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Prefeitura Municipal de Paraiba do Sul  

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

 
RESOLUÇÃO - Nº 1/2020 SME 

 

Destinatário(s): SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .  

 
PARAIBA DO SUL-RJ, 22 de Março de 2020.  

 

Assunto: FIXA NORMAS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO, 
ADOTANDO MEDIDAS DE PROPOSTAS DE ATIVIDADES COMPLEM ENTARES A DISTÂNCIA.  

 

Considerando o Decreto Nº 1.822/2020  

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, 

Resolve 
 

- O novo calendário escolar será elaborado em diálogo com o Conselho Municipal de Educação para que as 
melhores decisões sejam tomadas quanto a adequação conforme o cenário que se desenhará e através das 
orientações advindas das autoridades de saúde como: Ministério da Saúde, Secretarias Estadual e Municipal 
de Saúde. 

- A Secretaria Municipal de Educação através da coordenação pedagógica e assessoria de comunicação 
criará meios de comunicação com os alunos para que através de grupos pela página oficial da Secretaria 
Municipal de Educação recebam atividades complementares e lúdicas, com o objetivo de incentivar os alunos 
a desenvolverem a escrita, leitura, criatividade e resolução de problemas, com materiais abrangendo várias 
faixas etárias, não podendo ser consideradas tais atividades como reposição  de aulas presenciais. 

- Caso haja um maior período com suspensão das aulas, a Secretaria de Educação irá elaborar materiais com 
atividades complementares lúdicas aprimorando a leitura, escrita e resolução de problemas. O referido 
material não se caracteriza como substitutivo de aulas presenciais, mas como um suporte para o aprendizado 
do aluno neste período de distanciamento da escola e do trabalho pedagógico do professor. 

- A implementação dessas atividades, através de material impresso, deverá acontecer através de ações que 
alcancem TODOS os alunos da Rede Municipal de Ensino igualmente (Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e EJA) primando-se assim pelo princípio da igualdade em conformidade com o Art.205 da Constituição 
Federal. 

- As ações e estratégias devem ser elaboradas pela equipe técnico-pedagógica da Secretaria Municipal de 
Educação –Coordenação Pedagógica e Supervisão Educacional - constando em documento norteador 
atendendo a legislação vigente e respeitando os direitos dos professores e alunos. 

 

 
 

NEILA MOREIRA DOS SANTOS BOUZADA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL  

Matr.: E-1403  
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