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DECRETO Nº 023/2021 DE 12 DE ABRIL 2021.  

 

DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ATIVIDADES 

ESCOLARES NÃO PRESENCIAIS NA REDE 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INHAÚMA/MG, PARA 

FINS DE REORGANIZAÇÃO DO CALENDÁRIO LETIVO 

DO ANO DE 2021, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E 

COMBATE AO CONTÁGIO DO CORONAVÍRUS 

(COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE INHAÚMA, MINAS GERAIS, no uso de suas 

atribuições legais, asseguradas pelo Art. 69, incisos III e VI, da Lei Orgânica do 

Município e com fundamento na Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e 

 

CONSIDERANDO a declaração de emergência em todo o território mineiro para 

fins de prevenção e enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), nos termos do Decreto 

Estadual n° 113, de 12 de março de 2020; 

  

CONSIDERANDO as competências municipais estabelecidas nas Constituições 

Federal e Estadual, bem como a necessidade do Município de Inhaúma estabelecer 

recomendações e determinações em face do atual cenário de emergência de saúde 

pública;   

  

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República; 
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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, 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 os termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, em seu art. 4º consagra  o  dever do 

Estado com educação escolar pública e  sua efetivação  mediante a garantia de: I - 

educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade (…) 

e o Art. 4º-A. Que assegura o  atendimento educacional, durante o período de internação, 

ao aluno da  educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou 

domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o Poder Público em regulamento, 

na esfera de sua competência federativa.(Incluído pela Lei nº 13.716, de 2018) ; 

  

CONSIDERANDO os termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, art. 11 que estabelece a autonomia dos 

municípios e o III baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 

  

CONSIDERANDO os termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece o número mínimo de 

carga horária a serem cumpridas pelas instituições e redes de ensino; 
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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 que uma das principais medidas para conter a disseminação 

do novo Coronavírus é o isolamento e o distanciamento social, conforme orientação das 

autoridades sanitárias; 

  

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; 

  

CONSIDERANDO as implicações da pandemia do COVID-19 no fluxo do 

calendário escolar, tanto na educação básica quanto na educação superior, bem como a 

perspectiva de que a duração das medidas de suspensão das atividades escolares 

presenciais, a fim de minimizar a disseminação da COVID-19, possa ser de tal extensão 

que inviabilize a reposição das aulas, de acordo com o planejamento do calendário letivo 

de 2021; 

  

CONSIDERANDO que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

dispõe, em seu artigo 23, § 2o, que o calendário escolar deverá adequar-se às 

peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema 

de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei; 

CONSIDERANDO que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

dispõe, em seu artigo 24, que a carga horária mínima anual da educação básica, nos níveis 

fundamental e médio, será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos 

dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando 
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houver; o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias 

de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais; 

 

CONSIDERANDO que o Parecer CNE/CEB 05/97 dispõe que não são apenas os 

limites da sala de aula propriamente dita que caracterizam com exclusividade a atividade 

escolar de que fala a LDB, podendo esta se caracterizar por toda e qualquer programação 

incluída na proposta pedagógica da instituição, com frequência exigível e efetiva 

orientação por professores habilitados; 

  

CONSIDERANDO  que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional dispõe 

em seu artigo 32, § 4º, que o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a 

distância utilizada como complementação da aprendizagem ou em situações 

emergenciais; e as regulamentação dada no Decreto 9057, 25 de maio de 2017 que as 

situações emergenciais previstas no § 4º do art. 32 da Lei nº 9.394, de 1996, refere-se as 

pessoas que: I - estejam impedidas, por motivo de saúde, de acompanhar o ensino 

presencial; neste caso saúde pública. 

  

CONSIDERANDO  que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

dispõe, em seu artigo 80, § 3o, que o Poder Público incentivará o desenvolvimento e a 

veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e as modalidades de 

ensino, e de educação continuada, sendo que as normas para produção, controle e 

avaliação de programas de educação a distância e a autorização para sua implementação, 

caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre 

os diferentes sistemas; 

  

CONSIDERANDO o disposto no Decreto n. 9.057, de 25 de maio de 2017, que 

regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, indicando que compete 

às autoridades dos sistemas de ensino estaduais, municipais e distrital, no âmbito da 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAÚMA 
 

CEP: 35.763-000ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 18.116.152/0001-10-      Inscrição Estadual: ISENTO 

 

PRAÇA EXPEDICIONÁRIO CLAUDOVINO MADALENO, 25 - CENTRO 

  FONE: (31) 3716-4201    

 

unidade federativa, autorizar os cursos e o funcionamento de instituições de educação na 

modalidade a distância na educação básica; 

  

CONSIDERANDO que em aplicação conjugada da Lei 11.738/2008 e da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, aquela veio determinar qual a parcela mínima de carga 

horária do professor que deve ser reservada a estudos, planejamento e avaliação. 

  

CONSIDERANDO que trabalho a distância é realidade e presente no mundo 

laboral, apoiado pelo desenvolvimento tecnológico e instrumental da informática e das 

telecomunicações no processo produtivo. Adaptando-se à nova organização social a CLT 

foi alterada pela Lei 12.551/2011, passando seu art. 6º a prever: “Art. 6º Não se distingue 

entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio 

do empregado e o realizado a distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos 

da relação de emprego. 

  

CONSIDERANDO a Resolução SEE Nº 4494/2021, que “Estabelece para a rede 

Pública Estadual de Educação Básica, os procedimentos de ensino, diretrizes 

administrativas e pedagógicas do Calendário Escolar do ano de 2021..”. 

  

CONSIDERANDO que, ainda no exercício da autonomia e responsabilidade dos 

sistemas de ensino e respeitando- se os parâmetros e os limites legais, os estabelecimentos 

de educação, em todos os níveis, podem considerar a aplicação do previsto no Decreto-

Lei n. 1.044, de 21 de outubro de 1969, de modo a possibilitar aos estudantes que direta 

ou indiretamente corram riscos de contaminação, serem atendidos em seus domicílios; 

 

CONSIDERANDO por fim, que o atual cenário epidemiológico tanto do país, 

quanto do Estado e do Município de Inhaúma, ainda não permitem a retomada de algumas 
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atividades de forma presencial, tal como as atividades escolares, contando ainda com a 

evolução da campanha de imunização nacional contra a Covid-19: 

 

DECRETA: 

  

Art. 1º - Institui o Regime Especial de Atividades Não Presenciais e institui o 

Regime Especial de Teletrabalho nas Escolas Municipais da Rede Pública de Educação 

Básica do Município de Inhaúma, em decorrência da pandemia Coronavírus (COVID-

19), para cumprimento da carga horária mínima exigida no calendário letivo do ano de 

2021, definido essencialmente pela manutenção das atividades pedagógicas sem a 

presença de estudantes e professores nas dependências escolares, no âmbito de todas as 

instituições ou redes de ensino públicas municipal da Educação Básica, pertencentes a 

Rede Municipal de Ensino do Município de Inhaúma. 

  

Art. 2º - Permanecerá sendo utilizado como ferramenta de ensino remoto o 

programa EDUC@INHAUMA, já implantando no município, para desenvolvimento 

complementar de atividades educacionais não presenciais, amplificando potencialidades 

na capacitação e aperfeiçoamento de alunos, professores e das próprias instituições. 

 

Parágrafo único: Os alunos terão acesso a plataforma do EDUC@INHAUMA 

através de login e senha, individuais, onde poderão ter acesso a aulas interativas, jogos 

educativos, desafios, banco de atividades, sala de bate-papo com os professores, 

pesquisas, dentre outros recursos.  

 

Art. 3° - O regime especial de atividades escolares não presenciais será 

estabelecido pelo  período das  medidas  de  distanciamento em  conformidade com as 

orientações do Governo Estadual quanto aos protocolos sanitários determinados no Plano 

Minas Consciente, bem como dos decretos municipais acerca das medidas de isolamento 
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e funcionamento para a macrorregião onde o Município de Inhaúma está inserido, 

podendo ser alterado de acordo com as orientações das autoridades estaduais e sanitárias. 

 § 1º  - A oferta  da modalidade de ensino a distância  para todas as etapas da 

educação básica terá caráter excepcional e valerá durante o período de emergência e de 

implementação das medidas de prevenção ao contágio e enfrentamento da pandemia de 

doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), 

durando  o período  em  que prevalecer a excepcionalidade e respeitará a carga horária 

semanal de cada disciplina. 

  

§ 2º - Nesse momento de excepcionalidade, as atividades serão desenvolvidas 

por ano e disciplinas, respeitada a autonomia na atuação de cada unidade escolar e equipe 

docente. 

 

Art. 4 º - De acordo com as orientações da Resolução SEE n° 4.494 de 05 de 

fevereiro de 2021, o calendário escolar de 2021 foi organizado de forma a garantir o 

mínimo de 200 (duzentos) dias letivos e a carga horária anual prevista para os diferentes 

níveis e modalidades de ensino, obedecendo a carga horária mínima de 800 (oitocentas) 

horas, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). 

 

Art. 5° - Os professores, diretores, serviço de supervisão escolar e apoio 

pedagógico, os serviços de administração escolar, os auxiliares de serviços gerais, as 

serventes escolares, inspetor de alunos, monitores de alunos, profissionais de apoio e 

motoristas, quando possível, deverão trabalhar preferencialmente de forma remota ou 

adotar jornada estabelecida nos protocolos sanitários nos decretos municipais e do Plano 

Minas Consciente do Governo do Estado de Minas Gerais, devendo, no entanto, colocar-

se a disposição para eventuais chamados da Secretaria Municipal de Educação de 

Inhaúma. 

Art. 6° - As atribuições dos profissionais da educação, das instituições da rede 

de ensino municipal, serão desenvolvidas das seguinte forma: 
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I – Professores: 

a) Cumprir diretamente as atividades previstas no plano de trabalho individual, 

sendo vedada a sua realização por terceiros, servidores ou não; 

b) Preparar as atividades diárias de acordo com o planejamento anual e 

encaminhar, semanalmente, para o setor pedagógico de cada instituição; 

c) Registrar as atividades escolares realizadas no período do Regime Especial 

de Atividades Não Presenciais, conforme orientação da Secretaria Municipal 

de Educação; 

d) Realizar a correção dos Planos de Estudos Tutorados (PET) entregues pelos 

estudantes; 

e) Estar à disposição do Gestor Escolar e dos pais ou responsável dos alunos, 

durante seu horário de trabalho regular, para atendimento de eventuais 

atividades inerentes ao desempenho de sua função; 

f) Monitorar e alimentar a plataforma do EDUC@INHAUMA, garantindo que 

o aluno tenha acesso ao conteúdo educacional durante todo o período do 

Regime Especial de Atividades Não Presenciais. 

 

II – Professores do Atendimento Educacional Especializado - AEE : 

g) Cumprir diretamente as atividades previstas no plano de trabalho individual, 

sendo vedada a sua realização por terceiros, servidores ou não; 

h) Preparar as atividades diárias de acordo com o planejamento anual e 

encaminhar, semanalmente, para o setor pedagógico de cada instituição; 

i) Registrar as atividades escolares realizadas no período do Regime Especial 

de Atividades Não Presenciais, conforme orientação da Secretaria Municipal 

de Educação; 

j) Realizar a correção dos Planos de Estudos Tutorados (PET) entregues pelos 

estudantes; 
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k) Estar à disposição do Gestor Escolar e dos pais ou responsável dos alunos, 

durante seu horário de trabalho regular, para atendimento de eventuais 

atividades inerentes ao desempenho de sua função; 

l) Monitorar e alimentar a plataforma do EDUC@INHAUMA, garantindo que 

o aluno tenha acesso ao conteúdo educacional durante todo o período do 

Regime Especial de Atividades Não Presenciais; 

m) Adaptar as atividades não presenciais para os estudantes da educação 

especial utilizando-se de todos os recursos de acessibilidade possíveis e 

disponíveis com base nas necessidades identificadas no Plano de 

Desenvolvimento Individual (PDI) do estudante; 

n) Orientar pais e responsáveis acerca dos recursos que podem ser utilizados no 

cotidiano para possibilitar a execução das atividades em casa; 

o) Orientar pais ou responsáveis a ampliar o repertório de comunicação dos 

estudantes. 

 

III – Diretores, serviço de supervisão escolar e apoio pedagógico, serviços de 

administração escolar, auxiliares de serviços gerais, serventes escolares, inspetor de 

alunos, monitores de alunos, profissionais de apoio e motoristas, deverão, dentro de suas 

atribuições, contribuir para o sucesso do Plano de Estudos Tutorado (PET) e do projeto 

EDUC@INHAUMA. 

 

Art. 7° - Para o desenvolvimento do Regime Especial de Atividades Não 

Presenciais, as escolas da rede municipal de ensino deverão ofertar aos estudantes, nos 

termos da Resolução SEE n° 4.310/2020, ferramentas para o bom andamento do ensino 

remoto, de acordo com cada unidade de ensino, conforme abaixo: 

 

I – Centro Municipal de Educação Infantil “Construindo o Saber” – CEMEI: 
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a) Plano de Estudo Tutorado – PET: elaborado pela Secretaria de Estado de 

Educação de Minas Gerais –SEEMG, que se apresenta como material de apoio 

nas práticas pedagógicas e na elaboração do planejamento das videoaulas; 

b) Videoaulas: são publicadas, 3 (três) vezes na semana, no Portal Educacional 

(educainhauma.com.br) e aborda os conteúdos e atividades de acordo com os 

cinco Campos de Experiências:  

1. Escuta, fala, pensamento e imaginação;  

2. O eu, o outro e o nós;  

3. Corpo, gestos e movimentos;  

4. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações e  

5. Traços, sons, cores e formas. 

c) Atividades do Quiz no Portal Educacional (educainhauma.com.br): são propostas em 

consonância com o que norteiam os cinco Campos de Experiências acima citados; 

Grupos de Whatsapp para coordenação das aulas diárias e o recebimento das fotos das 

atividades realizadas pelos alunos. 

 

II – Escola Municipal “Jaime Isidoro” e Escola Municipal “Dr. Flávio 

Gutierrez”: 

 

a) Plano de Estudo Tutorado – PET:  1 (um) para cada bimestre, de acordo com 

a Base Nacional Comum Curricular - BNCC, elaborado pela Secretaria do 

Estado de Educação de Minas Gerais - SEE; 

b) Livro didático, de acordo com os conteúdos dos PET’s e do planejamento 

bimestral; 

c) Atividades remotas complementares (material impresso); 

d) Educação Infantil (4 atividades impressas de cada campo de experiência); 
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e) Ensino Fundamental (3 atividades impressas de Língua Portuguesa e 

Matemática, 2 atividades impressas de Geografia, História, Ciências e 1 

atividade impressa de Ensino Religioso e Arte); 

f) Portal Educacional pela plataforma EDUC@INHAUMA 

(educainhauma.com.br) - com aulas diárias; 

g) Avaliações bimestrais  material impresso; 

h) Utilização do aplicativo de mensagens WhatsApp, para coordenar as aulas 

diárias. 

 

III – Escola Municipal José Maria Alkmim: 

 
a) Plano de Estudo Tutorado - PET, construído pelos próprios professores, com 

o objetivo de criar atividades dentro da realidade dos alunos, a fim de tornar mais 

eficaz a aprendizagem dos mesmos. Serão ao todo 8 volumes, sendo 2 para cada 

bimestre contendo todos os conteúdos, de acordo com Plano Curricular; 

b) Livro didático; 

c) Portal Educacional pela plataforma EDUC@INHAUMA - 

(educainhauma.com.br), com aulas diárias. As atividades diagnósticas e as 

avaliações acontecerão por meio do portal. Os alunos que não possuírem acesso 

à internet, será garantido o material impresso.  

d) Utilização do aplicativo de mensagens WhatsApp, para coordenar as aulas 

diárias.  

 

Art. 8º - O Plano de Estudos Tutorado (PET) consiste em um instrumento de 

aprendizagem que visa permitir ao estudante, mesmo fora da unidade escolar, resolver 

questões e atividades escolares programadas, de forma autoinstrucional, buscar 

informações sobre os conhecimentos desenvolvidos nos diversos componentes 

curriculares, de forma tutorada e, possibilitar ainda, o registro e o cômputo da carga 
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horária semanal de atividade escolar vivida pelo estudante, em cada componente 

curricular.  

 

§1º O Plano de Estudos Tutorado (PET) será disponibilizado a todos os 

estudantes matriculados na Educação Básica da rede municipal de ensino de Inhaúma, 

com blocos de atividades impressos, assegurado que sejam disponibilizados ao estudante.  

 

§2º Todas as atividades não presenciais deverão ser elaboradas respeitando-se as 

especificidades dos estudantes nos níveis Fundamental da Educação Básica, em seus 

processos de desenvolvimento e aprendizagem, observando o disposto na Resolução n° 

4310/2020 e as orientações complementares a serem expedidas pela Secretaria de Estado 

de Educação.  

 

Art. 9º - Para o cumprimento da carga horária prevista nas matrizes curriculares 

devem ser computadas as atividades programadas fora da unidade escolar, de acordo com 

as ferramentas instituídas por cada unidade de ensino e disponibilizado a todos os 

estudantes matriculados na Educação Básica da rede municipal de ensino de Inhaúma. 

 

Art. 10 - A avaliação do conteúdo estudado nas atividades escolares não 

presenciais ficará a critério do planejamento elaborado pelo docente, podendo ser objeto 

de avaliação presencial posterior, bem como ser atribuída nota ou conceito à atividade 

específica realizada no período não presencial.  

  

§1º Quanto à etapa da educação infantil a avaliação obedecerá  o disposto no 

caput do art. 31º da LDB que define como meta o acompanhamento e registro do 

desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao 

ensino fundamental. 

 

§2º Para fins de cumprimento da carga horária mínima anual prevista na LDB, 

as instituições ou redes de ensino deverão registrar em seu planejamento de atividades 
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qual a carga horária de cada atividade a ser realizada pelos estudantes na forma não 

presencial. 

  

§4º Qualquer proposta de estudo para atividades não-presenciais que demande o 

uso da internet, deve considerar as condições de acesso de estudantes à rede, ou seja, 

considerará a situação de estudantes que não têm computador disponível, ou mesmo 

celular/smartfone com planos de acesso de dados de internet, sendo que  tais estudantes 

não devem ser prejudicados, devendo-se propor estratégias viáveis para que possam 

desenvolver as atividades domiciliares propostas pelos (as) docentes em cada unidade 

curricular, sempre com acompanhamento do (a) docente. 

  

Art. 11 – Todas as atividades deste decreto deverão ser desenvolvidas 

obedecendo as medidas de assepsia, e as normas de prevenção ao contágio do coronavírus 

emanadas pela Organização Mundial de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde, em 

consonância com os decretos municipais e estaduais. 

 

Art. 12 - As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão a conta 

de dotação orçamentária própria. 

 

 Art. 13 - O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto Municipal de n° 020 de 20 

de maio de 2020, alterado pelo Decreto Municipal de n° 052 de 03 de novembro de 2020, 

devendo ser enviado cópia para ciência do Conselho Municipal de Educação e da 

Superintendência Regional de Ensino de Sete Lagoas. 

  

Inhaúma/MG, 12 de abril de 2021. 

 

 

GERALDO CUSTÓDIO SILVA JÚNIOR 
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Prefeito Municipal 

 

 

DARDÂNIA ELIZABETH GUIMARÃES PONTELLO 

Secretária Municipal de Educação e Cultura 

 


