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PORTARIA/SEMED/ Nº 005/2020 

 

Regulamenta a Suspensão das Atividades Escolares e 

Institui o Projeto Inova Escola em Casa no âmbito do 

Sistema Municipal de Ensino e dá outras 

providências. 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 

atribuições legais, conferida pelo artigo 63, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Viana-ES 

e, 

 

CONSIDERANDO a existência de pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19), nos termos 

declarados pela Organização Mundial de Saúde (OMS);  

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe 

sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do novo Coronavírus; 

 

CONSIDERANDO as recomendações expedidas pelo Ministério da Saúde em 13 de março de 

2020; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 4599-R, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Covid-19 em 

diferentes áreas; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 044/2020, que dispõe sobre as medidas de 

enfrentamento à crise sanitária causada pelo novo Coronavírus; 

 

CONSIDERANDO que a situação demanda o urgente emprego de medidas de prevenção, 

controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a 

disseminação da doença no Município de Viana/ES, e o disposto n art. 9º, do Decreto n.º 

044/2020, sobre a determinação para a Secretaria Municipal de Educação efetivar a suspensão 

das atividades escolares a partir do dia 17 de março de 2020 e a antecipação do período de 

férias; 

 

CONSIDERANDO a Medida Provisória n.º 934, de 1º de abril de 2020, que estabelece normas 

excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e reza, no art. 1º, que estabelecimento de 

ensino de educação básica fica dispensado, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de 

observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, nos termos do disposto no art. 24, I 

e §1º e no art. 31, II, todos da Lei Federal n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, desde que 

cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos, observadas as 

normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino; 
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CONSIDERANDO que a Assembleia Legislativa reconheceu a existência de calamidade pública 

no Estado do Espírito Santo, por meio do Decreto Legislativo n.º 01/2020, de 27 de março de 

2020; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 054/2020, de 03 de abril de 2020, que declara Estado 

de Calamidade Pública no município de Viana para enfrentamento da pandemia decorrente do 

novo Coronavírus. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Fica fixado o período de antecipação de recesso/férias escolares de 23 de março a 05 

de abril de 2020. 

 

Parágrafo Único. A suspensão das aulas nas Unidades de Escolares do Sistema Municipal de 

Ensino perdurará enquanto durar o Estado de Calamidade Pública. 

 

Art. 2º Enquanto durar a suspensão das aulas, determinado pelo Decreto nº 54/2020, 

Diretores, Secretários Escolares e Servidores das Secretarias Escolares, Pedagogos e 

Coordenadores de Turno, estarão em home office/teletrabalho e, caso necessário, deverão 

comparecer às Unidades de Ensino para atendimento à Comunidade Escolar e demandas de 

ordem administrativa, assim como também, os auxiliares de Creche, Assistentes de Educação 

Básica e Estagiários. 

 

§1º Os Diretores Escolares ficam autorizados a convocar os demais servidores constantes no 

caput desse artigo, bem como zelar pela organização interna de suas Unidades de Ensino para 

atendimento de eventuais demandas junto à Comunidade escolar. 

 

§2º Ficam dispensadas dessas convocações os servidores enumerados no art. 4º, §2º, do 

Decreto n.º 044/2020, inclusive Diretores escolares, que nesses casos, deverão indicar um 

responsável que responderá pela Unidade de Ensino para atender o disposto no §1º deste 

artigo. 

 

Art. 3º Implantar o Projeto Inova Escola em Casa, que é uma ação do Programa Municipal de 

Desenvolvimento Educacional Inova Escola e tem por objetivo ofertar aos alunos matriculados 

no Sistema Municipal de Ensino de Viana, Atividades de Aprendizagem não Presencial em casa, 

para estimular as habilidades e competências dos estudantes. 

 

Art. 4º O Projeto Inova Escola em Casa contempla 2 (duas) etapas específicas: 

I – Distribuição impressa para utilização dos alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

das Modalidades de Educação de Jovens e Adultos e alunos da Educação Especial, de uma 

Coletânea (organizada por série/ano) de Atividades de Aprendizagem não Presenciais, 

elaboradas pelos Técnicos e Professores/Formadores da Secretaria Municipal de Educação, 

voltadas para exercícios de revisão dos conteúdos trabalhados nas escolas pelos componentes 
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curriculares, em anos/séries anteriores ao ano letivo de 2020 e no período de 05/02 a 

16/03/2020, de acordo com a Proposta Pedagógica Municipal; 

II - Elaboração e planejamento pelos professores e equipe pedagógica das Unidades Escolares, 

durante o período de trabalho home office, de atividades para os alunos no retorno das aulas 

presenciais, tendo por base as disciplinas do currículo, definidas para cada ano/série, bem 

como os projetos institucionais macros presentes no calendário escolar de 2020, ou vinculados 

a temas de relevância social e/ou de importância para a Comunidade Escolar. Essas atividades 

deverão ser enviadas gradativamente/ semanalmente, à equipe pedagógica de cada Unidade 

de Ensino para que sejam analisadas e, se necessário, realizadas proposições ou ajustes. 

 

Parágrafo Único. Ao final dos efeitos do Estado de Calamidade Pública, a Equipe Pedagógica da 

SEMED, juntamente com as Equipes Pedagógicas e Professores das Unidades de Ensino, 

elaborarão um Plano Pedagógico para cumprimento do estabelecido na Medida Provisória de 

n.º 934, de 1º de abril de 2020. 

 

Art. 5º É de responsabilidade dos pais ou responsáveis acompanhar, orientar e manter a rotina 

de estudos de seus filhos. Aos pais fica a tarefa de retirar a coletânea de atividades na Unidade 

de Ensino de acordo com dia e horário definidos pela direção, de forma organizada e sem 

aglomeração de pessoas. Este material com as atividades resolvidas deverá ser apresentado na 

escola, após o término da suspensão das aulas, para retomada dos professores. 

 

Art. 6º Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação, por meio do 

setor competente. 

 

Art 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Viana - ES, 06 de abril de 2020. 

 

 

LUZIAN BELISARIO DOS SANTOS 

Secretária Municipal de Educação 

 


