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Interrupção das aulas

1. Antecipação de recesso 
escolar (2 ou 3 semanas 
em julho)

2. Antecipação de férias 
(previstas para janeiro de 
cada ano)

3. Suspensão de aulas

Atos oficiais para disciplinar:

✓ O TIPO DE INTERRUPÇÃO

✓ O PERÍODO

✓ O QUE PODERÁ SER

REALIZADO

O ATO DE INTERRUPÇÃO DAS AULAS VAI DEFINIDAS AS

ESTRATÉGIAS PARA TODAS AS AÇÕES A SEREM REALIZADAS



Ato(s) da Prefeitura ou da Secretaria de Educação (complementar) para:

1. Determinar o tipo de interrupção das atividades nas escolas
✓ Todas as atividades
✓ Atividades presenciais

2. Atividades permitidas / obrigatórias durante o período da Covid-19 
(estudantes, professores e servidores)

3. Prazo (respeitar regra do decreto do prefeito)

4. Responsabilidades pelo prédio e suas instalações

5. Outras determinações (distribuição de alimentação escolar, etc)

Situação das escolas



1º tem que observar:

▪ Legislação local –
estatuto, plano de 
carreira, lei de 
regime diferenciado 
de contratação, 
editais de concurso e 
de processo seletivo

▪ Atos de autorização 
de ampliação de 
jornada, convocação, 
suplementação e etc

Quadro de pessoal

Providenciar ato(s) na Prefeitura (RH) ou na 
Secretaria de Educação para organizar vida 
funcional dos professores e demais servidores 
da educação:

➢ Antecipar recesso

➢ Antecipar férias

➢ Suspender todas as atividades 

➢ Suspender atividades presenciais na escola

➢ Conceder licenças

➢ Suspender pagamento de verbas eventuais

➢ Rever contratos por tempo determinado



Decreto do prefeito:

1 - Tipo de atividade que 
poderá ser realizada

2 - Período

3 - Responsabilidades 

Atividades com estudantes

Resolução / Portaria do secretário de 
educação:

1 - Especificar quais atividades serão 
realizadas por etapa e modalidade

2 - Formato das atividades (PPP da escola)

3 - Recursos pedagógicos e tecnológicos 
utilizados

4 - Como informar estudantes e famílias

5 - Responsabilidades (equipes da 
secretaria e das escolas, professores)

6 - Controle frequência e participação de 
professores e estudantes



Antes de definir, é necessário:

▪ conhecer detalhadamente as regras definidas pelo Sistema de Ensino

▪ estabelecer o que fazer e por que fazer                                                   
Discussão tem que envolver equipes das escolas e da secretaria

▪ levantar os recursos pedagógicos e tecnológicos disponíveis

▪ compreender quais atividades poderão ser validadas como período 
letivo

Atividades com estudantes



Decreto do prefeito:

1 - Tipo de atividade que 
poderá ser realizada

2 - Período

3 - Responsabilidades 

Atividades com estudantes

Resolução / Portaria do secretário de 
educação:

7 - regras para validação como período 
letivo de acordo com as normas do sistema 
de ensino



Contratos em vigor

1 - Levantamento de todos os contratos em vigor (previsões, prazos, o que já 
foi executado, saldos, etc)

2 - Discussão com jurídico e setores da Prefeitura sobre medidas a serem 
adotadas 



Definir com prefeito:

Distribuição = (  ) SIM     (  ) NÃO

Fonte de recurso = (  ) PRÓPRIO     (  ) PNAE 

Alimentação



Alimentação

Resolução ou Portaria da Secretaria de Educação:

➢ Sistemática de aquisição (fonte de recursos), 
armazenamento, acondicionamento, distribuição 
dos gêneros

➢ Setores da Secretaria e suas responsabilidades

➢ Locais, dias e horários

➢ Regras para recebimento e entrega

➢ Comprovação recebimento e entrega

➢ Procedimentos para prestação de contas



Ainda é cedo, porque:

▪ Não se sabe quantos dias as aulas ainda permanecerão interrompidas em 

cada rede de ensino;

▪ Medida Provisória 934/2020 poderá ser aprovada no Congresso Nacional 

com modificações em relação ao texto original

Mas, quando for possível:

▪ Levantamento do período letivo cumprido por escola, turma e estudante

▪ Definir com as escolas medidas a serem implementadas

▪ Validar novo(s) calendário(s) de acordo com as normas do sistema de 

ensno

Calendário Escolar




























