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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2020 
 
 

Disciplina, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, os pro-

cedimentos para a entrega de atividades pedagógicas impressas 

(API) aos alunos matriculados na Rede Pública de Ensino. 

 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais (LC 

n° 161-2019), 

 

CONSIDERANDO a classificação da situação mundial do novo Coronavírus (COVID-

19) como pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS); 

 

CONSIDERANDO a edição da Lei nº 13.979/20, que dispõe sobre as medidas para o en-

frentamento à emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19, 

consoante já reconhecida pela OMS; 

 

CONSIDERANDO a obrigatoriedade dos órgãos e entidades públicas e privadas de evi-

tar a propagação da COVID-19; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 13 do Decreto Municipal nº 024/2020 que dispõe 

sobre as Medidas Temporárias de Prevenção ao Contágio Covid-19 (novo Coronavírus) no âmbito 

do Município de São Pedro da Aldeia e dá outras providências; 

 

CONSIDERANDO que o Executivo Municipal editou os Decretos n.º 024/2020 e 

034/2020, que suspenderam as aulas por tempo indeterminado, atendendo o interesse coletivo na 

prevenção do contágio e no combate da propagação do Coronavírus; 

 

CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou por unanimidade, 

no dia 28/04/2020, as diretrizes para orientar Escolas da Educação Básica durante a Pandemia do 

Novo Coronavírus, quanto à reorganização do calendário escolar e à possibilidade de cômputo de 

atividades não presenciais para fins de cumprimento de carga horária mínima anual, homologado 

pelo Ministro de Estado da Educação em 29/05/2020; 

 

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Educação emitiu o Parecer nº. 001/2020, 

em 28/05/2020, regulamentando as atividades não presenciais no período de suspensão emergencial 

de aulas das unidades escolares da Rede pública Municipal de Ensino em virtude da pandemia do 

COVID-19; 

 

CONSIDERANDO que foi publicada no Boletim Informativo de São Pedro da Aldeia nº. 

694 a Portaria nº. 001/2020 que disciplina, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, os pro-

cedimentos para a realização de atividades não presenciais, no período de suspensão emergencial de 

aulas das unidades escolares da Rede Pública Municipal de Ensino em virtude da pandemia do CO-

VID-19 (DOC. VI). 

 

CONSIDERANDO que a Instrução Normativa 002/2020 disciplina, no âmbito da Secreta-

ria Municipal de Educação, a adoção de medidas temporárias para a prevenção ao contágio pelo 

novo Coronavírus (COVID-19), com o objetivo de assegurar o funcionamento das unidades escola-
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res da Rede Pública Municipal de Ensino e a continuidade das funções administrativas para o ade-

quado enfrentamento à emergência de saúde pública de importância internacional, reconhecida pela 

Organização Mundial de Saúde. 

 

CONSIDERANDO que para atender as diretrizes do Conselho Nacional de Educação e do 

Conselho Municipal de Educação esta Secretaria buscou procedimentos digitais e físicos para intera-

gir com todos os 13.055 alunos matriculados na Rede Pública de Ensino, seguindo um Plano de Ação 

elaborado pela Coordenadoria Geral de Políticas Pedagógicas; 

  

CONSIDERANDO a importância de se adotar procedimentos visando à proteção da saúde 

de servidores e alunos, com a estimulação de distanciamento social e isolamento como medidas não 

farmacológicas de combate à proliferação do vírus; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de se manter a continuidade das atividades da Secreta-

ria Municipal de Educação, sobretudo no que concerne ao atendimento de demandas urgentes e de 

relevante interesse público; 

 

 

RESOLVE 
 

Art. 1º - Esta Instrução Normativa dispõe sobre medidas temporárias e excepcionais 

para prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19), a serem adotadas no âmbito da 

Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e estabelece os protocolos de entrega das atividades 

pedagógicas impressas (API) aos alunos matriculados na Rede Municipal de Educação de São Pe-

dro da Aldeia.  

 

§ 1º – A entrega das atividades pedagógicas impressas de que trata este artigo se refere a atividades 

impressas em papel A-4 com conteúdos referentes ao ano de escolaridade ao qual o aluno está ofici-

almente matriculado e serão entregues na mesma unidade escolar. 

§ 2º – As unidades escolares devem organizar as entregas aos responsáveis de acordo com a retirada 

das atividades na Secretaria Municipal de Educação. 

 

§ 3º – Durante a entrega das atividades pedagógicas, a unidade escolar deverá zelar pelo cumprimen-

to das regras de distanciamento social exigidos nos protocolos da Organização Mundial de Saúde e 

do Decreto Municipal nº 044, de 24 de abril de 2020, observando os procedimentos para evitar aglo-

meração de pessoas. 

§ 4º - Será permitida a entrada de apenas uma pessoa responsável por aluno, que deverá ser orientada 

na entrada da unidade escolar pelo funcionário do portão. 

§ 5º – As atividades pedagógicas poderão ser retiradas pelo responsável legal ou pelos alunos matri-

culados de 6º ao 9º ano de escolaridade.  
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§ 6º - Na hipótese do responsável legal estar impossibilitado de comparecer à unidade escolar, a se-

cretaria da escola poderá aceitar autorização por escrito para que outra pessoa possa retirar as ativi-

dades pedagógicas.   

 

§ 7º – A pessoa autorizada a retirar as atividades pedagógicas nos termos do § 6º deste Artigo deverá 

apresentar, no momento da retirada, documento de identificação original com foto.  

 

Artigo 2º – A unidade escolar deverá organizar a retirada das atividades pedagógicas priorizando a 

entrega no turno em que o aluno está matriculado, respeitando-se as seguintes diretrizes: 

 

I – A escola deverá estar aberta no mínimo em três dias por semana em todos os turnos em que hou-

ver aluno matriculado. 

II - O responsável que possuir mais de um filho matriculado terá que retirar as atividades em um só 

dia, cabendo à direção da unidade escolar garantir a logística da entrega e a garantia que o responsá-

vel irá um só dia na escola, salvo casos especiais. 

III - Unidades escolares com até 150 alunos: atender até quatro anos de escolaridade por turno/dia 

respeitando, o limite máximo de 10 responsáveis por sala de aula de cada vez. 

IV - Unidades escolares com até 300 alunos: atender até três anos de escolaridade por turno/dia, res-

peitando o limite máximo de 10 responsáveis por sala de aula de cada vez. 

V - Unidades escolares com até 400 alunos: atender até dois anos de escolaridade por turno/dia, res-

peitando o limite máximo de 10 responsáveis por sala de aula de cada vez. 

VI - Unidades escolares com mais de 500 alunos: atender até dois anos de escolaridade por turno/dia, 

respeitando o limite máximo de 10 responsáveis por sala de aula de cada vez. 

Artigo 3º – As unidades escolares deverão ter em cada sala de aula onde serão entregues as atividades 

impressas, listagem com o nome do aluno e do seu responsável para que ele assine o recebimento e 

caso o responsável tenha mais de um filho matriculado na escola, as atividades dos outros alunos 

deverão está disponível para recebimento em um único local. 

§1º - O responsável legal do aluno deverá ser informado acerca do cronograma de entrega das ativi-

dades pedagógicas e das devolutivas por intermédio de cartazes na frente da escola, das mídias soci-

ais, por aplicativos de mensagens e/ou por comunicações online nas páginas oficiais ou grupos da 

escola. 

Artigo 4º – As unidades escolares deverão organizar seus espaços físicos para a distribuição das ati-

vidades pedagógicas e do recebimento das devolutivas com as seguintes garantias: 
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I – Que as atividades pedagógicas de cada ano estejam disponíveis em salas separadas com indicação 

na porta com fácil visualização onde serão distribuídos por funcionários que deverão fazer o controle 

da entrega, sendo vedada a entrada de outras pessoas; 

II – Que nas salas em que estiver ocorrendo a distribuição das atividades seja respeitado o distancia-

mento social exigido nos protocolos da Secretaria de Saúde e da Organização Mundial de Saúde in-

clusive para a formação de filas; 

III – Que haja sinalização horizontal (piso) nos corredores nas áreas de acesso às salas para a retirada 

das atividades pedagógicas com medida de pelo menos 1,5m (um metro e meio) de distância, respei-

tando o distanciamento; 

IV – Que haja sinalização vertical (paredes e portas), de forma ampla e clara, na entrada das unidades 

escolares e nas áreas comuns, indicando as salas onde estarão ocorrendo as entregas das atividades 

pedagógicas de cada ano; 

V – A direção deverá convocar, excepcionalmente, os funcionários para atuação presencial nas uni-

dades escolares em número suficiente para auxiliar na circulação das pessoas e na realização das en-

tregas das atividades pedagógicas impressas aos responsáveis. 

Parágrafo único – Durante a realização das ações a que se refere este Artigo, os funcionários deverão 

cumprir as regras de distanciamento social exigidos nos protocolos da Secretaria da Saúde e da Orga-

nização Mundial de Saúde. 

Artigo 5º - O diretor deverá organizar o calendário das devolutivas, assim como socializar as infor-

mações nos canais para atendimento online aos alunos. 

Artigo 6º - Para o cumprimento no disposto nesta Instrução Normativa, a equipe diretiva deverá asse-

gurar a disponibilidade de materiais de assepsia (álcool gel) e verificar se todas as pessoas que estão 

no interior da escola estejam com máscaras.  

Artigo 7º – Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Pedro da Aldeia, 09 de julho de 2020. 

 

 

 

Alessandro da Veiga Teixeira Knauft 

Secretário de Educação 


