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A Resolução do CEE/SC n° 009 de 19 de março de 2020, dispõe sobre o regime de atividades 

escolares não presenciais no Sistema Estadual de Educação de Santa Catarina, para fins de 

cumprimento do calendário letivo do ano 2020, como medida de prevenção e combate ao contagio do 

Coronavírus (COVID-19).  

 

Em seu Art. 7° traz a seguinte redação: Os Conselhos Municipais de Educação de Santa 

Catarina poderão adotar esta Resolução ou emitir ato normativo próprio, de semelhante teor, em 

regime de colaboração e respeitada a autonomia dos sistemas. (por hora nos utilizamos desta 

resolução).  

A equipe gestora da Secretaria Municipal de Educação de Major Gercino pensou em alternativas para 

conseguirmos cumprir o Calendário Escolar 2020, enviando o material de estudo para os alunos em 

suas casas bem como da realização de atividades não presenciais por tecnologias digitais, ou envio 

impresso. Por isso, todas as atividades devem ser cuidadosamente planejadas, precisamos lembrar que 

não estamos fisicamente com nosso aluno, portanto nossas explicações, conteúdos, construções de 

atividades e trabalhos devem ser bem elaboradas de forma que não gere dupla interpretação. 

Precisamos contar também mais do que nunca com o apoio e incentivo dos pais, compreendendo o 

momento vivido no mundo e nos auxiliando na educação de seus filhos. Todo o conteúdo trabalhado 

precisa ser inserido pelos professores no sistema SGE – Sistema de Gestão Escolar, como forma de 

comprovar os dias e conteúdos trabalhados. 

Para isso, apresentam-se alguns questionamentos e sugestões para os pais, professores e 

gestores escolares. 

 

Aos Pais 

 

 

Considerando o disposto no artigo 205 da Constituição Federal, de 1988, indicando que a 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho; 

Considerando que o artigo 227 da Constituição Federal reitera ser dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
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ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; 

Considerando o artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe que aos pais 

incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse 

destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais; 

Considerando a importância de contribuir com as famílias na retenção das crianças e 

adolescentes no seio doméstico e familiar, impedindo o ócio desnecessário e inapropriado para as 

circunstâncias relativas aos cuidados para conter a disseminação do COVID-19; 

Recomendamos que as famílias organizem uma rotina de estudo com as crianças, reservem um tempo 

para que elas possam assistir televisão, brincar e realizar atividades que desenvolvam a imaginação, a 

criatividade, a fantasia e que também possam aprender muito nesse período. 

 

Aos Gestores 

 

Para atender às demandas do atual cenário, que exige medidas severas de prevenção à 

disseminação do vírus, a equipe técnica e pedagógica juntamente com os professores a Secretaria 

Municipal de Educação, traçou um plano de ação para a efetivação do calendário escolar, através de 

atividades complementares remotas.  Compõe o plano de ação:  

 

I-Planilha com a organização das equipes de trabalho, distribuídas por ano de ensino e componente 

curricular; 

II-Carta de orientação aos professores quanto a metodologia do trabalho; 

III-Modelo de planejamento semanal para todas as etapas de ensino (modelo adaptado às habilidades a 

serem desenvolvidas pelos educandos);  

IV-Modelo de planejamento diário dos professores; 

V-Carta de esclarecimento aos pais, enviada pela escola; 

VI-Carta de orientação aos pais enviada pelo Professor regente de cada turma; 

VII-Sugestão de Rotina de Estudos; 

VIII-Escala de docentes na Escola (seguindo orientações da Secretaria de Saúde); 

IX-Planilha de Entrega das atividades complementares nas localidades, com escala pré-determinada, de 

motoristas e pessoal de apoio. 

 

Aos Professores 
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Os professores das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Major Gercino, 

Regentes de Classe, Professor de Educação Física, Contação de História, Artes ou segundo Professor, 

terão as seguintes atribuições para execução do regime especial de atividades escolares não presenciais: 

 I – Planejar e elaborar, com a colaboração e, executadas pelo corpo docente, (art. 13º LDB parágrafo 

II), 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: vídeo-aulas, áudios explicativos, conteúdos organizados e disseminados nas 

redes sociais, e outros meios digitais que viabilizem a realização das atividades por parte dos 

estudantes, contendo, inclusive, indicação de sites e links para pesquisa; 

IV- As atividades de cada ano de ensino poderão ser trabalhadas igualmente em todas as turmas, em 

todas as escolas, desde que os professores conforme escala por ano e componente curricular conversem 

entre si, via WhatsApp ou outro meio que encontrarem, para trocar ideias e realizar em conjunto o 

planejamento e definição das atividades; 

V – 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; 

VI- Imprimir, separar e organizar o conjunto de atividades desenvolvidas pelos docentes, 

encaminhando para equipe responsável pela distribuição; 

VII- Promover a entrega domiciliar do conjunto de atividades propostas, em cada localidade que 

compõem a respectiva Unidade Escolar, atingindo 100% dos alunos matriculados na Rede Municipal 

de Ensino; 

 VIII – Zelar pela frequência dos estudantes, garantindo o registro da data da realização da atividade 

complementar, por meio de relatórios e acompanhamento da evolução nas atividades propostas; 

registros fotográficos (quando possível) dos trabalhos realizados e enviados aos professores. No retorno 

às aulas, garantir a devolutiva das atividades encaminhadas para casa, que poderão ser computadas 

como dia de efetivo trabalho escolar, para fins de cumprimento do ano letivo de 2020; 

IX – O conteúdo estudado nas atividades escolares não presenciais irá compor nota para o boletim 

escolar, assim que considerado dia letivo do calendário escolar 2020; 
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Questionamentos 

 

a) essa atividade foi planejada de forma que meu aluno compreenda sem a minha explicação 

presencial?  

b) qual o objetivo que quero atingir com essa atividade? É somente cumprir o conteúdo? Ou quero que 

o aluno compreenda realmente esse conteúdo?  

c) A forma que apresento o conteúdo é acessível a todos?  

 

Metodologia 

 

a) O aluno não terá somente a sua disciplina para estudar e fazer atividades, é preciso ser cauteloso na 

quantidade de materiais e atividades que serão enviadas para ele. Caso contrário, ele não dará conta.  

 

b) Pensando de uma forma coletiva, verificamos que de acordo com a realidade do nosso município, a 

forma mais viável de estarmos trabalhando a distancia é através do WhatsApp, Messenger e YouTube.  

c)Aos alunos que não possuem rede social será encaminhado aos pais atividades, referentes aquelas 

apresentadas em redes sociais, apresentadas pelo professor. Serão entregues as atividades toda terça 

feira, de acordo com as medidas de Segurança e Prevenção, a cada 07 (sete) dias, sendo que a cada 

entrega será recolhido ou digitalizado, com fotos, das atividades anteriores e orientações para a 

realização das mesmas, que deverão ser entregues ao professor na data de retirada das atividades.   

d) É responsabilidade de cada professor lembrar os alunos sobre os prazos, rotina de estudos, enviar 

recadinhos para aqueles que têm algum vinculo com rede social, se estão conseguindo realizar as 

atividades, orientar, instruir e dar dicas. 

Lembre-se: Os alunos apresentam diferentes formas de compreender um tema. Seja criativo, envie 

alternativas que seja também prazeroso, um jogo, uma boa charge, uma piada “civilizada” sobre o 

assunto, a construção de uma maquete. Tudo isso motiva o aluno para que esse trabalho não se torne 

cansativo. 

e) É importante apresentar como ele será avaliado, garanta os instrumentos e critérios de avaliação, não 

podemos cobrar uma boa apresentação do trabalho com nome completo, turma, data, se não os 

orientamos logo no início. O contrato didático é também importante nessa forma de encaminhamentos.  
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f) Não considerar os alunos como desconhecedores do assunto, mas sim, utilizar o conhecimento já 

construído por eles como ponto de partida para a construção do novo conhecimento proposto.  

g) Os recursos tecnológicos (aos que tiverem acesso) devem ser explorados para que a motivação e o 

conhecimento acerca desses recursos possam atuar como fator positivo e incentivador para o 

aprendizado;  

h) Cada conteúdo, após exposto e construído, precisa ser fixado, para isso são necessárias estratégias 

metodológicas, nesta importante fase do processo de aprendizagem. Essas estratégias podem ser: 

questionários, exercícios, resumos, leituras de outras fontes, argumentações, construção de jogos e 

materiais de aprendizado.  

i) Registrar com clareza quais os conteúdos que serão avaliados para as verificações de aprendizagem, 

quando eles voltarem para a escola.  

j) A Secretaria da Educação estará à disposição para quaisquer dúvidas e também para disponibilizar 

material didático necessário, caso houver a necessidade do professor dirigir - se até a Secretaria, favor 

agendar os horários, a fim de evitar aglomerações.   

 

Para que o processo Ensino Aprendizagem tenha rendimento satisfatório para os 

discentes solicita-se de cada professor que: 

 

a) 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 

covid - 19, com reforço nas medidas de isolamento social durante o período de suspensão das 

aulas presenciais.  

b) Descrever a carga horária discriminando os dias em que trabalhar e a disciplina, somando as 

horas trabalhadas de acordo com o planejamento realizado pelos professores; 

c) Todos os planejamentos realizados deverão após seu termino serem enviados para a Secretaria 

Municipal da Educação, onde serão arquivados para possíveis comprovações.   
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Parágrafo único. O Plano Emergencial no geral poderá sofrer alterações caso houver necessidade de 

adequações que seja para o bem comum e fortalecer o Ensino Aprendizagem da nossa Rede Municipal 

neste momento de complexidade e Inovação repentina devido à pandemia Covid – 19.  

 

 Secretaria Municipal da Educação 

 

 

Major Gercino (SC) 20 de abril de 2020. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


