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Divulgações de ações, programas, gastos e medidas adotadas na área da 

educação durante a pandemia (Nota Técnica CTE-IRB nº 02/2020). 

Itens de Avaliação 

6.1 Informações sobre as ações de apoio à saúde física e mental dos 

profissionais da educação. 

A Secretaria Municipal de Educação esta promovendo desde junho um 

curso de Educação Emocional ministrado pela psicóloga da Educação. Com o 

objetivo de auxiliar os indivíduos a construir relações interpessoais saudáveis 

para que possamos formá-lo capaz de perceber suas emoções, nomeá-las, 

verbalizá-las e ter delas um comportamento construtivo.  

6.2 Informações sobre concursos novos e em andamento, contratações 

temporárias, regime suplementares, convocações extraordinárias, alterações 

nas jornadas de trabalho e afastamentos dos profissionais de educação 

realizados em decorrência da Covid-19. 

 O município tem em aberto um Concurso Público Nº 002/2016 –D, com 

vaga para: Professor de educação Infantil 40h, Professor de Educação Infantil 

e Séries Iniciais do Ensino Fundamental 20h e Professor de Língua Inglesa 

para Séries Iniciais do Ensino Fundamental 20h. Porém não houve 

contratações nesse período. Não houve contratações temporárias, os 

profissionais com regime suplementar estão desenvolvendo atividades remotas 

não presenciais nas turmas que estão como regente ou como hora atividade. 

Não houve contratações extraordinárias nesse período. Houve alterações na 

jornada de trabalho, pois as aulas estão em regime especial, com a oferta de 

atividades escolares não presenciais nas instituições que integram a Rede 

Municipal de Ensino de Mamborê, durante o período de interrupção de aulas 

presenciais motivado pela pandemia da Covid-19, em conformidade com o 
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disposto na Deliberação CEE-PR n.º 01/2020 - CEE/PR. Compreendem 

atividades escolares não presenciais ofertadas pelas instituições da Rede  

 

Municipal de Ensino, sob responsabilidade do professor da turma ou do 

componente curricular e supervisão da SME, de maneira remota e sem a 

presença do professor e do estudante no mesmo espaço físico. A Secretaria 

Municipal de educação esta mantendo o regime de trabalho remoto, escalas 

diferenciadas de trabalho e adoções de jornada com horários alternativos nas 

escolas e cmeis da rede municipal. Alguns profissionais da educação entre: 

professores, educadores infantis, motoristas, auxiliares administrativos e 

auxiliares de serviços gerais foram contemplados com licença prêmio, consiste 

na concessão de 01 (um) mês de licença especial, na qual o Servidor efetivo 

poderá se afastar das atribuições do cargo, sem prejuízo do vencimento básico 

do cargo efetivo e concessão das férias. E os profissionais da educação acima 

dos 60 anos com doenças crônicas, problemas respiratórios, gestantes, 

lactante que laborem em contato com outras pessoas, é obrigatório o trabalho 

remoto. E a partir do Decreto Municipal nº38/2020 as medidas de isolamento 

social se estendeu a partir dos 70 anos.  

6.3 Informações sobre convênios, parcerias, acordos de cooperação, 

contratações, aditamentos e alterações contratuais, inclusive as ligadas de 

forma indireta ás atividades escolares, tais como equipe de limpeza adicionais  

para garantir o cumprimento dos protocolos sanitários. 

As Escolas Municipais permanecem recebem em parceria com a 

Secretaria Municipal de Saúde a desinfecção dos locais onde há ocupação de 

pessoas, e até o momento não huve a necessidade de equipes adicionas para 

a limpeza e organização das unidades. 

6.4  Informações sobre mudanças na forma de contratação ou na gestão de 

contratos e compras na área da educação.  

Atualmente a Secretaria de educação possui de forma contratual os 

serviços de fonoaudiologia educacional e nutricionista, que por conta da 

demanda tiveram 50% dos valores reduzidos. Em períodos de distribuição de 

merenda para as famílias de alunos a profissional nutricionista completa a 

carga de trabalho conforme demanda. 



6.5 Informações sobre a articulação entre as secretarias entre as Secretarias 

de Educação e as unidades de planejamento, fazenda e controle interno, 

considerando, sobretudo, os impactos na arrecadação trazidos pela queda da 

atividade econômica. 

 A Secretaria Municipal de Educação segue os decretos e normas até o 

momento de forma individualizada, havendo a manifestação da formação de 

um comitê especifico para uma possível volta das aulas presenciais, com 

membros dos diversos setores publcos aguardando pronunciamento dos 

órgãos de saúde.  

6.6  As informações sobre as medidas adotadas em relação à alimentação 

escolar, tais como distribuição de alimentos aos pais ou responsáveis dos 

estudantes, uso de vouchers ou outras; critérios para essa entrega, caso de a 

mesma não ser universal; formas de realização dos cadastros dos estudantes 

beneficiados; e monitoramento de tais medidas. 

Os alimentos foram distribuídos em forma de kits, definidos pela equipe da 

secretaria de educação e nutricionista, de acordo com a faixa etária de cada 

estudante e no período em que estaria sendo atendido na unidade escola. 

Foram atendidos na primeira demanda famílias cadastradas no bolsa família. A 

distribuição dos kits aconteceu na escola em q a criança é matriculada 

respeitando as normas da legislação do PNAE. Cronograma de distribuição; 

Determinado local das entregas amplo e arejado (no caso foram nas escolas 

onde os mesmos estão matriculados). Foi definido a equipe de profissionais 

que realizaram as distribuições que todos utilizem máscaras, tanto a equipe de 

nutricionistas, como os colaboradores que atuarem no processo.Participação 

ativa do CAE conselho da alimentação escolar. Foi feito a higienização de 

Instalações, Equipamentos, Móveis e Utensílios no local das entregas. Na hora 

das entregas dos kits, recomendou-se orientações às famílias dos estudantes 

para que limpem as embalagens com álcool em gel ou lavem com água e 

sabão todos os produtos e embalagens entregues, de preferência, antes destes 

adentrarem na moradia.Foi atendido 30% dos recursos do Programa Nacional 

de Alimentação Escolar - PNAE na aquisição de alimentos oriundos da 

agricultura familiar seguindo o que determina o art.14 da Lei 11.947/2009 em 

relação à aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar. 



 

6.7 Informações sobre estratégias para entrega dos conteúdos aos alunos; 

ferramentas utilizadas para que possam acessá-los (rádio), TV, aplicativos de 

celular, plataformas de vídeo na web, podcasts, impressos e outros); 

periodicidade com que as atividades são transmitidas; ações adotadas para 

garantir acesso, sobretudo dos alunos mais socialmente vulneráveis, distantes 

das áreas urbanas ou com deficiência, aos respectivos materiais pedagógicos.  

A RESOLUÇÃO SME N.º 001 /2020, e N° 002/2020 Estabelecem normas para 

a realização de atividades não presenciais, em caráter excepcional, durante o 

período de interrupção de aulas presenciais, em decorrência da pandemia 

causada pela COVID-19. Sendo de responsabilidade do professor da turma a 

organização das atividades não presenciais incluídas no planejamento do 

professor e contempladas na proposta pedagógica curricular da instituição de 

ensino sob a supervisão da equipe pedagógica da escola e Secretaria 

Municipal de Educação. Será realizada de maneira remota e sem a presença 

do professor e do estudante no mesmo espaço físico. As metodologias estão 

sendo desenvolvidas por meio de recursos tecnológicos, de orientações e 

materiais impressos, estudos dirigidos, plataformas virtuais, correio eletrônico, 

redes sociais, vídeo aulas, áudio chamadas, vídeo chamadas e outras 

assemelhadas adotadas pelo professor ou pela instituição de ensino e 

utilizadas pelos estudantes; submetidas ao controle de frequência ou 

participação do estudante. As atividades são entregues semanalmente aos pais 

na escola, seguindo o cronograma das atividades da turma, caso o pai não 

possa vir no dia determinado é agendado um novo horário para ele falar com o 

professor. A entrega do material do aluno e feita com base nas orientações da 

Secretaria da Saúde evitando as aglomerações. Os alunos em situações de 

vulnerabilidade e distantes das áreas urbanas são disponibilizados pela 

Secretaria Municipal de Educação o transporte para que esse material chegue 

aos alunos.  

6.8 Informações sobre adoção de atividades não presenciais nas redes de 

ensino; medidas de acompanhamento e manutenção do vinculo aluno-escola, 

visando à aprendizagem durante esse período, mesmo que proporcionalmente 

inferior à esperada em condições normais de aulas presenciais, e também para 

evitar o aumento do abandono e evasão escolar.  



O acompanhamento acorre semanalmente, para não perder o vinculo do aluno 

com a escola, por meio de materiais e recursos pedagógicos, com o objetivo de 

mitigar os impactos da sua ausência no cotidiano escolar e apoiar suas 

famílias. Por meio de uma planilha de frequência, são monitorarados quais 

alunos não estão tendo acesso às atividades e a equipe pedagógica da escola, 

se reúne para traçar ações com objetivo de evitar que o aluno tenha perdas 

mais significativas durante esse período. Mantendo sempre o contato a fim 

evitar o abandono e a evasão escolar 

 

6.9 Informações sobre a criação de meios específicos para interação entre 

profissionais das redes de ensino, além daqueles entre gestores educacionais 

e pais ou responsáveis pelos alunos. 

Foram criados grupos específicos de whatsApp como forma de comunicação 

com alunos e seus pais para orientações e esclarecimentos das atividades não 

presenciais enviadas. O professor disponibiliza um tempo diário, de segunda a 

sexta-feira, exceto feriados, para esclarecer dúvidas dos alunos e seus pais 

sobre as atividades não presenciais. Sempre orientando os alunos e pais que 

as atividades realizadas nos cadernos, folhas e outros materiais devem ser 

guardadas e entregues na escola conforme cronograma pré agendado. 

6.10 Informações sobre as ações de orientação e capacitação oferecidas ao 

corpo docente e a todos os profissionais ligados à gestão de educação, 

incluindo diretores de escola, coordenadores pedagógicos, orientadores, 

supervisores e demais servidores de áreas afins e voltadas á realização das 

atividades educacionais durantes o período de fechamento das escolas.  

As capacitações oferecidas aos professores durantes esse período de aulas 

não presenciais foram: Curso online de Consciência fonológica, com a 

Fonoaudióloga Educacional da Secretaria Municipal de Educação, Tempo de 

Aprender pela plataforma Avamec, Curso Cooperjovem em parceria com o 

Instituo Sicoob, Programa Agrinho do Sistema- FAEP/SENAR –PR. Cursos 

previstos para agosto em parceria com a Secretaria de Saúde Programa Saúde 

na Escola, com palestra sobre saúde mental com as psicólogas da saúde, e 

orientações sobre os cuidados que os profissionais da educação deverão ter 



com possível retorno das atividades presenciais. E disponilizações de links 

para acessar lives do Conviva.  

 

6.11 Informações sobre as ações Intersetoriais de atendimento aos alunos e as 

suas famílias, envolvendo, sobretudo, as áreas de saúde e da assistência 

social e incluindo as estratégias de articulação e cooperação entre os diversos 

Poderes e órgãos, além de outras instâncias, como os conselhos escolares e 

organizações da sociedade civil. 

As famílias que necessitam de alguma assistência são acompanhadas pelo 

Cras. Há cooperação entre cooperação entre os diversos setores da sociedade 

civil como: igrejas, pastorais, associação comercial, Rotary, ação entre amigos, 

etc. Com entregas de kits de alimentação complementadas as famílias 

desassistidas.  

6.12 Informações sobre o processo participativo da comunidade escolar e 

conselhos na tomada de decisões quanto às ações empreendidas no período 

de isolamento. Tais como a definição do formato e dos conteúdos das 

atividades a distancia, reorganização do calendário escolar, plano de retomada 

das atividades presenciais e produção de material didático. 

 O Conselho Escolar de cada instituição escolar do município emitiu por meio 

de uma reunião online validou as atividades não presenciais propostas pela 

instituição. Quanto ao calendário das atividades não presenciais estão 

respaldados considerando os: Decreto Estadual n.º 4.320/2020, de 20 de 

março de 2020, o Decreto Municipal nº 011/2020, de 17 de março de 2020 e o 

Decreto Municipal nº 047/2020, de 08 de maio de 2020; a Deliberação CEE-PR 

n.º 01/2020, de 31 de março de 2020, do Conselho Estadual de Educação do 

Paraná; e ainda, o fato de que a Rede Municipal de Ensino de Mamborê integra 

o Sistema Estadual de Ensino do Paraná, e o parecer CNE (Conselho Nacional 

de Educação) No que se refere ao retorno das atividades presenciais, o 

município esta aguardando determinação dos órgãos responsáveis.  

6.13 Informações sobre os planos e as estratégias de governo para retorno 

gradual dos estudantes às salas de aula, incluindo mecanismos de busca ativa, 

protocolos e recomendações relativos aos cuidados sanitários e de higiene 



exigidos pelos órgãos de saúde, bem como das orientações emitidas por 

conselhos ou comitês especializados.  

Até a presente data, esta Secretaria Municipal de Educação não recebeu 

nenhuma informação, orientação emitida por nenhum órgão: federal, estadual e 

municipal quanto ao retorno gradual dos estudantes as salas de aula.  

6.14 Informações sobre as ações a serem implementadas para avaliação 

diagnóstica, nivelamento das turmas e alunos recuperação da aprendizagem, 

incluindo as iniciativas que objetivam mitigar a defasagem de aprendizado 

gerada pelas dificuldades de acesso dos alunos em situação de maior 

vulnerabilidade ao conteúdo disponibilizado a distância. 

As ações serão implantadas mediante o retorno das aulas presenciais. E assim 

faremos um levantamento, tendo como base o diagnostico das turmas, para 

assim traçarmos um plano de recuperação da aprendizagem. No momento a 

fim de mitigar a defasagem da aprendizagem esta correndo o 

acompanhamento semanal, feito pelos professores por meio das atividades 

não presencias. Com o retorno das atividades presenciais será elaborada uma 

proposta de recuperação das defasagens apresentadas, respeitando a 

individualidade de cada um, tendo em vista o momento atípico em que estamos 

vivendo.  

6.15 Informações sobre as ações de acolhimento dos alunos a fim de minimizar 

os efeitos psicológicos decorrentes do isolamento.  

Esta prevista uma formação aos professores com o repasse de estratégias e 

ações para toda equipe das escolas e cmeis, de como acolher os alunos no 

retorno pós-pandemia algumas em parceria com a Secretaria de Saúde e 

Núcleo Regional de Educação.  


