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D E C R E T O  
 

Nº 7768/2020 
 

 
“Dispõe sobre a regulamentação do ensino remoto 

na Rede Pública Municipal de Ensino, enquanto 

perdurarem as medidas temporárias e emergenciais 

de prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no Município de São Sebastião.” 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito do Município de São Sebastião, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas por Lei, e, 

CONSIDERANDO toda a normativa federal, estadual e municipal que dispõe sobre o estado de 

calamidade pública e emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19 (Novo 

Coronavírus), que determinou a suspensão das aulas na Rede Pública Municipal de Ensino de São Sebastião; 

CONSIDERANDO a Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, que estabelece normas 

excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas para 

enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020; 

CONSIDERANDO o artigo 32, § 4º da Lei 9394/1996 – Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, bem como a nota de esclarecimento do Conselho Nacional de Educação, publicada no dia 16 de 

março de 2020, 

 

D E C R E T A: 

 
Artigo 1º - Ficam suspensas as aulas na Rede Pública Municipal de Ensino de São Sebastião 

na modalidade presencial enquanto perdurar as ações de enfrentamento da pandemia decorrente do COVID-19 

(Novo Coronavírus), observadas as disposições deste decreto. 

Artigo 2º - Ficam substituídas as atividades pedagógicas presenciais nas etapas e 

modalidades da Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Ensino de São 

Sebastião, por aulas não presenciais, atividades remotas, que utilizem diversos recursos didáticos, meios e 

tecnologias de informação e comunicação, definidos pela Equipe Escolar em consonância com o Departamento 

de Ensino da Secretaria Municipal da Educação. 
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Artigo 3º - Para organizar a retomada do ano letivo na modalidade não presencial, as 

unidades escolares realizarão nos dias 22, 23 e 24/04/2020, replanejamento, por meio de reuniões virtuais.  

Artigo 4º - Cada unidade escolar deverá elaborar seu Plano de Trabalho Remoto para a 

continuidade das atividades escolares, priorizando as metas curriculares e definindo os objetivos a serem 

alcançados a cada semana, em consonância com o Projeto Político Pedagógico.  

Artigo 5º - Enquanto perdurar o período de suspensão mencionado no artigo 1º, o processo de 

ensino-aprendizagem dar-se-á por meio de materiais impressos, livros didáticos, livros paradidáticos, materiais 

de programas educacionais, atividades em ambiente virtual, sendo que em todos os casos, considerar-se-á os 

recursos disponíveis. 

Artigo 6º - Os docentes deverão atuar preferencialmente em regime de trabalho remoto, dando 

continuidade às medidas de isolamento social, enquanto perdurar o período de suspensão mencionado no artigo 

1º. 

I. Os docentes que necessitarem de equipamentos e suporte tecnológico deverão se 

dirigir à unidade escolar ou outro local designado pela Secretaria Municipal da 

Educação, para a utilização dos recursos necessários, garantindo o planejamento e 

execução das aulas não presenciais e orientação aos discentes e seus responsáveis; 

II. As aulas não presenciais serão conduzidas pelos docentes junto aos discentes no 

período de atribuição de sua jornada ou carga suplementar; 

III. As aulas não presenciais deverão corresponder ao número de aulas semanais da 

carga horária de cada docente; 

IV. As aulas não presenciais devem ser devidamente registradas, em atendimento ao 

planejamento semanal, seguindo as orientações da Equipe Gestora, para cômputo da 

carga horária cumprida; 

V. As Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo – HTPC deverão continuar sendo 

realizadas semanalmente, à distância, enquanto mantidas as medidas de isolamento 

social, de acordo com a carga horária de cada docente. 

Artigo 7º - A Equipe Gestora manterá a comunicação com o corpo docente e discente de cada 

unidade escolar, sempre que necessário, através dos meios de comunicação disponíveis, devendo certificar a 

ciência de todos quanto aos comunicados. 
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Artigo 8º - As Unidades Escolares deverão criar estratégias e meios de comunicação com 

todos os discentes e seus responsáveis, conforme orientações emanadas do Departamento de Ensino da 

Secretaria Municipal da Educação, que encaminhará instruções técnicas para a execução das atividades 

remotas e uso de ferramentas digitais. 

Artigo 9º - A Secretaria Municipal da Educação, por meio do Departamento Administrativo, 

deverá orientar a Equipe Gestora quanto ao registro de frequência dos funcionários administrativos e docentes 

que estarão trabalhando remotamente nesse período. 

Artigo 10 – A Secretaria Municipal da Educação, por meio do Departamento de Ensino, deverá 

orientar a Equipe Gestora quanto ao registro de frequência dos discentes, e validará as atividades, computando 

as horas na carga horária anual da escola. 

Artigo 11 - Todos os profissionais da educação deverão estar empenhados e atuar para que o 

ensino remoto alcance todos os discentes e seus responsáveis, possibilitando a efetiva participação das 

atividades propostas. 

Artigo 12 - Compete à Supervisão de Ensino e Coordenadoria Pedagógica da Secretaria 

Municipal da Educação orientar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho Remoto para a continuidade 

das atividades escolares, assegurando o fiel cumprimento dos dispositivos estabelecidos neste decreto, 

mediante ciência e manifestação quanto às ações realizadas pelas unidades escolares. 

Artigo 13 - Caberá à Secretaria Municipal da Educação, quando do retorno às atividades 

presenciais, a edição de normas complementares com vistas à adequação do Calendário de Atividades do ano 

de 2020.  

Artigo 14 – Enquanto perdurar o período de suspensão mencionado no artigo 1º, as 

atribuições de carga suplementar, previstas nos artigos 27 e seguintes do Decreto Municipal nº 5496/2012, serão 

realizadas remotamente e publicadas semanalmente, às quartas-feiras, no site da Prefeitura Municipal de São 

Sebastião, link “Espaço do Professor”, onde constarão as informações referentes ao horário e aplicativo utilizado 

para participação dos interessados.  

Artigo 15 – Em casos de afastamentos inferiores a trinta dias, ou até que ocorra o retorno do 

docente titular da classe, caberá à Gestão da Unidade Escolar realizar a atribuição das aulas eventuais, 

garantindo que não haja prejuízo aos discentes. 

Artigo 16 - As medidas previstas neste decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento. 
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Artigo 17 - A Secretaria Municipal da Educação poderá editar normas complementares 

necessárias ao cumprimento do disposto neste decreto.  

Artigo 18 - Este decreto entra em vigor nesta data. 

                                                                                              

                                                                                         São Sebastião, 22 de abril de 2020. 

 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


