precisa descrever os objetivos daquela aula, as atividades pedagógicas que 

serão ofertadas aos alunos, o modelo de interação com os alunos e o método de avaliação a ser empregado 

para a verificação da aprendizagem do aluno. 

Cabe destacar que todo material acessível ao aluno deverá conter cabeçalho, conforme modelo 

disponibilizado a cada Unidade Escolar, seguido de orientações ao aluno e à família, para que possam 

desenvolver o proposto na aula de formato não presencial (on-line e off-line). 

A avaliação da aprendizagem priorizará o modelo processual, possibilitando reconhecer e identificar 

em cada aluno, possíveis dificuldades e necessidades de recuperação, que serão analisadas por cada 

professor, e realizados os encaminhamentos necessários aos serviços de atendimento de Apoio Pedagógico 

ofertados pelas Escolas. 

Aulas em Formato on-line 

O material com as atividades pedagógicas que serão ofertadas aos alunos, no formato on-line, a cada 

semana, deverá ser totalmente disponibilizado na plataforma digital, todas as sextas-feiras, às 8h.  

A aula não presencial com formato on-line será disponibilizada aos alunos por meio do grupo de 

whatsapp criado para cada turma de cada Unidade de Ensino, estando o professor/auxiliar de ensino 

responsável pelo componente curricular, disponível aos alunos e familiares, durante todo o período da hora 

aula. 

A aula não presencial com formato on-line deverá contemplar: momentos de explicação de conceitos 

de cada componente curricular, orientações para o desenvolvimento das atividades propostas, 

acompanhamento do desenvolvimento das atividades propostas e interação ativa entre professor/auxiliar de 

ensino e alunos e famílias. 

A aula não presencial com formato on-line deverá ser registrada, arquivando-se em dispositivo 

seguro toda a comunicação efetivada durante a hora aula (Grupo da Turma no Whatsapp), bem como já se 

encontrarão seguros os materiais disponibilizados na plataforma digital. 

Aulas em Formato off-line 

O material com as atividades pedagógicas que serão ofertadas aos alunos, no formato off-line 

(material a ser impresso), a cada semana, deve ser disponibilizado todas as sextas-feiras, às 8h, na secretaria 

de cada Unidade Escolar, priorizando que a entrega dos mesmos seja feita à Escola, por meio digital.  

O material com as atividades pedagógicas que serão ofertadas aos alunos, no formato off-line 

(material a ser impresso), estará disponível para retirada presencial nas dependências de cada unidade 

escolar a que o aluno pertence, nas sextas-feiras, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Ressalta-se que se 

resguardarão todas as orientações públicas sanitárias de prevenção e combate à pandemia por coronavírus. 

Caso a família do aluno aponte não ter condições de deslocamento para a retirada do material 

impresso na Escola, a SME e os gestores escolares procederão de forma a realizar a entrega presencial destes 

materiais. Nestas entregas também se observarão as medidas sanitárias de prevenção e combate ao vírus.  



O material impresso, a ser entregue ao aluno, todas as sextas-feiras, deverá ser devolvido por ele e/ou 

familiares à Escola, na sexta-feira seguinte à data de recebimento. A Escola, por sua vez, terá disponível, 

todo o material recolhido dos alunos, para a retirada do mesmo pelo professor/auxiliar de ensino responsável 

pelo componente curricular a que se refere o material.  

Ressalta-se que é imprescindível a recolhida sistemática dos materiais pelos professores/auxiliares de 

ensino, entendida a necessidade de obter subsídios para a avaliação processual e tomada de decisões quanto 

aos estudos de recuperação que poderão ser ofertados a cada aluno. 

A aula não presencial com formato off-line, disponível pelos materiais impressos, deverá contemplar: 

momentos de explicação de conceitos de cada componente curricular, orientações para o desenvolvimento 

das atividades propostas e acompanhamento do desenvolvimento das atividades propostas.  

A interação ativa entre professor/auxiliar de ensino e alunos/famílias poderá se dar por outros canais 

de comunicação (já que não tem acesso ao formato on-line), a critério de cada professor. Lembra-se que é na 

interação com o aluno que, dentre outras coisas, consegue-se perceber a eficácia do planejamento 

pedagógico e acolher o aluno em suas demandas.  

A aula não presencial com formato off-line deverá ser registrada, arquivando-se o material 

formalmente disponibilizado pelo professor/auxiliar de ensino e devolvido pelo aluno e, se houver alguma 

forma de comunicação com o mesmo, deverá ser registrada. 

 

Comprometimento dos Alunos e Famílias com as ações pedagógicas 

 As famílias dos alunos serão comunicadas da data de início da retomada às aulas, através dos meios 

de comunicação criados ou já existentes, primando-se pela ampla divulgação da mesma. Esta divulgação 

será de responsabilidade das equipes de gestão escolar e da SME.  

 Também receberão, em quaisquer formatos (on-line ou off-line), orientações de como funcionarão as 

aulas não presenciais, horários, entrega de materiais (on-line ou off-line) e quaisquer outras informações 

julgadas como pertinentes para a efetivação deste plano de ação. Esta divulgação será de responsabilidade 

das equipes de gestão escolar e da SME.  

 Neste sentido, as famílias serão orientadas quanto ao novo calendário letivo, retomada das aulas na 

modalidade não presencial, canais de comunicação com a Escola e SME, material disponível para as aulas 

não presenciais (formato on-line e off-line), dinâmica das aulas on-line, registro de freqüência, registro das 

aulas, avaliação processual, serviços ofertados e outras informações pertinentes encontradas neste plano de 

ação.  

Também, receberão orientações sobre o acesso uso da plataforma digital e serão orientados da 

importância de se retomar uma rotina de atividades escolares, respeitando-se o horário de participação, 

quando possível, das aulas na modalidade não presencial e buscando a interação com os professores e 

demais colegas, no horário em que estarão em aula on-line.  

Será ressaltada a importância de se manter rotina de estudos no desenvolvimento das atividades 

disponibilizadas na plataforma ou em material impresso, seguir as orientações dos professores, a família 

acompanhar (conforme especificidades e possibilidades) o aluno na realização das atividades e cumprir com 

prazos de entrega.   



Também, serão solicitados a se comprometerem com eventuais atendimentos presenciais, oriundos 

dos encaminhamentos da equipe escolar e analisados pela equipe da SME, que possam vir a ser agendados 

individualmente. 

Finalmente, alunos e familiares serão orientados a manter comunicação ativa com Escola e 

professores, para buscar informações corretas e /ou sanar eventuais dúvidas.  

 

Serviço de Apoio Pedagógico 

 Durante a vigência deste Plano Emergencial, o Serviço de Apoio Pedagógico ofertado aos alunos do 

Ensino Fundamental, das Escolas de Educação Básica Municipais, terá seu trabalho orientado pelo que está 

exposto no Projeto Político Pedagógico de cada unidade escolar.  

Os alunos que recebem o Serviço de Apoio Pedagógico serão acompanhados pelo professor 

responsável pelo serviço, durante todo o ano letivo, tendo em vista que o professor já realizou avaliação 

diagnóstica sobre a aprendizagem do aluno e elaborou o Plano de Atendimento Individual, que amparará 

este acompanhamento. 

O professor do serviço auxiliará o professor de cada componente curricular a adequar o Plano de 

Aula, também para atender às especificidades de cada aluno que recebe Atendimento de Apoio pedagógico. 

Para isso, deve estabelecer comunicação ativa com os professores das turmas de seus alunos, desenvolvendo 

coletivamente o planejamento pedagógico e o acompanhamento da aprendizagem. 

 Os atendimentos aos alunos encaminhados neste período poderão ser na modalidade não presencial 

e/ou presencial, conforme avaliação dos professores e das equipes de gestão escolar e da SME. Assim, os 

encontros presenciais, serão individualizados, podendo atender até cinco alunos por hora/aula, agendados 

previamente pelo professor responsável pelo serviço junto à família do aluno, resguardando-se as 

orientações públicas sanitárias de prevenção e combate à pandemia por coronavírus; 

Serão registrados em relatórios, todos os procedimentos adotados pelo Serviço de Apoio Pedagógico, 

sendo este registro da responsabilidade de cada professor de Apoio Pedagógico que presta o atendimento ao 

aluno.  

Ainda, o Serviço de Apoio Pedagógico, também contribuirá nas ações de retomada das atividades 

não presenciais, através da oferta e dicas de materiais de apoio, a serem disponibilizados aos alunos e 

familiares, por meio da plataforma digital.  

 

Serviço de Atendimento Educacional Especializado 

 Durante a vigência deste Plano Emergencial, o Atendimento Educacional Especializado ofertado aos 

alunos das Escolas de Educação Básica Municipais, terá seu trabalho orientado pelo que está exposto no 

Projeto Político Pedagógico de cada unidade escolar.  

 Os alunos que recebem atendimento educacional especializado serão acompanhados pelo professor 

responsável pelo serviço, durante todo o ano letivo, tendo em vista que o professor já realizou avaliação 

diagnóstica sobre a aprendizagem do aluno e elaborou o Plano de Atendimento Individual, que amparará 

este acompanhamento. 



 O professor do serviço auxiliará o professor de cada componente curricular a adequar o Plano de 

Aula, também para atender às especificidades de cada aluno que recebe atendimento educacional 

especializado. Para isso, deve estabelecer comunicação ativa com os professores das turmas de seus alunos, 

desenvolvendo coletivamente o planejamento pedagógico e o acompanhamento da aprendizagem.  

 Também, deverá manter comunicação ativa com os alunos e familiares, prestando todas as 

orientações necessárias que poderão facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Esta comunicação poderá 

ocorrer por meio remoto ou presencial, conforme avaliação dos professores e das equipes de gestão escolar e 

da SME, em encontros que serão agendados previamente pelo professor responsável pelo serviço junto à 

família do aluno, resguardando-se as orientações públicas sanitárias de prevenção e combate à pandemia por 

coronavírus. 

Serão registrados em relatórios, todos os procedimentos adotados pelo Serviço de Atendimento 

Educacional Especializado, sendo este registro da responsabilidade de cada professor do serviço, que presta 

o atendimento ao aluno.  

 

Serviço de Atendimento Psicológico Educacional  

 A psicóloga da educação atuará junto à equipe da SME, no planejamento e execução deste Plano 

Emergencial, acompanhando o processo de implementação e buscando, junto às equipes da SME e das 

Escolas, estratégias de intervenção que orientem, facilitem e efetivem o processo de ensino aprendizagem. 

 Também, atuará no sentido de implementar ações que facilitem o processo de comunicação dos 

envolvidos, bem como  o manejo das relações que se darão neste momento de crise.  

Seguirá executando a articulação junto à rede de apoio do município, atuando de forma a buscar 

estratégias eficazes e ações conjuntas na prestação de serviço aos casos em discussão.  

 Os atendimentos de avaliação psicológica educacional, aconselhamento psicológico e orientações a 

alunos e familiares serão prestados, conforme encaminhamentos das equipes escolares e mediante avaliação 

da equipe da SME, de maneira individualizada e mediante prévio agendamento com as famílias dos alunos, 

resguardando-se as orientações públicas sanitárias de prevenção e combate à pandemia por coronavírus. 

Todas as atividades de atendimento psicológico educacional que necessariamente envolvam grupos 

na modalidade presencial estarão suspensas durante o período de atividades escolares não presenciais.  

 

Serviço dos Auxiliares de Aula e Estagiários da Rede Municipal de Ensino 

 Os auxiliares de aula e estagiários manterão suas funções previamente definidas em seus contratos de 

trabalho, atuando na modalidade não presencial, junto às turmas para as quais prestam atendimento 

educacional. 

 Serão orientados sobre o planejamento pedagógico e sua execução, pelos professores de cada 

componente curricular. 

Deverão auxiliar na busca e produção de materiais necessários ao desenvolvimento das atividades 

pedagógicas, atuando junto aos professores, de maneira remota, durante as aulas no formato on-line, 

resguardadas as especificidades de sua função.  



Os estagiários permanecerão sob a supervisão de seus supervisores locais, mantendo garantido o 

cunho de aprendizagem a que o estágio supervisionado se propõe.  

 

Serviço de Alimentação Escoar 

A Nutricionista da Educação atuará junto à equipe da SME e do Conselho de Alimentação Escolar 

Municipal no planejamento e execução do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) do 

município de Meleiro.  

Durante a suspensão das aulas presenciais, trabalhará de forma remota e/ou presencial quando 

necessário.  A mesma participará de encontros on-line promovidos por instituições como a FECAM e a 

Conviva, acompanhando as legislações e orientações pertinentes à alimentação escolar, bem como 

interagindo com nutricionistas dos municípios da AMESC (via on-line), para compartilhar as ações 

desenvolvidas nos mesmos. 

Todas as atividades realizadas presencialmente nas escolas estarão suspensas, até o retorno das 

atividades escolares presenciais. 

A profissional estará à disposição dos professores, mediante solicitação e agendamento, para auxiliar 

no desenvolvimento de possíveis atividades relacionadas à Educação Alimentar e Nutricional (EAN).  

Quanto às atividades exercidas pelas Merendeiras/Auxiliares de Serviços Gerais, as mesmas estão 

paralisadas devido à suspensão das atividades escolares presenciais. Quando do retorno destas atividades, 

deverão seguir a reorganização do calendário letivo emergencial.  

No entanto, com a retomada das atividades escolares na modalidade não presencial, estarão à 

disposição das Unidades Escolares para a realização de suas funções, conforme solicitação da direção da 

unidade escolar.  

 

Serviço de Transporte Escolar 

 O serviço de transporte escolar do município de Meleiro estará suspenso durante o período de 

suspensão das atividades escolares presenciais, retomando suas atividades ao mesmo tempo em que as 

escolas retomarem as atividades presenciais. Assim, o serviço de transporte escolar deverá seguir a 

reorganização do Calendário Letivo, mantendo o atendimento em todos os dias que o atendimento escolar 

for presencial.  

Os motoristas do transporte escolar estarão à disposição da SME para prestar o serviço em datas 

ainda não previstas, mas que poderão ser necessárias ao longo da execução deste Plano Emergencial. 

 

Considerações Finais 

Todas as questões não abordadas neste Plano Emergencial, bem como ausentes em outros 

documentos que norteiam as atividades escolares, e que vierem a ocorrer durante o planejamento e execução 

das ações previstas, serão analisadas pela equipe da SME, para orientações aos envolvidos no sentido de 

resolução das mesmas.  



O Plano de Atendimento Emergencial para a Educação Municipal de Meleiro foi organizado para 

entrar em vigor em maio de 2020. Havendo prorrogação da suspensão das atividades escolares na 

modalidade presencial, a SME fará novamente a re-organização do calendário letivo e re-planejamento das 

ações de gestão, ações pedagógicas e dos serviços ofertados aos alunos da Rede Municipal de Ensino de 

Meleiro.  

Este Plano Emergencial passará por apreciação e aprovação do Conselho Municipal de Educação 

para sua execução.  

 

 

_________________________________________ 

José Anaelcio Rocha Longaretti 

Secretário Municipal de Educação 

 

 

Meleiro, 20 de abril de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


