
 

 

 

São Paulo, 08 de abril de 2020 
 
Ofício s/n/2020 
Exmo. Sr. Secretário Municipal de Educação 

 
     

 ANÁLISE DA MINUTA DE INSTRUÇÃO NORMATIVA DE SME SOBRE 
DISPOSIÇÕES PARA O PERÍODO DE SUSPENSÃO DE ATENDIMENTO 
PRESENCIAL 
 

 

((TITULO))INSTRUÇÃO NORMATIVA SME Nº ___, DE 08 DE ABRIL DE 2020 

SEI _______________ 

ESTABELECE CRITÉRIOS PARA A ORGANIZAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 

DISPONIBILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA 

ASSEGURAR A APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DA REDE DIRETA E 

PARCEIRA DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DO ATENDIMENTO 

PRESENCIAL  E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais e, 

 

CONSIDERANDO, 

 

- o disposto na Lei nº 9.394/96 - LDB, em especial, o § 4º do  artigo 32 que prevê, 

para o Ensino Fundamental, a possibilidade de utilizar o ensino à  distância como 

complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais; 

- o Decreto nº 59.283, de 16/03/2020, que declara situação de emergência no 

Município de São Paulo e define outras medidas para o enfrentamento da pandemia 

decorrente do coronavírus; 

- o Decreto nº 59.335, de 06/04/2020, que prorroga o prazo previsto no artigo 1º do 

Decreto nº 59.298, de 23 de março de 2020, que suspende o atendimento presencial 

ao público em estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço;  

OBS: mencionar a Resolução do CME e MP que dispensou o cumprimento dos 200 
dias letivos, sem, contudo, reduzir as 800 horas de atividades letivas; 
 



 

 

 

- as orientações previstas na Carta aos Educadores disponibilizada no portal de 

notícias da Secretaria Municipal de Educação; 

- a necessidade de preservar a saúde dos estudantes matriculados nas Unidades 

Educacionais da Rede Municipal Direta e Parceira e profissionais de educação; 

OBS: embora mencione a necessidade de preservar a saúde dos Profissionais de 

Educação, em seu texto, não preserva o Quadro de Apoio à Educação e os 

Gestores Educacionais. 

- a necessidade de assegurar a aprendizagem e apoio emocional aos estudantes 

durante a suspensão do atendimento presencial nas Unidades Educacionais da 

Rede Direta e Parceira. 

 

Primeiramente cumpre-nos sintetizar nossas preocupações em 03 itens, a saber: 

 

1 – Consideramos fundamental, neste momento a reaproximação dos atores educacionais 

(Gestores/Apoio/Docentes) com as famílias/crianças, porém mantemos nossa preocupação 

com a flexibilização do isolamento social, pois se choca com todas as orientações 

governamentais; 

 

2 – Não somos favoráveis à manutenção de profissionais na escola, inclusive durante o 

chamado “recesso escolar”. Toda a interação deverá se dar por meio online e a Administração 

Municipal deverá prover meios de garantir esta comunicação permitindo aos gestores, apoio e 

docentes realizá-lo de suas próprias residências; 

 

3 – É fundamental que a Administração Municipal garanta a todos os profissionais condições 

viáveis de acesso a Rede Mundial de Computadores, portanto, na impossibilidade, deverá 

prover “formas” para que o profissional não tenha dificuldades de realizar o teletrabalho a 

partir de seus próprios equipamentos; 

 

Quanto análise dos artigos, como segue: 

 

RESOLVE:    

 



 

 

 

Art. 1º Estabelecer critérios de organização das estratégias disponibilizadas pela 

Secretaria Municipal de Educação para assegurar a aprendizagem dos estudantes 

da Rede Direta e Parceira durante o período de suspensão do atendimento 

presencial nas Unidades Educacionais, previsto nos Decretos nº 59.283, de 

16/03/2020 e nº 59.335, de 06/04/2020. 

OBS: Estabelecer critérios de organização das estratégiaspara assegurar a 
aprendizagem dos estudantes da Rede Direta e Parceira.  

“Assegurar a aprendizagem” é uma expressão muito forte frente ao que está sendo 
proposto. Se, em tempos de normalidade do processo educacional a nossa Rede 
(que apresenta respeitável nível de qualidade), com aulas presenciais lastreadas no 
Projeto Político Pedagógico da Escola, com o aprofundamento da discussão das 
melhores técnicas, com o acompanhamento da Coordenação Pedagógica, já não se 
consegue assegurar plenamente que o aprendizado aconteça, é fora da realidade 
afirmar que a aprendizagem estará assegurada com material impresso e algumas 
atividades realizadas em ambiente virtual (ao qual muitos não têm acesso ou 
condições do ambiente físico), ainda que  seja “apenas” enquanto durar o período de 
suspensão. 
 

 

 

 

Art. 2º O processo de aprendizagem a partir de 13/04/2020 e enquanto durar o 

período de suspensão mencionado no artigo anterior, dar-se-á prioritariamente por 

meio de material impresso e complementarmente em ambiente virtual. 

§ 1º A comunicação de forma on-line entre professores e estudantes ocorrerá por 

meio de plataformas digitais disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Educação. 

§ 2º As equipes gestoras e docentes poderão utilizar diferentes aplicativos e 

plataformas, desde que gratuitos,(deveria ser possível acessar outras formas não 

gratuitas, a partir do PTRF?) para organizar reuniões virtuais, bem como, planejar as 

atividades que serão realizadas com os estudantes. 

§ 3º As equipes deverão utilizar estratégias e ferramentas gratuitas disponíveis, 

utilizando as mais adequadas aos estudantes matriculados na Unidade Educacional. 

OBS: O artigo 2º pressupõe o uso de aplicativos gratuitos, porem a Carta aos Educadores cita 

o “Google” como padrão de plataforma a ser utilizada para esta interação. Entendemos que 

não se pode deixar a cargo do gestor esta responsabilidade de buscar alternativas gratuitas e 

sim, oferecê-las de forma padronizada; 

 



 

 

 

Art. 3º O material impresso, elaborado pelos profissionais da SME/COPED, alinhado 

com o Currículo da Cidade, disponibilizado aos estudantes para utilização por dois 

meses, deverá ser complementado com outras atividades planejadas tendo como 

ponto de partida os resultados da Prova São Paulo e nas avaliações internas. 

OBS: No artigo 3º, quanto aos aspectos pedagógicos, a SME denota sua preocupação com a 

manutenção conteudista a se referir a Prova São Paulo, sem considerar o momento em que 

estamos vivendo, sendo necessário rever todo o PPP da escola em consonância com este 

acontecimento mundial. 

 

Parágrafo único. O material impresso deverá considerado o ponto central para o 

desenvolvimento das estratégias e atividades durante o período de suspensão, não 

havendo prejuízo aos estudantes que não possuem acesso remoto, e deverá ser 

utilizado nas aulas no retorno às atividades presenciais. 

OBS: Não encontramos menção à forma de distribuição, prazos e quantidades 
desse material e nem indicativo de que os Professores receberão esse mesmo 
material com eventuais recomendações de uso. 
 

Art. 4º Cada Unidade Educacional deverá elaborar seu Plano para a Continuidade 

das Atividades Escolares, priorizando as metas curriculares e definindo os objetivos 

a serem alcançados a cada semana, em consonância com o Projeto Político 

Pedagógico. 

 

Art. 5º Durante a suspensão das atividades presenciais, os professores e equipes 

gestoras deverão estar disponíveis online no período em que estariam na escola, 

cabendo: 

 

I - aos Gestores Educacionais - a organização dos grupos virtuais, planos coletivos 

para atendimento dos estudantes e documentos que comprovem a realização das 

atividades pelos professores, respeitados os artigos 4º e 5º da Instrução Normativa 

Nº13/2020. 

II - aos Professores na regência de classes/ aulas, designados para funções 

docentes e ocupantes de vaga no módulo sem regência - realizar planejamento 

coletivo e individual, compartilhar documentos por ano ou componente, documentar 



 

 

 

todo o processo, encaminhar e receber, através de plataforma digital, as atividades 

que serão realizadas pelos estudantes. 

Parágrafo único. Os professores designados para a função de Professores 

Orientadores de Educação Digital - POED, apoiarão os demais professores da UE, 

quanto ao uso de tecnologia e apropriação dos recursos digitais disponibilizados 

para o atendimento dos estudantes. 

OBS: “Durante a suspensão das atividades presenciais...” 
Não há menção específica sobre as respectivas jornadas docentes; apenas 
menciona o período em que deveriam estar na escola; 
Não há menção aos Professores readaptados, que têm importante contribuição a 
oferecer, respeitados os laudos médicos de readaptação; 
Não há menção aos integrantes dos Quadros dos Gestores e de Apoio à Educação 
quanto à possibilidade de cumprirem a indicação de isolamento social, tão 
destacado (diariamente) nas coletivas de imprensa das quais inclusive o Prefeito 
Bruno Covas participa. 
 

Art. 6º Compete ao Supervisor Escolar orientar e acompanhar a execução do Plano 

para a Continuidade das Atividades Escolares, assegurandoo fiel cumprimento dos 

dispositivos estabelecidos nesta Instrução Normativa mediante ciência e 

manifestação quanto às ações realizadas pelas Unidades Educacionais. 

OBS: De que maneira? Presencial ou Virtual? É importante padronizar instrumental para 

acompanhamento da Supervisão Escolar, vez que entendemos que o mesmo também deverá 

se dar por meio virtual; 

 
 

Art. 7º Para organizar o início das atividades online de que trata a presente Instrução 

Normativa as UEs poderão utilizar os dia13 e 14/04/2020. 

OBS: Isto implica em comparecimento de todos às UEs? Compreendemos que o 

período estabelecido no artigo 7º para preparação ao início das atividades de apenas 02 dias é 

insuficiente, pois requer testes e o envolvimento de todos frente a uma nova situação e 

formato; 

 
Art. 8º Caberá ao Diretor de Escola disponibilizar na Unidade Educacional o acesso 

aos equipamentos tecnológicos da escola (isso significa a flexibilização do 

isolamento social?) aos professores impossibilitados de realizar as atividades em 

outro local. 



 

 

 

OBS: Neste caso, não vigora o decreto que estabeleceu a quarentena? Somos 
radicalmente contrários a este artigo. O momento é de reservar o retorno de fluxo nas escolas, 
somente após o fim do Estado de Emergência.  Também somos sabedores que tanto as 
famílias, quanto os profissionais terão dificuldade de acesso aos equipamentos necessários 
para o Teletrabalho, mas isto não isenta a administração de prover os meios necessários para 
que tal ocorra. Sem jamais expor as famílias ou os trabalhadores da educação a qualquer risco 
de contaminação. 
 

Parágrafo único. Para o atendimento do disposto no caput o horário de atendimento 

das UEs previsto na Instrução Normativa SME nº 13/2020, poderá ser estendido. 

OBS: Bem como, discordamos do parágrafo único: não cabe, em qualquer circunstância, 

ampliar o horário de atendimento na Rede, já que a interação se dará online, com o retorno 

gradativo do funcionamento de algumas empresas (desafiando as recomendações) voltamos a 

ter horário de pico gradualmente na cidade de São Paulo; 

 

Art. 9º. Caberá a SME, quando do retorno às atividades presenciais, aedição de 

normas complementares com vistas à adequação do Calendário de Atividades do 

ano de 2020. 

 

Art. 10. Os casos excepcionais ou omissos serão resolvidos pela Secretaria 

Municipal de Educação. 

 

Art. 11. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Por fim, defendemos a ideia do retorno às atividades escolares de forma virtual, e não 

entendemos como prejuízo a utilização de canais televisivos abertos para unicamente, 

servirem como complementação da ação educativa, sem jamais ter o cunho de substituir a 

ação mediadora do professor. Importante considerar também toda a interação da escola ou do 

corpo pedagógico com o professor, inclusive readaptados, como Projeto Especial de Ação, 

tanto os que foram realizados até agora, como os que deverão ser feitos a partir da nova 

proposta. 

 

Entendemos nossa atuação como entidades parceiras, reforçamos a necessidade da criação de 

Grupo de Trabalho que some as entidades da educação, o CME, o FME, e o CRECE Central 

em um Comitê Técnico de discussões e encaminhamentos, a exemplo do que se formou na 



 

 

 

área da saúde. Bem como, reforçamos a necessidade de atendimento alimentar a TODAS as 

crianças matriculadas na Rede, para além das cadastradas no Cadùnico. 

 

Entendemos que a Educação pode contribuir e muito para amenizar a situação pela qual 

estamos passando. Temos muito a contribuir e estamos dispostos a dar a nossa participação 

neste momento difícil por que passa a cidade de São Paulo e o mundo. 

 

 
 
 
APROFEM- Sindicato dos Professores e Funcionários Municipais de São Paulo 
SEDIN - Sindicato dos Educadores da Infância  
SINDSEP - Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias 
no Município de São Paulo  
SINESP - Sindicato dos Especialistas de Educação do Ensino Público 
Municipal de São Paulo          


