
1  

     
                                                            

INSTRUÇÃO NORMATIVA N.° 02/2020  

Instrução para regime especial no desenvolvimento das atividades 

escolares no âmbito Municipal na Rede de  Ensino em 

decorrência da legislação específica sobre a pandemia causada 

pelo novo Coronavírus – COVID-19 e outras providências. 

 
Secretaria Municipal de Educação  no uso de suas atribuições considerando a: 

 

- Deliberação 01/2020 – CEE/PR 

 

- Processo nº 32/2020 

 

- Resolução 1016/2020 - SEED 

 

Orienta as Instituições de Ensino da Rede Municipal de Educação sobre a 

necessidade  de reorganizar as atividades acadêmicas devido a suspensão das 

atividades escolares decorrente da necessidade de ações preventivas à propagação 

do novo Coronavírus.  No processo de reorganização dos calendários escolares, 

deve ser assegurado que a reposição de aulas e a realização de atividades 

escolares possam ser efetivadas de forma que se preserve o padrão de qualidade 

previsto no inciso IX do artigo 3º da LDB e inciso VII do artigo 206 da Constituição 

Federal. 

Essas orientações apontam que, independentemente das providências 

tomadas para a implementação das atividades escolares no momento da suspensão 

das aulas presenciais, todas elas devem ter por base a legislação que trata do ano 

letivo e assegurar a qualidade educacional. 
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O efetivo trabalho escolar  contido na Deliberação CEE-PR n.º 02/2018, trata: 

 
Art. 29... as atividades devidamente planejadas e presentes na 

Proposta Pedagógica Curricular, que contam com a 

participação de profissionais do magistério e estudantes. 

 

Parágrafo único. Para ser considerado dia letivo de efetivo 

trabalho escolar deve haver o controle da frequência do 

estudante. 

 

 

Seguindo a orientação do CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CEE/PR, essa 

secretaria  em comum acordo com as direções e equipes pedagógicas  das 

instituições da rede de ensino, decide manter a suspensão da aulas presenciais 

durante  o período de regime especial com atividades escolares no formato não 

presencial. 

As instituições de ensino deverão comunicar a decisão tomada à comunidade 

escolar, particularmente aos pais ou responsáveis, utilizando os meios de 

comunicação de maior abrangência. 

 
Fica definido como atividades escolares não presenciais: 

 
I as ofertadas pela instituição de ensino, sob responsabilidade do professor da turma, 

de maneira remota e sem a presença do professor e do estudante no mesmo 

espaço; 

 
II metodologias por meio de recursos tecnológicos, inclusive softwares e hardwares, 

(  orientações impressas, estudos dirigidos, quizzes, plataformas virtuais, correio 

eletrônico, redes sociais, chats, fóruns, diário eletrônico, videoaulas, audiochamadas, 

videochamadas e outras assemelhadas) adotadas pelo professor ou pela instituição 

de ensino e utilizadas pelos estudantes com material ou equipamento particular; 
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III as incluídas no planejamento do professor e contempladas na proposta 

pedagógica curricular da instituição de ensino aprovadas; 

 

IV as submetidas ao controle de frequência e participação do estudante;  

V as que integram o processo de avaliação do estudante. 

Para efeito de validação como período letivo, quanto a oferta de atividades não 

presenciais, as Instituiçoes  Municipais de Ensino, organizados nos termos da lei  

deverá,  protocolar requerimento na Secretaria Municipal de Educação, contendo: 

 
I ata de reunião do Conselho Escolar, aprovando a proposta; 

II descrição das atividades não presenciais abordando a metodologia utilizada, 

com remissão à proposta pedagógica presencial autorizada; 

III demonstração dos recursos tecnológicos utilizados, incluindo softwares e 

hardwares, se for o caso, para o acesso dos estudantes e desenvolvimento das 

atividades; 

IV demonstração do sistema remoto de validação de frequência ou participação 

dos estudantes nas atividades realizadas; 

V demonstração da metodologia remota de aproveitamento da oferta por meio 

das atividades escolares não presenciais realizadas; 

VI data de início e término das atividades não presenciais. 
 
Conforme essa Instrução,  providenciem os itens acima citados para que no momento 
oportuno estejam prontos a serem enviados a SEED. 
 

 
Porecatu, 14 de Abril de 2020 

 
 

Valdinei de Alcantra Dias 
Secretário de Educação
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