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Instrução Normativa Nº 01/2021 - DME 

 

Dispõe sobre o regime especial de oferta de 
atividades escolares curriculares e 
extracurriculares, na forma de atividades 
pedagógicas semipresenciais escalonadas e não 
presenciais, na Educação Infantil e nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental em decorrência 
da pandemia da COVID-19 e dá outras 
providências. 

 

 

A Diretora do Departamento Municipal de Educação e Esportes de Itapejara 

D’Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, 

 

CONSIDERANDO as razões expostas no preâmbulo do Decreto nº 047 de 

2020 e o Decreto nº 026 de 2021 que declarou situação de emergência no âmbito do 

Município para enfrentamento da pandemia da COVID-19; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 4.230, de 2020, que dispõe sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente da COVID-19; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 1.016 de 2020, da Secretaria de Estado da 

Educação e do Esporte do Paraná, que estabeleceu regime especial das atividades 

escolares na forma de aulas não presenciais em decorrência da pandemia da COVID- 19; 

CONSIDERANDO as Deliberações nº 01, 02 e 03 de 2020 do Conselho  

Estadual de Educação; 

CONSIDERANDO o Parecer nº 05/2020 do Conselho Nacional de Educação, 

aprovado em 28 de abril de 2020; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 6.637, de 20 de janeiro de 2021, que 

altera o art. 8º do Decreto 4.230, de 2020, para permitir o retorno das aulas presenciais; 

CONSIDERANDO a Resolução SESA n° 632 de 2020, que dispõe sobre 

medidas complementares de controle sanitário a serem adotadas para o enfrentamento 

da COVID-19; 

CONSIDERANDO a Resolução SESA nº 098 de 2021, que regulamenta o 

Decreto nº 6.637, de 2021 e dispõe sobre as medidas de prevenção, monitoramento e 

controle da COVID-19 nas instituições de ensino públicas e privadas do Estado do 
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Paraná para retorno das atividades curriculares e extracurriculares; 

 

RESOLVE: 

Art. 1º Fica estabelecida a retomada gradual e facultativa das atividades 

curriculares e extracurriculares semipresenciais nas instituições da rede municipal de 

ensino, conforme o seguinte cronograma: 

I – até 09/07/2021: aulas não presenciais para a toda a Rede Municipal de 

Educação; 

II – a partir 20/07/2021: aulas semipresenciais em revezamento semanal 

escalonado, conforme cronograma:  

 20/07/2021 – 4º e 5º anos dos Anos Iniciais - Ensino Fundamental; 

 02/08/2021 – 1º, 2º e 3º anos dos Anos Iniciais – Ensino 

Fundamental; 

 16/08/2021 – Pré Escola I e II – Educação Infantil; 

 01/09/2021 - Maternal III – Educação Infantil. 

§1º A retomada das atividades semipresenciais não interrompe a realização 

das atividades pedagógicas não presenciais, que continuarão sendo disponibilizadas 

aos estudantes, sem prejuízo. 

§2º As atividades semipresenciais de forma escalonada serão 

disponibilizadas aos alunos de Maternal III, Pré-Escola I e II – Educação Infantil, aos 

alunos dos Anos Inciais do Ensino Fundamental e da Sala de Recursos Multifuncionais 

(AEE). 

§3º Os alunos da Educação Infantil na faixa etária de Berçário, Maternal I e 

Maternal II (creche), continuarão com as atividades pedagógicas não presenciais, até 

nova deliberação  conforme a evolução da pandemia da COVID-19. 

 

Art. 2º Para os fins do disposto no art. 1º, fica estabelecido em caráter 

excepcional e no âmbito da rede municipal de ensino, o regime especial de oferta de 

atividades escolares curriculares e extracurriculares na Educação Infantil (Maternal III, 

Pré I e II) e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, com aulas semipresenciais em 

revezamento semanal escalonado, sem prejuízo da continuidade das atividades 

pedagógicas não presenciais já  em curso. 
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§1º A adesão às atividades pedagógicas semipresenciais em revezamento 

semanal escalonado é facultativa, mantendo-se na forma não presencial aqueles que 

assim optarem, sem qualquer prejuízo ao aprendizado ou ao cumprimento do 

calendário escolar. 

§2º Os pais ou responsáveis que decidirem pelo retorno do estudante às 

atividades pedagógicas semipresenciais em revezamento semanal escalonado devem 

assinar o Termo de Compromisso de cumprimento das diretrizes estabelecidas no 

Protocolo de Biossegurança, das Instituições de Ensino. 

 

Art. 3º A oferta de atividades pedagógicas semipresenciais em revezamento 

semanal escalonado e não presenciais deverá ser aprovada pelo “Comitê Escolar de 

Volta às Aulas” de cada escola antes de sua implementação, com registro em ata. 

Parágrafo único. O Comitê Escolar de Volta às Aulas também deverá 

acompanhar o processo de implementação das atividades pedagógicas 

semipresenciais em revezamento semanal escalonado e não presenciais de cada 

escola, garantindo o cumprimento das deliberações do Conselho Estadual de Educação 

e dos Pareceres do Conselho Nacional de Educação para este período, bem como ao 

disposto na presente Instrução. 

 

CAPÍTULO I 

DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS SEMIPRESENCIAIS EM 

REVEZAMENTO SEMANAL ESCALONADO 

 

Art. 4º As atividades pedagógicas semipresenciais em revezamento semanal 

escalonado serão ofertadas pela instituição de ensino, sob responsabilidade do professor 

da turma      do componente curricular ou equipe pedagógica, com a presença do professor 

e do estudante no mesmo espaço, conjuntamente com atividades a serem realizadas 

em casa de forma remota. 

 

Art. 5º O professor disponibilizará o mesmo conteúdo curricular para toda a 

turma, independente se o aluno adotou a modalidade de atividades pedagógicas 

semipresenciais escalonadas ou não presencial. 

Parágrafo único. Na semana em que o aluno estiver escalado para 

atividades não presenciais, em casa, seguirá a mesma rotina dos alunos do modelo não 
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presencial, na forma do Capítulo II desta Instrução Normativa. 

 

Art. 6º Cada instituição de ensino será responsável pela implantação, 

implementação e monitoramento do Protocolo de Biossegurança com as medidas 

necessárias para prevenção da COVID-19, juntamente com o Comitê Escolar de Volta 

às Aulas, a fim de evitar o surgimento e a disseminação de casos da doença na 

comunidade e ambiente escolar. 

§1º Sem prejuízo do disposto no Protocolo de Biossegurança, deverão ser 

observadas as Instruções Normativas e Resoluções da SESA/PR, especialmente a 

Resolução nº 098 de 2021, bem como as orientações do “Protocolo de Volta às Aulas” 

do Departamento Municipal de Educação. 

§2º A adoção e cumprimento das medidas de prevenção e controle para 

COVID-19 é de responsabilidade de cada instituição de ensino, alunos, pais, 

colaboradores e todos aqueles que frequentarem estes locais. 

§3º Durante as atividades pedagógicas semipresenciais nas instituições 

municipais de ensino, fica vedada a realização de atividades coletivas que envolvam 

aglomeração ou contato físico, incluindo os esportes coletivos. 

§4º Na presença de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 na 

comunidade escolar, as atividades pedagógicas semipresenciais poderão ser 

suspensas de forma parcial ou total, de uma turma ou mais e, eventualmente, de toda 

instituição de ensino, conforme orientação das autoridades sanitárias locais e regionais. 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 

 

Art. 7º A modalidade de atividades pedagógicas não presenciais também 

será ofertada pela instituição de ensino, sob responsabilidade do professor da turma do 

componente curricular ou equipe pedagógica de maneira remota e sem a presença do 

professor e do estudante no mesmo espaço. 

Parágrafo único. Esta modalidade será seguida pelos alunos que assim 

optarem, bem como pelos alunos que optarem pelas atividades pedagógicas 

semipresenciais, nas semanas de escala para realização de atividades remotas. 

 

Art. 8º Compreendem atividades pedagógicas não presenciais: 
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I – as ofertadas pela instituição de ensino, sob responsabilidade do 

professor da turma, do componente curricular ou equipe pedagógica de maneira remota 

e sem a presença do professor e do estudante no mesmo espaço; 

II – metodologias por meio de recursos tecnológicos, inclusive softwares e 

hardwares, adotadas pelo professor ou pela instituição de ensino e utilizadas pelos 

estudantes com material ou equipamento particular, cedido pela instituição de ensino ou 

mesmo público; 

III  – as incluídas no planejamento do professor e contempladas na proposta 

pedagógica curricular da instituição de ensino aprovadas; 

IV – as submetidas ao controle de frequência e participação do estudante;  

V – as que integram o processo de avaliação do estudante. 

 

Art. 9º Para a oferta das atividades pedagógicas não presenciais de que trata 

esta Instrução Normativa, o Departamento Municipal de Educação e Esportes, por meio 

das escolas da rede municipal de ensino, disponibilizará videoaulas e/ou áudioaulas 

desenvolvidas pelos professores, e materiais impressos para os estudantes que não 

tiverem acesso às mídias. 

§1º As vídeoaulas e/ou áudioaulas e as atividades pedagógicas não 

presenciais serão repassadas aos alunos por meio do aplicativo WhatsApp das turmas, 

nos grupos já formados, e disponibilizadas por meio da Multiplataforma da Educação. 

§2º As atividades pedagógicas não presenciais do 1º, 2º e 3º anos serão 

organizadas com base no livre integrado já fornecido pelo Sistema de Ensino Aprende 

Brasil, abrangendo todos os componentes curriculares de cada nível/ano e 

considerando o Projeto Político-Pedagógico e legislações vigentes (Referencial 

Curricular do Paraná e Base Nacional Comum Curricular). 

 

Art. 10. O cronograma de estudos e atividades referente à carga horária 

semanal, abrangendo a modalidade de atividades pedagógicas semipresenciais e não 

presenciais, f o i  desenvolvido pelo Departamento Municipal de Educação - DME, de 

acordo com a Matriz Curricular e Projeto Político-Pedagógico de cada instituição de 

ensino.  

Parágrafo único. O material elaborado também será disponibilizado por 

meio impresso para os alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Educação 

Infantil – Pré II, com a devolutiva das atividades realizadas, conforme os cronogramas 
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elaborados pelo DME. 

 

Art. 11. Cada aluno deverá registrar em seu material escolar (cadernos, 

apostilas e livro integrado) as atividades desenvolvidas, a fim de serem acompanhadas 

e avaliadas pelo professor da turma, tanto para a modalidade semipresencial 

escalonada quanto não presencial, cuja  forma de interação poderá variar de acordo com 

as condições de acesso aos recursos  tecnológicos que serão informados pela instituição 

de ensino em que o aluno estiver matriculado. 

§1º Os estudantes serão avaliados durante o desenvolvimento das 

pedagógicas semipresenciais e não preenciais, mediante comprovação de realização 

das atividades propostas pelo professor da turma. 

§2º A devolutiva dos alunos poderá ser encaminhada por foto ou  outra forma 

de registro via WhatsApp, conforme combinados das instituições e professores das 

turmas, e pelo registro no caderno, apostila e livro integrado do aluno, a ser entregue na 

respectiva instituição de ensino, conforme prazo estipulado pelo cronograma. 

§3º Todos os registros deverão ser arquivados e mantidos sob controle da 

Direção da instiuição de ensino para compor o relatório final e a validção do calendário 

escolar. 

 

Art. 12. A frequência do estudante na modalidade não presencial e 

semipresencial, na semana de atividades pedagógicas não presenciais, será validada 

mediante o registro da entrega da atividade cumprida. 

 

 

CAPÍTULO III  

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 13. São atribuições do Departamento Municipal de Educação e 

Esportes: 

I – elaborar documentos informativos referentes à implementação das 

atividades pedagógicas semipresenciais em revezamento semanal escalonado e não 

presenciais e divulgá-las; 

II – orientar as instituições quanto aos procedimentos referentes a este regime 

de atividades; 
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III – acompanhar amplamente todo o processo de implementação, 

garantindo que a carga horária a ser disponibilizada para as atividades pedagógicas 

não preencias esteja em conformidade com a carga horária do ensino semipresencial, 

observando a Proposta Curricular e os respectivos objetos de ensino (conteúdos); 

IV – dar suporte às instituições de ensino na mediação durante o processo 

de implementação; 

V – receber, analisar e encaminhar ao NRE o processo de validação da 

oferta das atividades pedagógicas semipresenciais em revezamento semanal 

escalonado e não presenciais, de acordo com as deliberações do Conselho Estadual de 

Educação – CEE/PR; 

VI – assegurar o cumprimento do disposto na Deliberação nº 01 de 2020 do 

CEE/PR, com vistas à garantia da oferta de educação com qualidade e equidade; 

VII – divulgar amplamente à comunidade escolar as normas e critérios 

relativos ao processo de implementação das aulas semipresenciais em revezamento 

semanal escalonado e não presenciais; 

VIII – orientar quanto ao cumprimento do Protocolo de Biossegurança em 

cada escola municipal, em conformidade com as disposições da Resolução nº 098 de 

2021 da SESA ou outra que vier a complementá-la ou substituí-la, e também com o 

Protocolo Municipal de Volta às Aulas Presenciais e demais medidas preventivas, 

conforme normativas vigentes e recomendações da Secretaria de Estado da Saúde do 

Paraná; 

IX – informar ao Departamento Municipal de Saúde quanto ao crongorama 

de reabertura de cada institiuição de ensino e solicitar a fiscalização da Vigilância 

Sanitária para autorização das instituições aptas ao retorno; 

X – decidir, em conjunto com o Departamento Municipal de Saúde, sobre a 

necessidade de interrupção das atividades presenciais, de forma parcial ou total, 

conforme o avanço da COVID-19, verificado por meio do aumento no número de casos da 

doença na escola e/ou piora do cenário epidemiológico local e regional; 

XI – elaborar estratégias de monitoramento do cumprimento do Protocolo de 

Biossegurança e demais normas estabelecidas, a fim de garantir a segurança da 

comunidade escolar e evitar o aparecimento e disseminação de casos da doença. 

 

Art. 14. São atribuições da Equipe Gestora da instituição de ensino: 

I – dar publicidade à todas as informações, normativas e especificidades do 

mailto:itapejaraeducacao@outlook.com


         

Rua Santos Dumont, nº 80, Centro – Itapejara D’Oeste / PR – CEP: 85580-000 
Fones: (46)3526-8346/(46)3526-8347/(46)3526-8328 - E-mail: itapejaraeducacao@outlook.com 

CNPJ: 76.995.430/0001-52 
 

processo das atividades pedagógicas semipresenciais e não presenciais, 

assegurando a garantia do cumprimento das determinações do Departamento 

Municipal de Educação e Esportes; 

II – orientar os professores sobre o planejamento e a implementação das 

atividades pedagógicas semipresenciais e não presenciais; 

III – acompanhar o processo de implementação das atividades pedagógicas  

semipresenciais e não presenciais junto a sua comunidade escolar; 

IV – dar suporte aos profissionais da educação e comunidade escolar, 

quando necessário, inclusive para a entrega ou recepção de materiais dos professores e 

alunos, organizando-se para que não haja aglomeração de pessoas; 

V – disponibilizar atendimento ao professor em trabalho remoto, de forma a 

garantir a interação de forma não presencial com os seus alunos, por intermédio da 

equipe pedagógica; 

VI – garantir o cumprimento ao art. 6º e seus incisos, da Deliberação nº 

01/2020, do Conselho Estadual de Educação; 

VII – viabilizar, quando necessário, acesso do docente aos recursos 

tecnológicos para o efetivo cumprimento desta Instrução Normativa, observando as 

normas técnicas determinadas pelo Ministério da Saúde quanto aos cuidados em 

relação ao coronavírus; 

VIII – monitorar e garantir a efetividade do processo envolvendo toda a 

comunidade escolar; 

IX – contribuir com os professores, caso seja necessário, no enriquecimento 

pedagógico das aulas via ferramentas tecnológicas acordadas com o Departamento 

Municipal de Educação e Esportes; 

X – observar e adaptar o Protocolo de Biossegurança em conformidade com 

as diretrizes previstas na Resolução 098 de 2021 da SESA, considerando sua 

capacidade física instalada e número de alunos matriculados, a fim de manter as 

medidas de prevenção e controle da COVID-19; 

XI – monitorar constantemente a adoção do Protocolo de Biossegurança e 

cumprimento das normas, de forma a garantir a segurança em saúde da comunidade 

escolar, evitar o aparecimento de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 e a 

disseminação de casos da doença na instituição de ensino e comunidade; 

XII – informar e encaminhar casos suspeitos e/ou confirmados de COVID- 19, 

bem como possíveis contactantes à Vigilância Epidemiológica do Município, conforme 
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fluxos estabelecidos nos Planos Municipais de Contingência COVID-19; 

 

Art. 15. São atribuições da Coordenação Pedagógica da instituição de ensino: 

I – monitorar os processos envolvendo os docentes e estudantes, 

compondo as planilhas de comprovação, utilizando o Livro de Registro de Classe Online 

– Municipios/LRCOM; 

II – acompanhar o envio das atividades pedagógicas não presenciais pelo 

aplicativo WhatsApp aos alunos e responsáveis, bem como as devolutivas 

encaminhadas aos professores; 

III – contribuir com os professores, no enriquecimento pedagógico das 

atividades propostas; 

IV – coordenar a entrega dos materiais impressos aos alunos, inclusive nos 

casos em que seja identificado e comprovado que existem estudantes sem acesso aos 

canais disponibilizados para a efetividade das atividades pedagógicas não presenciais, 

em data e horário a ser informado por turma, para evitar aglomeração de pessoas na 

escola; 

V – garantir o acesso ao material impresso aos estudantes para as 

atividades pedagógicas não presenciais, a ser entregue pela escola; 

VI – realizar busca ativa junto às famílias que não estão realizando as 

atividades escolares. 

 

Art. 16. São atribuições do professor, no horário estabelecido para 

cumprimento de sua jornada regular de trabalho na instituição de ensino: 

I – planejar os estudos e as atividades pedagógicas semipresenciais e não 

presenciais para sua turma, conforme orientação da Direção e Equipe Pedagógica; 

II – monitorar o desempenho de seus alunos, registrando e dando a 

devolutiva das atividades realizadas e respectiva presença para o cômputo de horas- 

aula; 

III – participar efetivamente de todas as atividades propostas, estimulando a 

interação dos estudantes, promovendo a mediação da aprendizagem, tanto na 

modalidade semipresencial quanto não presencial; 

IV – enviar as atividades pedagógicas não presenciais pelo aplicativo 

WhatsApp aos alunos e responsáveis e receber as devolutivas e os resultados das 

tarefas realizadas  e encaminhadas pelos alunos; 
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V – sanar as dúvidas e fornecer esclarecimentos aos alunos e 

responsáveis nos grupos criados no aplicativo WhatsApp, durante seu horário regular de 

trabalho, participando na interação do processo escola-aluno. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 17. Para efeito de validação do ano letivo no regime especial de oferta de 

atividades escolares curriculares e extracurriculares na Educação Infantil (Maternal III, 

Pré-escola I e II) e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, com atividades 

pedagógicas semipresenciais em revezamento semanal escalonado e não presenciais, 

a instituição de ensino deverá seguir irrestritamente as orientações da SEED e do 

Departamento Municipal de Educação e Esportes. 

 

Art. 18. O Departamento Municipal de Educação e Esportes, a qualquer 

tempo, poderá expedir novas instruções normativas e/ou orientações para garantir a 

efetividade da implementação do regime especial disciplinado nesta Instrução. 

 

Art. 19. Os casos omissos e os recursos referentes a presente Instrução 

Normativa deverão ser protocolados no Departamento Municipal de Educação e 

Esportes. 

 

Art. 20. Esta Instrução Normativa entra em vigor retroagindo ao dia 

20/07/2021 e enquanto perdurar o Regime de Atividades Pedagógicas Semipresenciais e 

Não Presenciais, em virtude da situação de emergência causada pela COVID-19. 

 

Itapejara D’Oeste, 27 de julho de 2021. 
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