
 

 

 

 

 

 

 

DECRETO MUNICIPAL Nº 18, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

 

DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS DE 

ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E O INÍCIO DO 

ANO LETIVO 2021 NO ÂMBITO DAS ESCOLAS 

PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

ITONIR APARECIDO TAVARES, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ, ESTADO DO PARÁ, 

no uso das atribuições legais que lhes são conferidas por Lei. 

 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo 

Novo Coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO o reconhecimento, por parte da Organização Mundial da Saúde, como pandemia o surto 

do SARS-COV2 (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública causada pela pandemia da COVID-19; 

 

CONSIDERANDO os indicadores atuais de saúde e o panorama das ações de Saúde no Município de 

Jacundá;  

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 14.040, de 18 de agosto de 2020 que estabelece normas 

educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública;  

 

CONSIDERANDO o disposto no Parecer CNE nº 05/2020 que orienta os sistemas de educação na 

reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins 

de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19; 

 

CONSIDERANDO o Parecer 11/2020 que dispõe sobre as Orientações Educacionais para a Realização de 

aulas e atividades pedagógicas presenciais e não presenciais no contexto da Pandemia; 

 

CONSIDERANDO a Resolução nº 102/2020 do Conselho Estadual do Pará, que estabeleceu o Regime 

Especial as aulas não presenciais no âmbito de todo o Sistema Estadual do Pará; 

 



 

 

 

 

 

CONSIDERANDO o Parecer 07/2020 do Conselho Municipal de Educação de Jacundá que dispõe sobre o 

Calendário de aulas presenciais e atividades complementares não presenciais para o desenvolvimento do 

Biênio 2020-2021; 

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 102/2020 de 19 de março de 2020, do Conselho Estadual de Educação, que 

dispõe sobre as aulas não presenciais no ensino público no estado do Pará; 

 

CONSIDERANDO a Resolução nº 020 de 18 de janeiro de 2021, do Conselho Estadual de Educação, que 

dispõe sobre o ensino público no estado do Pará; 

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 010/2021 de 22 de janeiro de 2021 que dispõe sobre as medidas de 

enfrentamento ao COVID-19 no âmbito do Município de Jacundá e dá outras providências; 

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 010/2021 – GS/SEDUC que regulamenta a realização das aulas e atividades 

escolares não presenciais a serem desenvolvidas nas unidades escolares da rede estadual, para cômputo da 

carga horária mínima anual obrigatória, durante o período da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) e 

dá outras providencias; 

 

CONSIDERANDO ainda o Boletim Epidemiológico do Município de Jacundá, Estado do Pará, da Secretaria 

de Saúde de Jacundá. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º O início do ano letivo na rede municipal de ensino de Jacundá em 01 de Março de 2021. 

 

Parágrafo único: Para fins de aplicação do presente Decreto, considera-se rede municipal de 

ensino todas as escolas públicas campo, cidade e em regime convênio, de ensino regular de Educação 

Básica. 

 

Art. 2º O desenvolvimento de aulas não presenciais e atividades complementares não presenciais 

em todos os segmentos da Educação Básica da rede pública de ensino, a partir do dia 01 de Março de 2021.  

 

Art. 3º As aulas não presenciais e atividades complementares não presenciais, planejamento dos 

guias e cadernos de atividades e a avaliação para acompanhamento das aprendizagens dos alunos deverão 

ocorrer conforme orientações contidas nos documentos Planejamento da SEMED para o Desenvolvimento 

do Biênio 2020-2021 e Proposta de Validação das aulas não presenciais, que foram homologados pelo 

Conselho Municipal de Educação. 

 

Art. 4º As aulas não presenciais e atividades complementares não presenciais deverão ser 

desenvolvidas por meio da parceria família e escola. 

 

Art. 5º Para efeito de planejamento, entrega e devolutiva de atividades não presenciais, Plantão 

Pedagógico, Conselhos de Classe e outros ações necessárias ao bom andamento das atividades, o docente 

deve comparecer, presencialmente à Unidade Escolar, no mínimo 2 (dois) dias na semana, conforme escala 



 

 

 

 

 

elaborada pela Gestão da Escola, cumprindo 6 horas de atividade presencial na unidade de ensino e o 

restante de sua carga horária de trabalho em sistema de Home Office. 

 

Parágrafo único. Para o desenvolvimento das atividades presenciais na escola os profissionais da 

educação deverão seguir as medidas constantes no Protocolo da Saúde, bem como o Decreto municipal nº 

010/2021, de 21 de janeiro de 2021, no artigo 1º e seu parágrafo único que dispõe sobre o uso obrigatório de 

máscaras e álcool-gel 70% (setenta por cento). 

 

Art. 6º As atividades de Home Office serão direcionadas pela Equipe Gestora, de acordo com o 

planejamento de cada escola, observando a carga horária docente e o desenvolvimento planejamento de 

aulas, Plantão Pedagógico online caso seja necessário e outras atividades relativas à prática pedagógica. 

 

Art. 7º Os Profissionais da educação que fazem parte do grupo de risco, conforme estabelecido no 

Decreto Estadual nº 800, de 31 de maio de 2020, atualizado em 16 de setembro de 2020, que dispõe sobre o 

Grupo de Risco, deverão, conforme art. 7º do Decreto Municipal n.º 010/2021, após devida aprovação de 

laudo médico, permanecer em atividades de Home Office. 

  

Art. 8º Para efeito deste Decreto, as Aulas não presenciais e Atividades complementares Não 

Presenciais oportunizarão o desenvolvimento de habilidades e competências do Continuum Curricular 

conforme Planejamento da SEMED para o Desenvolvimento do Biênio 2020-2021, sob a orientação, 

mediação, registro e acompanhamento dos professores regentes, enquanto permanecer o período de 

suspensão das aulas presenciais. 

 

Art. 9º Fica estabelecido para o mês de fevereiro de 2021 o desenvolvimento das atividades: 

Encontros de formação pedagógica, Jornada Pedagógica online, Planejamento das aulas não presenciais e 

atividades complementares não presenciais, produção dos guias e cadernos de atividades para os alunos e 

outras que se fizerem necessárias. 

 

Art. 10 O cumprimento das aulas não presenciais e atividades complementares não presenciais de 

que trata este Decreto será OBRIGATÓRIO aos alunos, para efeito do cômputo da carga horária anual do 

Biênio 2020-2021 e o desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem, com início em 01/03/2021.  

 

Art. 11 As aulas não presenciais e atividades complementares não presenciais deverão ser 

registradas, ao longo do ano letivo, conforme fichas de registro de entrega e devolutiva de atividades 

fornecidas pela SEMED.  

 

Art. 12 A frequência do (a) aluno (a) será mensurada através da participação nas aulas não 

presenciais e atividades complementares não presenciais, a partir dos registros nas fichas de 

acompanhamento da entrega e devolutiva dos guias e cadernos de atividades. 

 

Art. 13 A partir dos registros nas fichas de acompanhamento da entrega e devolutiva dos guias e 

cadernos de atividades o professor deverá preencher os diários de classe, de modo a computar a carga horária 

dos alunos.  

 



 

 

 

 

 

Art. 14 A equipe gestora, em conjunto com os docentes, definirão o cronograma de entrega e 

recebimento dos guias e cadernos de atividades impressas.  

 

Art. 15 Fica estabelecido que os primeiros dias de aula sejam com atividades de acolhimento das 

famílias, em virtude da importância de fortalecer a relação família e escola em prol do desenvolvimento 

efetivo das aulas não presenciais e atividades complementares não presenciais, conforme consta no Item 2. 

Acolhimento das Famílias, do documento Orientações Pedagógicas para o Início das Aulas não Presenciais 

e Atividades Complementares não Presenciais. 

 

Art. 16 As ações de retorno das aulas previstas no presente Decreto poderão ser reavaliadas e 

revogadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município. 

 

Art. 17 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em 

contrário.  

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Jacundá, Estado do Pará, 09 de fevereiro de 2021. 
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