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COMUNICADO INTERNO

Poá, 18 de Março de 2020.

BOLETIM INFORMATIVO – SME 001/2020

Prezados Gestores,

A Secretaria Municipal de Educação, na figura do Sr. Secretário Carlos Humberto Martins Duarte, tendo
em vista a atual situação de prevenção de disseminação e de risco de contágio ao COVID-19,
complementamos a Circular do dia 16/03/2020, com as seguintes orientações:

1) Quanto ao preenchimento dos diários de classe, não poderão ser computadas as ausências dos alunos no
período de 16 a 20/03/2020. Orientar os professores que este período deve ser registrado no Campo 06
como “período de orientação sobre o COVID-19 aos alunos e responsáveis”.

2) Durante a semana de 17 a 20/03/2020, informar aos Departamentos de Educação Infantil e Ensino
Fundamental, com cópia à Supervisão de Ensino, o número de alunos frequentes, por período, diariamente.

3) Neste período, até o dia 20/03/2020, todos os funcionários que são portadores de doenças crônicas, devem
requerer afastamento, anexando documento comprobatório.

4) Nos dias 19 e 20 de março de 2020, todas as escolas da rede municipal e particulares e todos os
Departamentos da Secretaria Municipal de Educação devem manter um número mínimo de funcionários
para atendimento. A equipe gestora da escola deve permanecer na unidade e garantir os serviços de
limpeza, alimentação escolar e organização escolar.

5) Caso haja comparecimento de alunos, cabe à equipe gestora garantir o número compatível de professores
ao número de alunos presentes, até a sexta-feira dia 20/03/2020, por este motivo, devem atualizar seus
endereços de e-mail e telefones, para manter-se em plantão e para as seguidas orientações pedagógicas e
laborais que ocorrerão de modo remoto. O número de funcionários fica a critério do gestor escolar.

6) O recesso escolar será antecipado, desse modo, as unidades escolares suspenderão as atividades
pedagógicas e extracurriculares do dia 23/03/2020 até o dia 08/04/2020, devendo o gestor registrar no livro
ponto docente “recesso escolar”, nos dias úteis.

7) No período de suspensão de atividades com os alunos, a carga suplementar não deverá ser lançada em
pagamento, nem aos professores contratados, tampouco aos professores com Carga Suplementar por
Designação, pois conforme Art. 19, da Lei nº 3720/14: “A suplementação da jornada de trabalho do docente
será composta de atividades com educandos e em substituições eventuais”.

8) As atividades administrativas e operacionais das unidades escolares serão suspensas a partir do dia
23/03/2020 até nova orientação. No livro ponto dos funcionários, deverá constar como “atividade suspensa”,
nos dias úteis.

9) O Controle de Frequência deverá ser entregue no dia 13/04/2020 ao Departamento de Planejamento e
Apoio em RH.

10) Merenda escolar: todas as unidades de ensino receberão instruções, via e-mail, do Departamento de
Alimentação Escolar.

Todos os gestores devem acompanhar orientações e informações via e-mail, DIARIAMENTE, e
aquelas publicadas no site da Secretaria Municipal de Educação.

Prof. Carlos Humberto Martins Duarte
Secretário Municipal de Educação


