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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Paraiba do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 
 
RESOLUÇÃO - Nº 1/2021   SME

PARAIBA DO SUL-RJ, 5 de Fevereiro de 2021.
 
Destinatário(s): Diretores .
 
Assunto: REGULAMENTA O EXERCÍCIO DO REGIME REMOTO DE TRABALHO (HOME OFFICE) AOS
SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO DECRETO
MUNICIPAL 024/2021.
 
 

 

O Secretário Municipal de Educação, Prof. Dr. Elder dos Santos Azevedo

Considerando:

 O Decreto Municipal nº 024/2021;

 

RESOLVE:

Art. 1º - Dispor sobre o estabelecimento do Regime Remoto de Trabalho (RRT), como medida de prevenção ao
contágio pelo Novo Coronavírus (Covid-19), exclusivamente aos servidores no âmbito da Secretaria Municipal
de Paraíba do Sul, tratando de situação excepcional e transitória.

 

Art. 2º - O regime especial de atividades não presenciais, a ser implementado no âmbito da Secretaria
Municipal de Educação, envolverá o desenvolvimento de atividades remotas, extraclasse, home office,
planejamento, estudo, inclusive mediante cursos de capacitação disponibilizados e indicados pela Secretaria
Municipal da Educação; cujo aproveitamento para fins do disposto no art. 24, I da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), depende do integral cumprimento das regras e diretrizes
a serem fixadas no âmbito do Sistema Municipal de Educação.

 

Art. 3º - Considera-se trabalho remoto, ou home office, a modalidade de prestação de jornada laboral em que o
agente público realiza suas atividades específicas fora das dependências físicas do seu órgão ou entidade de
lotação.

 

Parágrafo único: O uso de equipamentos tecnológicos e a prestação de serviços com o trabalho remoto não
será custeado pela administração pública.

 

Art. 4º - Durante o período, em que estiverem suspensas as atividades presenciais escolares na rede municipal
de ensino, no presente ano letivo, os servidores vinculados à Secretaria Municipal de Educação deverão
desenvolver suas atividades por meio de um dos seguintes regimes de trabalho:

I - trabalho remoto, com cumprimento de jornada de trabalho em home office, e a realização de atividades não
presenciais, com encaminhamento por meios físicos e/ou digitais de atividades não presenciais para todos os
alunos da rede Municipal de Ensino; 



05/02/2021 177.128.87.10:8885/comunicacaointerna/DocumentoAutomaticoController?action=imprimirDocumentoAutomatico&id=9388&serial…

177.128.87.10:8885/comunicacaointerna/DocumentoAutomaticoController?action=imprimirDocumentoAutomatico&id=9388&serial=T2A9K2M2Q2 2/4

II - ao retorno das atividades presenciais do ensino nas escolas municipais não haverá banco de horas para
compensação futura cumpridas nos dias letivos, uma vez que no período de suspensão das aulas presenciais
os direitos dos servidores da educação foram totalmente percebidos;

Art. 5º - As atividades não presenciais que integram o regime de trabalho remoto incluem, entre outras:

 

Planejamento, adequação e preparação de atividades de intervenção docente não presencial;
Participação em reuniões pedagógicas remotas;
Participação de atividades de formação continuada, conforme orientação da Secretaria Municipal de
Educação;
Produção de conteúdo e de estratégias didáticas para diferentes modalidades de ensino por meio de
estratégias de intervenção diversas do método presencial, incluídas as multimidiáticas.
Elaboração de material didático para ser disponibilizado em versão imprensa ou digital;
As interações com os discentes em ambiente virtual e acompanhamento de atividades avaliativas.

1º - A participação e execução das atividades elencadas nos incisos I ao VI são obrigatórias e deverão
acontecer de acordo com a carga horária de trabalho dos profissionais.

 

2º - As atividades deverão ser definidas em consonância com o Planejamento de Gestão Estratégica das
Atividades Pedagógicas em tempo de Pandemia fixado pela Secretaria Municipal de Educação.

 

Art. 6º - A comunicação e/ou interação de professores com discentes, pais, familiares e/ou responsáveis, dar-
se-á exclusivamente dentro da carga horária de trabalho do professor, sendo que qualquer atividade realizada
fora do horário normal de trabalho será considerada mera liberalidade, sendo vedado o pagamento de hora
extra.

Art. 7º - A execução das atividades não presenciais corresponderá à totalidade da carga horária do regime de
contratação, incluindo não somente as horas de interação com estudantes (em sala de aula), quanto às
chamadas horas-atividade (art. 2º, § 4º da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008).

Art. 8º -Durante o período em que forem suspensas as atividades presenciais escolares na Rede Municipal de
Ensino, os servidores vinculados à Secretaria Municipal de Educação deverão desenvolver suas atividades por
meio de um dos seguintes regimes de trabalho de acordo com o cargo ocupado.

 

I - Professores:

1. Planejamento, adequação e preparação de atividades de intervenção docente não presencial;
2. Participação em reuniões pedagógicas remotas;
3. Participação de atividades de formação continuada;
4. Elaboração de material didático para ser disponibilizado em versão imprensa e digital, de acordo com a

proposta metodológica da Secretaria Municipal de Educação.
5. As interações com os discentes em ambiente virtual e acompanhamento de atividades avaliativas.
6. Participar na plataforma respondendo dúvidas aos discentes em relação ao material postado, lembrando

que a plataforma visa atender a todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino, não separados por
turmas específicas.

7. Ao retorno das aulas presenciais, extraordinariamente, considerar todas as habilidades trabalhadas nos
Cadernos Pedagógicos, a fim de criar estratégias de ensino variadas para minimizar possíveis dificuldades
e desníveis de aprendizagem no período pós-pandemia.

8. Seguir as determinações do Planejamento de Gestão Estratégica das Atividades Pedagógicas em tempo
de Pandemia;

 

II – Coordenadores Pedagógicos   

1. Fazer a curadoria de um grupo de trabalho durante o RRT;
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2. Atender as demandas vindas das unidades escolares;
3. Organizar junto aos professores de seus grupos de trabalho atividades de acordo com as propostas

metodológicas da Secretaria Municipal de Educação;
4. Acompanhar as postagens na plataforma, auxiliando professores e estudantes.
5. Divulgar junto aos professores a proposta metodológica e cronograma de entrega de atividades para

impressão na gráfica;
6. Acompanhar junto à escola a avaliação do processo de aprendizagem dos estudantes, a fim de rever

estratégias de acordo com artigo 8º da Deliberação do CME – PS nº 25/2020;
7. Acompanhar as atividades pedagógicas não presenciais extensivo àqueles alunos submetidos a regimes

especiais de ensino de acordo com artigo 9º da Deliberação do CME – PS nº 25/2020;
8. Organizar e dirigir sempre que necessário e recomendado pela Secretaria Municipal de Educação,

reuniões pedagógicas com o seu grupo de trabalho.
9. Avalizar as atividades após verificar se condizentes a proposta da Secretaria Municipal de Educação;

10. Elaborar um relatório final das atividades de ensino durante a Pandemia em parceria com gestoras e
supervisoras.

 

III – Supervisor Escolar  

 

1. Propor estratégias de arquivamento dos relatórios de entrega e recebimento e dos materiais, se
necessário.

2. Orientar como serão registradas as atividades não presenciais em fichas específicas, realizadas pelos
estudantes, mediante a homologação da legislação vigente;

3. Conferir históricos e outros documentos necessários, solicitados pela direção da escola ou pais de alunos;
4. Realizar conferência da matrícula inicial, assim como arquivamento dos relatórios de atividades

complementares;
5. Elaborar um relatório final das atividades de ensino durante a Pandemia em parceria com coordenadores

pedagógicos e gestoras.

 

IV - Diretores e vice diretores

1. Divulgar o cronograma de atividades aos professores e toda comunidade escolar;
2. Organizar em sua Unidade Escolar como será esta entrega de kits de alimentos naturais e Cadernos

Pedagógicos, de acordo com orientações da Secretaria de Educação e legislação vigente;
3. Na entrega do material seguir todas as recomendações de saúde discriminada nas orientações dadas;
4. Registrar a entrega e recolhimento do material em formulário específico;
5. Registrar o acompanhamento das atividades em formulário com a ajuda de professores e coordenadores

pedagógicos;
6. Zelar pelo patrimônio das escolas, limpeza e conservação dos ambientes externos e internos;
7. Receber, conferir e assinar as notas fiscais dos produtos e alimentos entregues na Unidade escolar;
8. Estar disponível para abrir e resolver quaisquer questões que possam surgir com relação à Unidade

escolar sob sua responsabilidade;
9. Apresentar um plano de funcionamento e oferta de ensino da Unidade Escolar, com cronograma das

ações que envolvem professores e coordenadores pedagógicos, bem como os demais funcionários, a fim
de organizar o trabalho realizado pelas unidades escolares durante a Pandemia. O referido plano requer
um relatório final, a ser construído com suporte pedagógico dos coordenadores e supervisores.

 

IV – Departamento de Ensino e Coordenação Pedagógica

1. Organizar material elaborado pelos professores, sob a curadoria dos Coordenadores Pedagógicos, a fim
de construir os Cadernos Pedagógicos únicos para todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino;

2. Supervisionar a gerência das ações conforme a proposta pedagógica da Secretaria Municipal de
Educação;

3. Acompanhar as postagens na plataforma, auxiliando nas dúvidas apresentadas pelos alunos;
4. Elaborar guia de orientação de rotinas de atividades não presenciais a fim de orientar famílias e alunos a

manterem a comunicação com as Unidades escolares, conforme parágrafo único do artigo 6º, da
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Deliberação do CME – PS nº 25/2020;
5. Elaborar e ministrar encontros online de formação com professores, coordenadores pedagógicos e

supervisores;

 

V - Profissionais da Educação:

1. Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais, Merendeiros, Motoristas, funcionários da Secretaria
Municipal de Educação; cuja presença física seja imprescindível, conforme identificado pela chefia
imediata (diretores, coordenadores), será convocado.

2. Os Monitores serão convocados pela Secretaria Municipal de Educação para atender as demandas
administrativas e pedagógicas das unidades escolares;

3. No trabalho presencial o chefe imediato e os demais funcionários deverão seguir as regras de ouro
estabelecidas nos decretos municipais, bem como:

4. Solicitar obrigatoriamente o uso de máscara em todas as áreas comuns, e só retirar durante as refeições;
5. Obedecer ao distanciamento de dois metros ou quatro metros quadrados por pessoa, evitando o uso do

elevador;
6. Estabelecer flexibilização dos horários de início e término da jornada de trabalho, mantida a carga horária

diária e semanal prevista em Lei para cada caso;
7. Organizar a distribuição física da força de trabalho presencial, com o objetivo de evitar a concentração e a

proximidade de pessoas no ambiente de trabalho;
8. Todos os funcionários deverão sempre que solicitados pela chefia imediata, executar suas funções e/ou

colaborarem para manutenção e conservação da Unidade Escolar.

 

Art. 9º - Os profissionais descritos nessa resolução que se furtarem de suas obrigações com a educação
pública durante o Ensino Remoto e não cumprir as diretrizes e normas estabelecidas nesse documento estarão
sujeitos as sanções e penalidades cabíveis de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Paraíba do Sul e do Estatuto dos Profissionais do Magistério do Município de Paraíba do Sul.

 

Art. 10º - Esta resolução entrará em vigor a partir de sua publicação, e os casos omissos serão resolvidos pela
Secretaria Municipal de Educação.

 

 

Elder dos Santos Azevedo
Secretário Municipal de Educação

Código Autenticidade : T2A9K2M2Q2
 Este documento foi autenticado digitalmente

Elaborado por : CLÁUDIA APARECIDA SOARES DA SILVA - E-1658


