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EXTRATOS – PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Telêmaco Borba

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 10/2020
OBJETO: Aquisição de material de limpeza e higiene.
CONTRATADAS: BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME
    CNPJ: 24.293.119/0001-68
   J. C. S. BUENO SUPRIMENTOS
    CNPJ: 17.672.613/0001-78
VALOR TOTAL: R$ 7.694,79 (sete mil seiscentos e noventa e quatro 

reais e setenta e nove centavos)
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: em até 05 dias após a entrega da nota 

fiscal e certidões negativas.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 33.90.30.22.00 – Material de Limpeza e 

Produtos de Higienização.
Fica dispensada de Licitação a despesa acima especificada, com 

fundamento no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93, e em consonância com 
o contido no referido processo e Parecer Jurídico acostado aos autos, em 
observância ao contido no art. 26 do mesmo Diploma Legal.

CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 
em 22 de maio de 2020.

EZEQUIEL LIGOSKI BETIM 
Presidente

EXTRATOS CONTRATUAIS

Contrato nº. 16/2020
Contratante: Câmara Municipal de Telêmaco Borba
Contratado: BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso interno da 

Câmara Municipal, decorrente do Processo de Dispensa n° 10/2020.
Valor: R$ 1.380,29 (mil trezentos e oitenta reais e vinte e nove centavos) 

em um total de quatorze itens assim individualizados:
ITEM 01 – 53 (cinquenta e três) litros de água sanitária frasco de 1.000 

ml com valor unitário de R$ 2,07 (dois reais e sete centavos) totalizando um 
valor R$ 109,71 (cento e nove reais e setenta e um centavos);

ITEM 02 – 10 (dez) unidades de álcool etílico, frasco de 1.000 ml com 
valor unitário de R$ 4,81 (quatro reais e oitenta e um centavos) totalizando 
um valor de R$ 48,10 (quarenta e oito reais e dez centavos);

ITEM 03 – 60 (sessenta) litros de desinfetante com frasco de um litro com 
valor unitário de R$ 2,85 (dois reais e oitenta e cinco centavos) totalizando 
um valor de R$ 171,00 (cento e setenta e um reais);

ITEM 04 – 10 (dez) unidades de desodorizadores ambientais com 

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato N.º 122/2020
Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2019
Protocolo Nº 8446/2019
Data 21/05/2020
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratada ENLUMI CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
Objeto SERVIÇO DE ALVENARIA E REVESTIMENTO 

COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
Valor R$25.791,98
Prazo de Vigência 90 (noventa) dias
Prazo de Execução 90 (noventa) dias
Dotação 286-08.002.04.122.0401.2159.333903916-000

Contrato N.º 123/2020
Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2019
Protocolo Nº 8446/2019
Data 21/05/2020
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratada ENLUMI CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
Objeto SERVIÇO DE ALVENARIA E REVESTIMENTO 

COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
Valor R$14.379,37
Prazo de Vigência 90 (noventa) dias
Prazo de Execução 90 (noventa) dias
Dotação 433-10.002.27.812.2701.2145.333903916-000

EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços N°. 71/2020
Pregão Eletrônico Nº. 31/2020
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA
Objeto AQUISIÇÃO DE AGENTE LÍQUIDO ARLA
Valor R$ 39.845,41
Prazo VIGÊNCIA 12 (DOZE) MESES

duzentas e setenta e sete gramas cada frasco com valor unitário de R$ 6,92 
(seis reais e noventa e dois centavos) totalizando um valor de R$ 69,20 
(sessenta e nove reais e vinte centavos);

ITEM 07 – 05 (cinco) unidades de inseticidas em aerossol, cada frasco 
metálico contendo 500 ml com valor unitário de R$ 6,47 (seis reais e quarenta 
e sete centavos) totalizando um valor de R$ 32,35 (trinta e dois reais e trinta 
e cinco centavos);

ITEM 09 - 05 (cinco) pares de luvas de segurança tamanho P com valor 
unitário de R$ 2,24 (dois reais e vinte e quatro centavos) totalizando um valor 
de R$ 11,20 (onze reais e vinte centavos);

ITEM 11 – 20 (vinte) unidades de panos para limpeza, cor branca, 
algodão cru, com valor unitário de R$ 3,51 (três reais e cinquenta e um 
centavos) totalizando um valor de R$ 70,20 (setenta reais e vinte centavos);

ITEM 15 – 10 (dez) unidades de rodos de espuma com base de 30 cm 
e cabo de 1,40 m com valor unitário de R$ 4,58 (quatro reais e cinquenta 
e oito centavos) totalizando um valor de R$ 45,80 (quarenta e cinco reais e 
oitenta centavos);

ITEM 17 – 10 (dez) caixas sabão em pó, embalagem de um quilograma 
com valor unitário de R$ 5,19 (cinco reais e dezenove centavos) totalizando 
um valor de R$ 51,90 (cinquenta e um reais e noventa centavos);

ITEM 18 – 06 (seis) galões de sabonete líquido, embalagem contendo 
cinco litros com valor unitário de R$ 17,08 (dezessete reais e oito centavos) 
totalizando um valor de R$ 102,48 (cento e dois reais e quarenta e oito 
centavos);

ITEM 20 – 20 (vinte) embalagens de saco plástico para lixo, com 
capacidade para sessenta litros, cada embalagem contendo cem unidades 
com valor unitário de R$ 21,17 (vinte e um reais e dezessete centavos) 
totalizando um valor de R$ 423,40 (quatrocentos e vinte e três reais e 
quarenta centavos);

ITEM 21 – 05 (cinco) embalagens de saco plástico para lixo com 
capacidade de cem litros contendo cem unidades cada embalagem com 
valor unitário de R$ 37,80 (trinta e sete reais e oitenta centavos) totalizando 
um valor de R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais);

ITEM 22 – 15 (quinze) unidades de sapólio em pó, frasco com 300 ml 
com valor unitário de R$ 2,44 (dois reais e quarenta e quatro centavos) 
totalizando um valor de R$ 36,60 (trinta e seis reais e sessenta centavos);

ITEM 23 – 05 (cinco) unidades de sapólio líquido cada frasco com 
300 ml com valor unitário de R$ 3,87 (três reais e oitenta e sete centavos) 
totalizando um valor de R$ 19,35 (dezenove reais e trinta e cinco centavos).

Data: 22/05/2020

Contrato nº. 17/2020
Contratante: Câmara Municipal de Telêmaco Borba
Contratado: J. C. S. BUENO SUPRIMENTOS
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso interno da 

Câmara Municipal, decorrente do Processo de Dispensa n° 10/2020.
Valor: R$ 6.314,50 (seis mil trezentos e quatorze reais e cinquenta 

centavos) divididos em dez itens assim individualizados:
ITEM 05 – 50 (cinquenta) unidades de detergente líquido com 500 ml 

cada unidade com valor unitário de R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) 
totalizando um valor de R$ 70,00 (setenta reais);

ITEM 06 – 10 (dez) unidades de flanelas em algodão com valor unitário 
de R$ 2,00 (dois reais) totalizando um valor de R$ 20,00 (vinte reais);

ITEM 08 – 80 (oitenta) unidades de limpadores multiusos com embalagem 
de 500 ml com valor unitário de R$ 2,20 (dois reais e vinte centavos) 
totalizando um valor de R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais);

ITEM 10 – 10 (dez) pares de luvas de segurança tamanho G indicadas 
para higiene e limpeza com valor unitário de R$ 2,35 (dois reais e trinta 
e cinco centavos) totalizando um valor de R$ 23,50 (vinte e três reais e 
cinquenta centavos);

ITEM 12 – 30 (trinta) fardos de papel higiênico para dispenser, folha 
simples, 10cmx300mt, cada fardo contendo oito unidades com valor unitário 
de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) totalizando um valor de R$ 1.260,00 (mil 
duzentos e sessenta reais);

ITEM 13 – 400 (quatrocentos) pacotes de papel toalha, cor branca, 
embalados em pacotes com 1000 folhas com valor unitário de R$ 11,00 
(onze reais) totalizando um valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos 
reais);

ITEM 14 – 100 (cem) unidades de pastilhas sanitárias fragrância de 
eucalipto. Dez gramas cada pastilha, com valor unitário de R$ 1,20 (um real 
e vinte centavos) totalizando um valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais);

ITEM 16 – 10 (dez) pacotes de sabão em barra com cinco unidades de 
duzentos gramas com valor unitário de R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos) 
totalizando um valor de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais);

ITEM 19 – 20 (vinte) embalagens de sacos plásticos para lixo com 
capacidade para vinte litros, com cem unidades em cada embalagem, 
possuindo valor unitário de R$ 8,00 (oito reais) totalizando um valor de R$ 
160,00 (cento e sessenta reais);

ITEM 24 - 03 (três) unidades de vassouras caipiras de palha com valor 
unitário de R$ 11,00 (onze reais) totalizando um valor de R$ 33,00 (trinta e 
três reais).

Data: 22/05/2020

D E C R E T O N.º 2 6 6 8 7, DE 18 DE MAIO DE 2020

Conceder licença por motivo de doença em pessoa da família da 
servidora Eliandra Monteiro de Andrade.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 
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D E C R E T O N.º 2 6 6 8 8, DE 19 DE MAIO DE 2020

Prorrogar licença por motivo de doença em pessoa da família da 
servidora Eliandra Monteiro de Andrade.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 
PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

Considerando o despacho emitido nas fls. 06, pela Secretaria Municipal 
de Administração, nos autos de processo administrativo nº 004380/2020.

D E C R E T A

Art. 1º PRORROGAR LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM 
PESSOA DA FAMÍLIA, de acordo com o que dispõe o Capítulo IV, Seção VII, 
Art. 143, da Lei Municipal nº 1.883/12, a servidora ELIANDRA MONTEIRO 
DE ANDRADE, matrícula n° 10327, ocupante do cargo de Agente 
Comunitária de Saúde, lotada no PSF - CAIC, da Secretaria Municipal de 
Saúde, no período de 18 de abril de 2020 a 17 de maio de 2020.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 

PARANÁ, em 19 de maio de 2020.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

D E C R E T O N.º 2 6 6 9 1, DE 21 DE MAIO DE 2020

Conceder Pensão por Morte para Nezeli dos Santos de Oliveira e Sofia 
Ribeiro de Oliveira, dependentes do servidor Benedito Borges dos Santos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 
PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º CONCEDER às dependentes do servidor AGILDO GONÇALVES 
DE OLIVEIRA, matrícula nº 3214, a partir de 29 de abril de 2020, PENSÃO 
POR MORTE, com proventos integrais no valor de R$ 1.211,82 (um mil, 
duzentos e onze reais e oitenta e dois centavos) mensais, com fundamento 
no Art. 40, §7º e 8º da Constituição Federal, conforme consta nos Autos dos 
Processos Administrativos n° 047/2020 e n° 050/2020 – FUNPREV.

Art. 2º O benefício ora concedido vigora desde o dia imediato ao 
falecimento do servidor, e fica atribuído aos dependentes, na seguinte 
proporção:

I – Cota Vitalícia: NEZELI SANTOS DE OLIVEIRA, no valor de R$ 
605,91 (seiscentos e cinco reais e noventa e um centavos) mensais.

II – Cota Temporária: SOFIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, no valor de R$ 
605,91 (seiscentos e cinco reais e noventa e um centavos) mensais.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 

PARANÁ, em 21 de maio de 2020.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

D E C R E T O N.º 2 6 6 9 2, DE 21 DE MAIO DE 2020

Concede Aposentadoria de professor à servidora Odalziza de Proença 
Rodrigues

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 
PARANÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas,

 
D E C R E T A
Art. 1º CONCEDER, APOSENTADORIA DE PROFESSOR, à servidora 

ODALZIZA DE PROENÇA RODRIGUES, matrícula nº 7130, do Poder 
Executivo do Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, ocupante 
do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Professor, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, com proventos integrais de R$ 2.958,38 
(dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos) 
mensais, calculados com base no tempo de serviço de 25 (vinte e cinco) 
anos, 0 (zero) meses e 12 (doze) dias, possuindo 54 (cinquenta e quatro) 
anos de idade, tendo por fundamento legal a presente concessão o artigo 
6º da Emenda Constitucional 41/2003, conforme consta nos Autos de 
Processo Administrativo FUNPREV n.º 049/2020.

Art. 2º Determinar o desligamento da servidora ODALZIZA DE PROENÇA 
RODRIGUES, do Serviço Público Municipal, a partir da publicação deste 
Decreto.

Art. 3º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação 
e revoga as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 
PARANÁ, em 21 de maio de 2020.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

EXTRATO CONTRATUAL
Contrato N.º 120/2020
Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2019
Protocolo Nº 14093/2019
Data 15/05/2020
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratada EXTERMINIO CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Objeto LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA, DESINSETIZAÇÃO, 

DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
Valor R$24.720,00
Prazo de Vigência 04 (quatro) meses
Prazo de Execução 04 (quatro) meses
Dotação 501-11.002.12.122.1201.2089.3.3.90.39.00.00-000

569-11.005.12.122.1201.2101.3.3.90.39.00.00-103
539-11.005.12.122.1201.2096.3.3.90.39.00.00-104
595-11.005.12.122.1201.2107.3.3.90.39.00.00-000

D E C R E T O N.º 2 6 6 8 9, DE 21 DE MAIO DE 2020

Conceder Pensão por Morte para José Airton Ferreira, dependente da 
servidora Maria Noemi Ribeiro Ferreira.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 
PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

D E C R E T A

Art. 1º CONCEDER ao dependente da servidora MARIA NOEMI 
RIBEIRO FERREIRA, matrícula nº 2834, a partir de 23 de abril de 2020, 
PENSÃO POR MORTE, com proventos integrais no valor de R$ 2.346,17 
(dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos) mensais, 
com fundamento no Art. 40, §7º e 8º da Constituição Federal, conforme 
consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 048/2020 – FUNPREV.

Art. 2º O benefício ora concedido vigora desde o dia imediato ao 
falecimento do servidor, e fica atribuído aos dependentes:

I – Cota Vitalícia: JOSÉ AIRTON FERREIRA, no valor de R$ 2.346,17 
(dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos) mensais.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 

PARANÁ, em 21 de maio de 2020.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

D E C R E T O N.º 2 6 6 9 0, DE 21 DE MAIO DE 2020

Conceder Pensão por Morte para Iracema Lemes dos Santos, 
dependente do servidor Benedito Borges dos Santos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 
PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º CONCEDER à dependente do servidor BENEDITO BORGES 
DOS SANTOS, matrícula nº 7975, a partir de 31 de março de 2020, 
PENSÃO POR MORTE, com proventos integrais no valor de R$ 1.045,00 
(um mil e quarenta e cinco reais) mensais, com fundamento no Art. 40, 
§7º e 8º da Constituição Federal, conforme consta nos Autos de Processo 
Administrativo N.º 051/2020 – FUNPREV.

Art. 2º O benefício ora concedido vigora desde o dia imediato ao 

falecimento do servidor, e fica atribuído à dependente:
I – Cota Vitalícia: IRACEMA LEMES DOS SANTOS, no valor de R$ 

1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) mensais.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 

PARANÁ, em 21 de maio de 2020.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,
Considerando o despacho emitido nas fls. 08, pela Secretaria Municipal 

de Administração, nos autos de processo administrativo nº 003752/2020.

D E C R E T A

Art. 1º CONCEDER LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA 
DA FAMÍLIA, de acordo com o que dispõe o Capítulo IV, Seção VII, Art. 
143, da Lei Municipal nº 1.883/12, a servidora ELIANDRA MONTEIRO DE 
ANDRADE, matrícula n° 10.327, ocupante do cargo de Agente Comunitário 
de Saúde, lotada no PSF – CAIC - ACS, da Secretaria Municipal de Saúde, 
no período de 19 de março de 2020 a 17 de abril de 2020.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 

PARANÁ, em 18 de maio de 2020.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município
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        MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
PODER EXECUTIVO 

  

D E C R E T O N º 2 6 6 9 3, DE 21 DE MAIO DE 2020 
 
 
 
Altera a composição dos membros da 
Comissão de Desenvolvimento Funcional 
 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 

usando das atribuições previstas na Lei nº 1.881 de 05 de abril de 2012 e no 

Decreto nº 22.691 de 23 de dezembro de 2015: 

 

Considerando o art. 35 da Lei nº 1181 de 05 de abril de 2012. 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º NOMEAR a servidora Cristina Antunes de Almeida, matrícula 

9846, em substituição a servidora Kelly Rodrigues Bonotto, matrícula 10.376, em 

virtude do término de seu mandato.   

 

Art. 2º A Comissão de Desenvolvimento Funcional passa a ser 

composta pelos seguintes membros: 

 

I – CRISTINA ANTUNES DE ALMEIDA - Matrícula nº 9846 – membro designado; 

 

II – LINDAMIR DE PAULA SANTOS - Matrícula nº 9459 – membro eleito; 
 

III- MARCIO ALEXANDRE DOMINGUES - Matrícula nº 9683 – membro designado; 

 

IV – NAYARA DA SILVA - Matrícula nº 10.320 – membro designado; 

 

V – SIMONY DO ROCIO ALVES DE LIMA - Matrícula nº 10.065 – membro eleito; 

 

VI – SILVANA APARECIDA QUEJI - Matrícula nº 9994 – membro eleito; 

 

P U B L I C A D O 
 

Edição nº: _______________ 
 

Data: _____/_____/_______ Pág. _____ 
 Boletim Oficial do Município de Telêmaco 

Borba-PR 
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        MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
PODER EXECUTIVO 

  

VII – TATIANA ROCHINSKI – Matrícula nº 9677 – membro eleito; 

 

Art. 3o Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e 

revoga as disposições em contrário. 

 

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO 

BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 21 de 

maio de 2020. 

 
 
 
 

 
Marcio Artur de Matos 

Prefeito 
 

 
 
 

 
 

Rubens Benck 
Procurador Geral do Município                                            
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MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
Secretaria Municipal de Educação 

  
 

1 
 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01 /2020 
 

Dispõe sobre a regulamentação do Regime Especial das ações 
pedagógicas não presenciais diferenciadas para a reorganização 
e cumprimento do Calendário Escolar do ano letivo de 2020 no 
âmbito do Sistema Municipal de Ensino de Telêmaco Borba em 
decorrência da legislação específica sobre a pandemia causada 
pelo Coronavírus-Covid-19. 

 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TELÊMACO BORBA, no uso de suas 

atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.757 de 02/01/2017, com base na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN nº 9.394/96 de 23/12/1996 e Lei 

Municipal nº 2.153 de 24/10/2016 que institui o Sistema Municipal de Ensino de Telêmaco 

Borba: 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante 

políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário as ações e serviços para a promoção, proteção e 

recuperação, na forma do art. 196, da Constituição Federal de 1988. 

CONSIDERANDO o disposto na portaria MS/GM 188/202, do Ministério da Saúde que 

declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da 

infecção humana pelo Coronavírus e a portaria MS/GM nº 356/2020 do Ministério da Saúde, 

que regulamentou e operacionalizou o disposto na Lei Federal nº 13.979/2020. 

CONSIDERANDO o artigo 214 da Constituição Federal, que determina a universalização do 

atendimento escolar. 

CONSIDERANDO o inciso I do artigo 3º da Lei Federal nº 9.394, 20 de dezembro de 1996 

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação), que tem como princípio a igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola e o inciso III do art. 11 da mesma lei, que incumbe 

os municípios a baixarem normas complementares para o seu sistema de ensino. 
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CONSIDERANDO a Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, que estabelece 

normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior, 

decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública 

de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

 CONSIDERANDO a Deliberação CEE/PR nº 01/2020 de 31/03/2020, que institui regime 

especial para o desenvolvimento das atividades escolares no âmbito do Sistema Estadual de 

Ensino do Paraná em decorrência da legislação específica sobre a pandemia causada pelo 

novo Coronavírus – Covid-19 e outras providências. 

CONSIDERANDO a nota do Conselho Nacional de Educação, emitida em 18 de março de 

2020, que esclarece à Educação Básica, aos sistemas e às redes de ensino, de todos os 

níveis, etapas e modalidades, que porventura tenham necessidade de reorganizar as 

atividades acadêmicas ou de aprendizagem em face da suspensão das atividades escolares 

por conta de ações preventivas à propagação da Covid-19, considerando as implicações da 

pandemia do Coronavírus. 

CONSIDERANDO os artigos 66 e 67 da Lei Municipal nº 1883 de 05 de abril de 2012 que 

dispõem sobre o cumprimento da jornada de trabalho pelos servidores públicos municipais. 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal 26557 de 18 de março de 2020 que suspendeu as 

atividades da Unidades Educativas Municipais a partir do dia 20/03/2020. 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal 26655 de 06 de maio de 2020 que autorizou, em 

caráter excepcional, o atendimento presencial nas Escolas Municipais e Centros Municipais 

de Educação Infantil para entrega de kits de alimentos e de atividades pedagógicas 

impressas às famílias dos estudantes da Rede Municipal de Ensino, bem como a emissão 

de documentos e realização de matrículas em caráter emergencial. 

CONSIDERANDO a Lei Estadual 20189 de 28 de abril de 2020 e o Decreto Municipal nº 

26633 de 24 de abril de 2020, que dispõem sobre o uso obrigatório de máscaras enquanto 

perdurar o estado de calamidade e emergência pública em decorrência da pandemia do 

Coronavírus SARS - CoV2/COVID – 19;  
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CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o Regime Especial para as ações 

pedagógicas remotas diferenciadas, para a reorganização e cumprimento do Calendário 

Escolar do ano letivo de 2020 no âmbito do Sistema Municipal de Ensino de Telêmaco 

Borba em decorrência da legislação específica sobre a pandemia causada pelo Coronavírus 

- Covid19. 

Emite a presente, 

INSTRUÇÃO 
 

1-DO PLANO DE AÇÕES DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1- Institui, excepcionalmente, o regime especial para o desenvolvimento das atividades 

escolares não presenciais para as instituições escolares jurisdicionadas ao Sistema 

Municipal de Ensino de Telêmaco Borba, em decorrência da legislação específica sobre a 

pandemia causada pelo novo Coronavírus – COVID-19. 

1.2- As atividades pedagógicas não presenciais poderão ser consideradas como estratégia 

de cômputo do cumprimento de carga horária mínima anual para o Calendário Escolar, 

conforme previsto na Súmula do Parecer do CNE nº 05/20 de 04/05/2020, retroativa ao 

período de 20 de março a 21 de abril de 2020 e a partir do dia 07 de maio de 2020, até 

que seja publicado novo Decreto Estadual e/ou Municipal para a retomada das aulas 

presenciais. 

1.3- O período de 22 de abril a 06 de maio de 2020, considerou-se o recesso escolar 
referente ao período de 05/07/2020 a 19/07/2020 através da Portaria nº 08/2020 de 

17/04/2020. 

1.4- O Regime Especial para as ações pedagógicas não presenciais diferenciadas, 

oferecidas pelas instituições escolares, aplicar-se-á as crianças/estudantes da Educação 

Infantil, do Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, Salas de Recursos 

Multifuncionais e Classes Especiais. 
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1.5- Para as crianças da Educação Infantil nos CMEIs e turmas de Pré I e Pré II das 

Escolas e dos Centros de Educação Infantil-CEIs, a Secretaria Municipal de Educação 

emitirá orientações por meio de protocolo de trabalho visando sugerir rotinas em 

consonância com experiências educativas, proporcionando o desenvolvimento de 

habilidades e competências socioemocionais, de acordo com a Organização Curricular de 

Telêmaco Borba, após a Proposta de Parecer do CNE- do Conselho Nacional de Educação. 

 1.6- Para o Ensino Fundamental, na elaboração das ações pedagógicas não presenciais, 

deve considerar a Proposta Pedagógica da Rede Municipal de Ensino, a Organização 

Curricular vigente em consonância com o Projeto Político Pedagógico da instituição escolar. 

1.7- Para a Educação Especial, modalidade que perpassa todas as etapas da Educação 

Básica, deverão ser considerados no trabalho de atividades não presenciais, as 

especificidades do Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

2-ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 

2.1- A oferta de atividades não presenciais para crianças/estudantes da rede municipal de 

ensino de Telêmaco Borba, objetivam a defesa da vida, a saúde física e mental, bem como a 

responsabilidade profissional e a manutenção do vínculo entre família e instituição escolar, 

sob a responsabilidade das equipes gestoras e professores(as), respeitando os decretos 

municipais e as orientações de distanciamento social. 

  2.2- As metodologias desenvolvidas por meio de ações pedagógicas não presenciais são 

aquelas realizadas pelo(a) professor(a), considerando: os saberes e conhecimentos, os 

componentes curriculares, as possibilidades de interação com a criança/estudante para 

mediação e orientação das atividades impressas (atividades de estímulo ao 

desenvolvimento, estudos dirigidos ou roteiros, indicação de leituras, projetos, pesquisas e 

exercícios para realização nos materiais didáticos), e por meios digitais, blogs, vídeo aulas, 

bem como de orientação aos pais e/ou responsáveis legais para o desenvolvimento das 

atividades com as crianças/estudantes. 

2.3- As ações pedagógicas não presenciais deverão ser disponibilizadas aos pais e/ou 

responsáveis legais, sob a orientação dos(as) professores(as), de acordo com as 

orientações da Secretaria Municipal de Educação e cronograma previamente elaborado pela 
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instituição escolar, evitando aglomerações e seguindo as recomendações da Organização 

Mundial de Saúde (OMS). 

2.4- As Instituições escolares deverão disponibilizar atividades pedagógicas não presenciais 

por meio de:  

-impressos (livros didáticos, cadernos com atividades de estímulo ao desenvolvimento, 

estudos dirigidos ou roteiros, indicação de leituras, projetos, pesquisas e exercícios para 

realização nos materiais didáticos); 

- e-mail e aplicativo  (WhatsApp); 

- publicação na página eletrônica oficial da Secretaria Municipal de Educação, como um 

meio a mais de comunicação com os pais ou responsáveis legais e de divulgação do Plano 

de ações pedagógicas não presenciais. 

2.5- Os pais e/ou responsáveis legais deverão retirar e devolver as atividades pedagógicas 

impressas na instituição escolar na qual a criança/estudante está matriculada, conforme 

cronograma definido pela Instituição/turma e horário. 

2.6- Caso os pais ou responsáveis legais não retirem o material, caberá à direção escolar, 

após esgotadas todas as possibilidades de contato, oficializar a Secretaria Municipal de 

Educação. 

2.7- Após ser oficializada, a Secretaria Municipal de Educação realizará a BUSCA ATIVA da 

criança e/ou estudante, para orientação e notificação dos pais e/ou responsáveis a respeito 

da necessidade e obrigatoriedade da busca e entrega do material impresso para a 

realização das atividades não presenciais para efeitos e reposição de carga horária do 

Calendário Escolar. 

3- DA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO E VALIDAÇÃO DAS AÇÕES DAS 
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 

3.1- Para autorização da realização das ações pedagógicas não presenciais a direção da 

instituição escolar deverá: 
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- reunir-se de forma presencial ou por aplicativo com a equipe gestora, professores e demais 

profissionais da instituição para  leitura desta Instrução Normativa; 

- elaborar e organizar o Plano de Ação das Atividades Pedagógicas não presenciais; 

- comunicar os pais ou responsáveis legais sobre o início das atividades não presenciais, 

conforme Plano de Ação das Atividades Pedagógicas não presenciais; 

- verificar nos cadastros de matrículas das crianças/estudantes se há a Autorização para o 

uso de Imagem e áudio para fins pedagógicos e divulgação institucional, assinado pelo pai 

e/ou responsável no ato da matrícula, caso não tenha tal autorização, deverá providenciar 

com os mesmos. 

- no retorno das atividades presenciais, o Conselho Escolar deverá ser convocado para 

validar as atividades não presenciais como carga horária letiva, por meio de registro em ata 

contendo data de início e término das atividades não presenciais, metodologia e recursos 

utilizados, porcentagem de frequência ou participação das crianças/estudantes nas 

atividades; 

- enviar ao Setor de Estrutura e Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, cópia 

da Ata da reunião com o Conselho Escolar, no prazo de 60 (sessenta) dias após o término 

da suspensão das aulas. 

3.2. Para efeito de validação como período letivo, quando da oferta de atividades não 

presenciais, a instituição de ensino deverá, no prazo de 60 (sessenta) dias após o término 

da suspensão das aulas presenciais, protocolar requerimento no respectivo órgão 

competente do Sistema Municipal de Ensino de Telêmaco Borba, contendo:  

I – Ata de reunião do Conselho Escolar,  

II – Descrição das atividades não presenciais abordando a metodologia utilizada, com 

remissão à proposta pedagógica presencial autorizada; 

III – demonstração dos recursos tecnológicos utilizados, incluindo softwares e hardwares, se 

for o caso, para o acesso dos estudantes e desenvolvimento das atividades; 

IV – Demonstração do sistema remoto de validação de frequência ou participação dos 

estudantes nas atividades realizadas;  
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V – Demonstração da metodologia remota de aproveitamento da oferta por meio das 

atividades escolares não presenciais realizadas; 

VI – Data de início e término das atividades não presenciais. 

 

4- DOS REGISTROS DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO 
PRESENCIAIS 

4.1- As atividades estarão submetidas ao controle de frequência e participação da 

criança/estudante na realização das atividades não presenciais propostas. 

4.2- Para garantir e validar a carga horária proposta, os registros deverão ser feitos com o 

máximo de transparência e fidelidade ao trabalho proposto, em: 

-livros didáticos; 

- cadernos; 

 - portfólio das atividades enviadas;  

 - fotografias; 

 - vídeos; 

 - registros gráficos; 

- relato dos pais ou responsáveis legais; 

- caderno de registros. 

4.3- As atividades integrarão o processo de avaliação contínua e processual da 

criança/estudante. 

4.4- As ações pedagógicas deverão ser diversificadas, considerando a carga horária de 

acordo com a faixa etária, grau de dificuldade, evitando a sobrecarga das 

crianças/estudantes e dos pais ou responsáveis legais, respeitando a autonomia do 

educador/professor. 
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4.5- A Secretaria Municipal de Educação disponibilizará sugestão de Plano de Atividades 

Pedagógicas não presenciais para os estudantes do Ensino Fundamental do 1º ao 5º Ano, 

que poderá ser utilizado para envio de atividades deste período, incluindo informações 

mínimas e orientações para facilitar o entendimento e a mediação dos pais ou responsáveis 

legais na realização das atividades propostas. 

4.6- Para fins de preenchimento no Livro de Registro de Classe para o Ensino 

Fundamental, deverão ser consideradas as seguintes indicações: 

- do dia 20/03/2020 até 17/04/2020 no campo frequência deverão ser registradas as datas, 

traçar as frequências e no campo conteúdo “Suspensão das atividades educativas 

presenciais”, conforme o Decreto Municipal nº 26.557 de 18/03/2020. 

- do dia 22/04/2020 até 06/05/2020 no campo frequência deverão ser registradas as datas, 

traçadas as frequências e no campo conteúdo deverá ser registrado “Recesso Escolar”, 

conforme Portaria nº 08/2020 de 17/04/2020. 

- a partir do dia 07/05/2020, no campo frequência deverão ser registradas as datas e deixar 

em branco a frequência, para posterior conferência com a entrega das atividades pelos 

estudantes; no campo conteúdo registrar os objetos do conhecimento referentes as 

atividades não presenciais; no campo Observação registrar, “Conforme a Instrução 

Normativa nº 01/2020 - SME”. 

4.6.1- O(A) professor(a) é responsável pelo preenchimento do formulário padrão de 

acompanhamento das atividades pedagógicas não presenciais, para que seja realizado o 

monitoramento periódico da entrega das atividades e atendimento de todas as 

crianças/estudantes. 

4.6.2- O formulário de acompanhamento será utilizado para a validação das atividades 

efetivamente realizadas, assim como para auxílio na atualização posterior do Livro de 

Registro de Classe. 

4.6.3- Quanto ao armazenamento das atividades digitais recebidas pelos professores, este 

poderá ocorrer diretamente no Google Drive de sua conta pessoal. 

5- EDUCAÇÃO INFANTIL 
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5.1- A Educação Infantil é considerada a primeira etapa da Educação Básica e tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança de zero a cinco anos de idade em seus 

aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual, linguístico e social, complementando a ação 

da família e da comunidade, conforme disposto no Art. 29 da Lei Federal nº 9.394/96. 

5.2- As ações pedagógicas não presenciais nessa etapa têm por objetivo priorizar a 

manutenção do vínculo entre crianças, familiares e instituições escolares por meio de: 

- orientações aos profissionais e familiares sobre cuidados e prevenção ao Coronavírus, 

higiene, alimentação, a respeito da importância da rotina, autonomia, cuidado e organização 

dos pertences; 

- sugestões de atividades, brincadeiras, vídeos, músicas, indicações de leituras e propostas 

lúdicas, pautadas pela Organização Curricular de Telêmaco Borba, priorizando o 

desenvolvimento infantil de acordo com a faixa etária da criança; 

- segundo o Parecer CNE/CP nº 05/2020 para crianças das creches (0 a 3 anos), as 

orientações para os pais devem indicar atividades de estímulo às crianças, leitura de textos 

pelos pais, brincadeiras, jogos, músicas infantis. Para auxiliar pais e/ou responsáveis que 

não têm fluência na leitura, sugere-se que as escolas ofereçam aos cuidadores algum tipo 

de orientação concreta, como modelos de leitura em voz alta em vídeo e/ou áudio, para 

engajar as crianças pequenas nas atividades e garantir a qualidade da leitura; 

- realizar contato por WhatsApp, telefone, e-mail o outros meios de comunicação;  

- gravação de áudios e vídeos; 

- a proposta curricular da Educação Infantil deverá ter como eixos norteadores as interações 

e as brincadeiras. 

5.3- A Secretaria Municipal de Educação, orientará as Coordenadoras Pedagógicas quanto 

ao protocolo de trabalho a ser desenvolvido para as crianças das turmas dos CMEIs e 

Educação Infantil (Pré I e Pré II), evitando as atividades impressas, sendo vedado o uso de 

atividades estereotipadas, de acordo com a Organização Curricular e Proposta Pedagógica 

da Rede Municipal de Ensino de Telêmaco Borba. 
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5.4- Os protocolos de trabalho das atividades não presenciais a serem realizadas com as 

crianças e familiares, serão orientados continuamente pelas coordenadoras pedagógicas 

para que façam o repasse às professoras. 

5.5- Para atender e garantir os direitos das crianças/estudantes ao acesso às atividades não 

presenciais, as instituições escolares deverão amplamente divulgar nas mídias de 

comunicação, redes sociais e através de contatos telefônicos com os responsáveis,  

agendando horário para realizar a entrega das propostas e orientações de atividades não 

presenciais para o período estabelecido. 

5.6- As instituições escolares deverão criar e estabelecer meios para manter a comunicação 

eficiente com os pais ou responsáveis legais, seja por atendimentos individualizados pré-

agendados ou reuniões remotas, mantendo o distanciamento social. 

5.7- Para os pais e/ou responsáveis, que não possuem acesso à internet ou WhatsApp a 

entrega das orientações e/ou materiais pedagógicos para das atividades não presenciais, 

deverá ocorrer em horário pré-agendado, evitando aglomerações e respeitando as 

orientações da Organização Mundial da Saúde. 

6- ENSINO FUNDAMENTAL 

6.1- A organização dos conteúdos precisa considerar a Organização Curricular de Telêmaco 

Borba, preferencialmente o Planejamento Referencial do 1º trimestre, de acordo com o 

Projeto Político Pedagógico da instituição com orientação às crianças/estudantes e os pais 

e/ou responsáveis legais sobre as ações de prevenção e higiene que todos deverão adotar 

no combate ao Coronavírus. 

6.2- Os(As) professores(as) organizarão atividades, baseando-se na compilação do que foi 

ensinado e na expansão do conhecimento já adquirido, propondo práticas no caderno, no 

livro didático e/ou outros meios que julgar necessário de forma não presencial, considerando 

as informações mínimas contidas na sugestão de Plano de Atividade Pedagógica não 

presencial.  
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6.3- As atividades deverão ser objetivas, diretas, de fácil entendimento e que não acarretem 

sobrecarga para as crianças/estudantes. Nesse momento de pandemia é importante 

fortalecer os laços entre família e escola. 

6.4- As instituições escolares deverão organizar um cronograma de entrega dos materiais e 

livros didáticos de forma gradativa e seguindo as medidas de distanciamento social. 

6.5- As crianças/estudantes do Ensino Fundamental deverão receber os livros didáticos e 

orientações no caderno ou material impresso, com as atividades elaboradas pelos 

professores da turma. 

6.6- As atividades deverão ser elaboradas pelo(a) professor(a) regente e professor(a) de 

hora atividade, respeitando a organização curricular vigente. 

6.7- As instituições escolares deverão iniciar as atividades pedagógicas não presenciais no 

dia 07 de maio de 2020. 

6.8- Deverão ser entregues orientações sobre cada dia de estudo dirigido em casa, 

contemplando o período definido pela instituição escolar. 

6.9- Após o retorno das primeiras atividades enviadas, se a orientação para a suspensão 

das atividades escolares presenciais permanecer, serão encaminhadas novas atividades 

contemplando novo período definido pela Secretaria Municipal de Educação. 

6.10- Poderão ser fornecidos livros de literatura que estão nas instituições escolares, para 

leitura e registro, seja por meio de produção de textos, fotos, desenhos ou colagem, 

contemplando o período definido pela professora da turma. 

7- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA 

7.1- A disponibilização de atividades pedagógicas não presenciais, por meio de atividades 

impressas, aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos será agendada em datas pré-

determinadas pelos(as) professores(as) das turmas, considerando o melhor horário para os 

estudantes. 

7.2- Os estudantes pertencentes aos grupos de risco deverão receber e enviar o material por 

meio de familiares. 
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7.3- As diretoras e coordenadoras pedagógicas das instituições de ensino que ofertam 

Educação de Jovens e Adultos juntamente com o(a) professor(a) da turma deverão fazer um 

levantamento semanal da entrega e devolução  das atividades não presenciais realizadas 

pelos estudantes e se for o caso, solicitar junto à Secretaria Municipal de Educação a busca 

ativa destes.  

8- EDUCAÇÃO ESPECIAL 

8.1- O Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado deverá organizar o 

trabalho de atividades não presenciais, considerando a Proposta Pedagógica da Rede 

Municipal, o Plano de Individual do AEE, contribuindo de acordo com suas especificidades 

com os profissionais das turmas onde as crianças/estudantes estão regularmente 

matriculados. 

8.2- São atribuições do Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado: 

- escutar, acolher e orientar aos pais ou responsáveis legais por meio de pesquisa online 

com formulário próprio utilizando o Google formulário; 

- mapear as necessidades referentes a comunicação, comportamento, alimentação e rotina 

diária e realizar as orientações necessárias; 

- manter o vínculo com os pais ou responsáveis legais com orientações relacionadas às 

crianças/estudantes em suas respectivas realidades, por meio da ESCUTA, pela Psicóloga, 

com horário pré-determinado pelo Centro, realizando os registros e devidos 

encaminhamentos; 

- gravar vídeos com orientações individuais e sugestões relacionadas às demandas 

apontadas pelos pais ou responsáveis legais; 

- mediar, orientar, sugerir e intervir nos encaminhamentos e adaptações necessárias, junto 

aos pais ou responsáveis legais, a partir das demandas enviadas pelas instituições 

escolares; 

- criar um grupo virtual dos Profissionais de Apoio, por programa de atendimento, com o 

objetivo de facilitar as mediações e intervenções necessárias a cada criança/estudante. 



Telêmaco Borba, 22 de maio de 202017
Edição 1539

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
Secretaria Municipal de Educação 

  
 

13 
 

8.3- Professor intérprete da Área de Surdez  

8.3.1-Desenvolver práticas de trabalho que contribuam para o aprendizado das 

crianças/estudantes com DA Deficiência Auditiva, pautado em atividades de acordo com os 

objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem do Ensino Fundamental e os Campos 

de Experiência da Educação Infantil considerando a necessidade de cada criança/estudante; 

8.3.2- Poderão ser fornecidos livros de literatura que estão nas instituições escolares, para 

leitura e registro, seja por meio de produção de textos, fotos, desenhos ou colagem, 

contemplando o período definido pela professora da turma. 

8.4- Sala de Recursos Multifuncional  – Área Visual 

8.4.1-Realizar contato com os responsáveis legais das crianças/estudantes, pela forma de 

comunicação que a SRM-DV dispõe, para mediar as atividades propostas pelas instituições 

escolares, sugerindo as adaptações e orientações que se fizerem necessárias de acordo 

com a necessidade de cada criança/estudante. 

8.4.2- Mediar, orientar, sugerir aos professores da turma onde a criança/estudante está 

incluída, nos casos que há necessidade de ampliação de fonte para os estudantes com 

baixa visão e transcrição em Braille e do uso do oclusor (tampão), conforme orientação 

oftalmológica, por meio dos professores da SRM-DV; 

8.4.3- Organizar atividades pedagógicas, considerando o ano escolar e a dificuldade 

específica de cada criança/estudante, trabalhando concomitantemente questões referentes à 

estimulação/reeducação visual, conforme o Plano Individual de Atendimento, enviando aos 

pais ou responsáveis legais e orientando-os para a realização. 

8.4.4- Sugerir sites/jogos educativos e livros de literatura que trabalhem alguns conteúdos 

específicos da área visual, de forma lúdica, bem como objetos de aprendizagem das áreas 

do conhecimento, orientando os pais ou responsáveis legais quanto ao tempo necessário e 

adequado para realização das atividades, considerando a questão visual de cada 

criança/estudante. 
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8.5- Sala de Recursos Multifuncionais Tipo I – Área Intelectual/transtorno do espectro 
autista/transtornos das habilidades escolares 

8.5.1- Enviar sugestões de atividades significativas que contemplem as Funções 

Psicológicas Superiores, Áreas do Desenvolvimento e Conhecimento, de acordo com 

necessidades específicas da criança/estudante em conformidade com o Plano Individual de 

Atendimento, pelo meio da comunicação que a SRM dispõe com os pais ou responsáveis 

legais. 

8.5.2- O Atendimento do Professor da Sala de Recursos Multifuncionais 

-As salas de Recursos Multifuncionais seguirão as orientações da instituição escolar em que 

estão inseridas e, de acordo com o Plano Individual de Atendimento das crianças/estudantes 

atendidas no AEE, deverão: 

- sugerir atividades e adaptações que se fizerem necessárias, mediante diálogo de forma 

presencial e/ou virtual com os professores das turmas onde as crianças/estudantes estão 

incluídas; 

- subsidiar de forma virtual nas questões pedagógicas, quando necessário, os pais   ou 

responsáveis legais das crianças/estudantes; 

- enviar atividades para o e-mail da instituição de matrícula do ensino regular do aluno não 

ultrapassando a carga horária prevista no cronograma de atendimento das salas de recursos 

multifuncionais. 

8.6-  O Atendimento do(a) Professor(a) de  Apoio deverá: 

-Estabelecer contato com o(a) Professor(a) da turma onde a criança/estudante está incluída, 

inteirando-se das atividades que estão sendo trabalhadas e realizar as mediações para as 

adaptações necessárias; 

 -disponibilizar aos pais ou responsáveis legais os horários de atendimento remoto, para 

auxiliá-los durante a realização das atividades pedagógicas, por meio de comunicação 

adequada a cada caso; 



Telêmaco Borba, 22 de maio de 202019
Edição 1539

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
Secretaria Municipal de Educação 

  
 

15 
 

-acompanhar e orientar os professores regentes da turma e as famílias quanto à 
diferenciação/adaptação necessária, para torná-las possíveis de execução pelo estudante 

com TEA; 

- orientar a família sobre as estratégias e medidas possíveis para estabilização a serem 

adotadas em momentos de descontrole emocional do(a) criança/estudante, como, por 

exemplo, sugerir que pare, por alguns minutos, as atividades, e se tranquilize;  

-utilizar as ferramentas tecnológicas para atender às demandas singulares de cada 

criança/estudante com TEA, podendo, inclusive, produzir pequenos vídeos que possibilitem 

a melhor compreensão do estudante e de sua família quanto às intervenções, mediações 

necessárias, e que possibilitem o acesso aos conteúdos e a efetivação da aprendizagem; 

-organizar, com a escola, os prazos adicionais, caso se faça necessário, para proceder com 

a elaboração das atividades solicitadas; 

-antecipar, sempre que necessário, o conteúdo que será trabalhado diminuindo a ansiedade 

da criança/estudante e aumentando a possibilidade de aprendizagem. 

9-CLASSE ESPECIAL 

9.1- A organização dos conteúdos precisa considerar a Organização Curricular de Telêmaco 

Borba, preferencialmente o Planejamento Referencial do 1º trimestre, de acordo com o 

Projeto Político Pedagógico da instituição e instruir as crianças/estudantes e os pais e/ou 

responsáveis legais sobre as ações de prevenção e higiene que todos deverão adotar no 

combate ao Coronavírus. 

9.2- O Atendimento do Professor(a) da Classe Especial deverá: 

-Organizar atividades baseando-se na compilação do que foi ensinado e na expansão do 

conhecimento já adquirido, propondo práticas que julgar necessário de forma não presencial, 

considerando as informações mínimas contidas na sugestão de Plano de Atividade 

Pedagógica não presencial; 
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-disponibilizar aos pais e/ou responsáveis legais os horários de atendimento remoto, para 

auxiliá-los durante a realização das atividades pedagógicas, por meio de comunicação 

adequada a cada caso; 

-utilizar de recursos tecnológicos para engajar os(as) crianças/estudantes nas atividades e 

garantir a qualidade da leitura, através de contato por WhatsApp, telefone, e-mail ou outros 

meios; 

-utilizar as ferramentas tecnológicas para atender às demandas singulares de cada 

criança/estudante, podendo inclusive, produzir pequenos vídeos que possibilitem a melhor 

compreensão do(a) criança/estudante e de sua família quanto às intervenções, mediações 

necessárias, e que possibilitem o acesso aos conteúdos e a efetivação da aprendizagem. 

10- DAS COMPETÊNCIAS 

10.1-Secretaria Municipal de Educação 

 10.1.1- Aprovar e emitir parecer do Plano de Ações e atividades pedagógicas não 

presenciais após recebimento das atas do Conselho Escolar, conforme dispõe esta 

Instrução Normativa. 

10.1.2- A Secretaria Municipal de Educação e os profissionais do programa de formação 

continuada deverão realizar as orientações necessárias no decorrer deste período. 

10.1.3- Orientar, acompanhar e dar o suporte necessário para a realização das ações 

pedagógicas a serem desenvolvidas pelas instituições escolares. 

10.1.4- Reorganizar e promover a oferta das formações continuadas previstas em 2020, em 

plataformas online ou similares. 

   

10.2- Equipe Gestora das Instituições Escolares 

10.2.1- Orientar, acompanhar e dar o suporte necessário para a realização das ações 

pedagógicas a serem desenvolvidas pelas instituições escolares. 

10.2.2- Organizar a distribuição e recebimento do material elaborado pela equipe de 

profissionais. 
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10.2.3- Manter a gestão democrática nas decisões tomadas legitimando o papel do 

Conselho Escolar. 

10.2.4- Cumprir expediente de 6 (seis) horas diárias na Unidade Escolar, conforme Decreto 

nº 26559 de 19/03/2020.  

10.2.4.1- Considerando o Inciso III do Parágrafo Único do Art. 66 da Lei 1883/2012 (Estatuto 

dos Servidores Públicos Municipais), as Diretoras e Coordenadoras Pedagógicas poderão, a 

depender da necessidade, cumprir jornada diária acima do estabelecido no item anterior. 

10.2.5- De acordo com o estabelecido no Art. 9º do Decreto Municipal 26557 de 18/03/2020, 

autoriza-se aos profissionais que se enquadram nas condições de Grupo de Risco de 

exposição a COVID-19 a permanecerem em regime de trabalho remoto cumprindo com suas 

atribuições. 

10.2.5.1. Estar à disposição no seu período de trabalho mesmo que remoto, para participar 

de reuniões, grupos de estudos, formação e outras convocações feitas pela Secretaria 

Municipal de Educação.  

10.2.6- Participar das formações ofertadas no formato EAD conforme cronograma de 

desenvolvimento de atividades e carga horária a ser definida pela Secretaria Municipal de 

Educação. 

 

10.2.7- À Coordenadora compete: 

- orientar e acompanhar as atividades/vivências planejadas e executadas pelos profissionais 

na elaboração, organização, revisão, correção das atividades pedagógicas desenvolvidas.  

- organizar com os(as) professores(as) responsáveis pela turma um cronograma dispondo 

os dias de planejamento, desenvolvimento da ação pedagógica e retorno das atividades das 

crianças/estudantes.  

-orientar aos professores(as) a registrarem a participação e o envolvimento das 

crianças/estudantes em formulário próprio. 
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- propor momentos de hora-atividade individual, pequenos grupos de forma presencial na 

instituição de ensino ou de forma coletiva por meio de reunião por aplicativos. 

10.3- Professores(as) 

10.3.1- Elaborar as atividades não presenciais diversificadas destinadas às crianças, 

considerando a carga horária de acordo com a faixa etária, grau de dificuldade, devendo ser 

entregues e mediadas por um responsável de maneira que garanta o acesso a todos os 

alunos. 

10.3.2- Organizar e administrar grupo de WhastApp com os familiares de sua turma, com o 

objetivo de estabelecer a comunicação para orientações quanto à realização das atividades 

não presenciais. 

10.3.3- Cumprir sua jornada semanal (20 horas ou 40 horas) em regime de escala de 

trabalho presencial a ser instituída pela SME e/ou pela Direção da Instituição, devendo 

complementar a jornada semanal em regime de trabalho remoto, nos períodos não 

presenciais na instituição. Nos momentos de trabalho remoto deverão cumprir com as 

atribuições e determinações da SME e/ou Direção da Instituição Escolar. 

10.3.4- De acordo com o Art. 9º do Decreto Municipal 26557 de 18/03/2020, autoriza-se a 

instituição de trabalho remoto na totalidade da carga horária semanal, aos profissionais do 

magistério que são considerados como pertencentes ao grupo de risco de exposição à 

COVID-19:  com idade acima de 60 (sessenta) anos, com doenças crônicas, com problemas 

respiratórios, gestantes e lactantes. Devendo estes profissionais cumprirem com as 

atribuições e determinações da SME e/ou Direção da Instituição Escolar. 

10.3.5- Cumprir de forma presencial na instituição de lotação (desde que não pertença ao 

grupo de risco previsto em Decreto), a carga horária prevista para HORA ATIVIDADE, 

conforme organização da equipe gestora, sendo: 

- Professor de 20 horas semanais: 4 horas semanais de atividade para Planejamento; 

- Professor de Educação Infantil 40 horas semanais: 8 horas semanais de atividade para 

Planejamento devendo ser cumprido em 2 dias da semana (4 horas cada); 
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- Professor com 2 padrões de 20 horas semanais(cada): 8 horas semanais de atividade para 

Planejamento, devendo ser cumprido em 2 dias da semana (4 horas cada); 

- Professor com 1 padrão de 20 horas semanais e extensão de jornada de 20 horas:  8 horas 

semanais de atividade para Planejamento, devendo ser cumprido em 2 dias da semana (4 

horas cada); 

10.3.6- O cronograma para cumprimento da Hora Atividade presencial, será elaborado pela 

equipe gestora, podendo o turno (manhã ou tarde) ser adequado à disponibilidade do(a) 

professor(a) se for de comum acordo, caso não seja, o professor deverá realizá-la em seu 

turno de atuação. 

10.3.7- O(a) professor(a) que atua em 2 instituições escolares deverá preferencialmente, 

realizar a hora atividade no período em que atua em cada instituição, evitando conflitos de 

horário. 

10.3.8- O(a) professor(a) que se enquadra no grupo de risco de exposição à COVID-19 está 

autorizado a realizar e cumprir suas atribuições remotamente, ou seja, planejar e elaborar as 

atividades não presenciais para sua turma, bem como realizar o acompanhamento das 

atividades, estabelecendo comunicação com os familiares, respeitando os prazos 

estipulados para entrega de atividades, materiais e documentos pela equipe gestora. 

Portanto, o mesmo estará isento apenas de sua presença física na instituição, as demais 

atribuições deverão ser cumpridas conforme orientação aos demais professores. 

10.3.9- Só estará dispensado do trabalho remoto o professor(a) que estiver em licença de 

qualquer espécie ou de atestado médico em decorrência de outra enfermidade que não da 

condição de afastamento por pertencer ao Grupo de Risco de exposição à COVID-19. 

10.3.10- Comparecer nos dias e horários convocados pela equipe gestora para realizar as 

orientações necessárias aos familiares acerca das atividades não presenciais pelos 

estudantes, para entrega de materiais e demais ações organizadas pela equipe gestora da 

Unidade Escolar, observando todas as orientações de prevenção à Covid 19. Este período 

será computado em sua jornada semanal de trabalho, não devendo ser contabilizado como 

hora atividade. 
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10.3.11- Estar à disposição no seu período de trabalho mesmo que remoto, para participar 

de reuniões, grupos de estudos, formação e outras convocações feitas pela equipe gestora 

da instituição escolar ou Secretaria Municipal de Educação.  

10.3.12- Realizar registros das atividades propostas, a participação dos estudantes na 

realização e documentar todo o trabalho desenvolvido neste período de atividades não 

presenciais. 

10.3.13- Manter a equipe gestora informada sobre a frequência e realização das atividades 

dos estudantes. 

10.3.14- O Regime Especial das ações pedagógicas instituído em caráter excepcional em 

virtude da Pandemia causada pelo novo Coronavírus – COVID-19, não desobriga aos 

profissionais do magistério a cumprirem com suas atribuições e deveres previstos nas Leis 

Municipais 1883/2012 e 1866/2012 que dispõem sobre o Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, sendo que o descumprimento de 

quaisquer deveres, poderá acarretar na tomada de medidas e providências previstas nas 

respectivas legislações. 

10.3.15- Participar das formações ofertadas no formato EAD conforme cronograma de 

desenvolvimento de atividades e carga horária a ser definida pela Secretaria Municipal de 

Educação. 

10.4- Pais e/ou Responsáveis Legais pelas crianças/estudantes 

10.4.1- Comparecer à instituição escolar para buscar e devolver as atividades, conforme 

orientações pré-estabelecidas.  

10.4.2- Observar as maiores dificuldades encontradas durante a realização das mesmas e 

relatar aos professores e/ou equipe pedagógica. 

10.4.3- Registrar os momentos de estudo por meio de fotos, vídeos ou relatos escritos, 

conforme orientação recebida.  

10.4.4- Zelar pelo material físico recebido, garantindo utilização adequada pela 

criança/estudante durante todo o processo. 
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11- Serão disponibilizados periodicamente para os profissionais textos, artigos, vídeos, 

reflexões e orientações com o objetivo de qualificar as ações desenvolvidas para garantir a 

qualidade e continuidade dos atendimentos às crianças/estudantes. 

12- Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação. 

13- Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 20 de 

março de 2020, revogando as disposições em contrário. 

 

 

Telêmaco Borba, 21 de maio de 2020. 

........................................................... 

Rosimeyre Barbosa Siqueira Carneiro 
Secretária Mun. de Educação 
Decreto nº 23.757 de 02/01/2
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