
 

 

 

PORTARIA SEDUC Nº. 017/2021 

 

 

A Secretária de Educação do Município da Estância Balneária de Praia 

Grande, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e, 

 

CONSIDERANDO: 

 

a) a permanência da situação de emergência e calamidade pública no Município de Praia 

Grande por meio dos Decretos nº. 6.922, de 16 de março de 2020 e nº. 6.928, de 20 de março 

de 2020, desencadeada pela pandemia da COVID-19;  

b) a determinação quanto o retorno das aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino, em 

conformidade com o disposto nos Decretos nº. 7.189, de 10 de fevereiro de 2021 e nº. 7.283, 

de 23 de julho de 2021; 

c) a necessidade de estabelecer normas complementares para disciplinar à oferta do ensino 

híbrido na Rede Municipal de Ensino. 

 

DETERMINA: 

 

Art. 1º - As aulas na Rede Municipal de Ensino serão ofertadas no ano letivo 

de 2021 no formato híbrido, sendo aulas presenciais e conteúdo remoto (online), obedecidas 

as fases constantes nesta Portaria: 

I - Fase I – presença limitada a 35% (trinta e cinco por cento) do número de 

alunos matriculados na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e 

Adultos e 25% (vinte e cinco por cento) do número de alunos matriculados na Educação 

Especial, sendo 1 (um) dia presencial na semana com 3 (três) horas/aula. 

II - Fase II - presença limitada a 50% (cinquenta por cento) do número de 

alunos matriculados na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e 

Adultos e 35% (trinta e cinco por cento) do número de alunos matriculados na Educação 

Especial, sendo 2 (dois) dias presenciais na semana com 3 (três) horas/aula. 

III - Fase III – admitida a presença de 100% (cem por cento) dos alunos 

matriculados de todos os níveis, séries e anos de escolaridade da Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial e Complementação 

Educacional, sendo 4 (quatro) dias presenciais na semana com 4 (quatro) horas/aula. 

Município da Estância Balneária de Praia Grande 
Estado de São Paulo 



 

Parágrafo único: O atendimento nos níveis de escolaridade da Creche, no 

segmento da Educação Infantil serão ofertados em 4 (quatro) dias semanais com 5 (cinco) 

horas diárias, estando o atendimento em período integral suspenso até determinação em 

contrário. 

 

Art. 2º. Caberá ao docente o preenchimento do Plano Individual de 

Trabalho Escolar (Anexo I), ficando sob responsabilidade do Diretor da Unidade Escolar a 

orientação, e ao Supervisor de Unidade Escolar, a conferência da documentação. 

§1º. O Plano Individual de Trabalho Escolar terá a finalidade de organizar e 

registrar as atividades pedagógicas que serão ofertadas aos educandos da Rede Municipal de 

Ensino para fins de cumprimento da carga horária anual. 

§2º. Serão consideradas atividades pedagógicas no ensino híbrido: 

I – conteúdo disponibilizado nas plataformas digitais; 

II – trabalhos domiciliares; 

III – reforço escolar; 

IV – atividade extraclasse comemorativa e/ou visitação em espaços 

educacionais; 

V – realização de oficinas de alfabetização e temáticas com alunos e 

pais/responsáveis legais; 

VI – reuniões com pais/responsáveis legais para exposição de projetos 

escolares com a presença de alunos; 

  VII – desenvolvimento de projetos especiais com os alunos pela Secretaria de 

Educação. 

§3º. Todas as atividades serão devidamente registradas e arquivadas na 

Unidade Escolar, ficando à disposição das autoridades competentes. 

§4º. A carga horária das atividades disponibilizadas semanalmente 

corresponderá ao previsto na Matriz Curricular, observado o disposto no Anexo IV desta 

Portaria que prevê a distribuição da carga horária do Projeto Ponte do Saber. 

§5º. O Projeto Ponte do Saber reforçará a recuperação dos conteúdos 

pedagógicos não ministrados no ano de 2020, sendo viabilizado de forma online na 

Plataforma Digital Educacional. 

 

Art. 3º. A Plataforma Digital Educacional da Secretaria de Educação terá 

como finalidade precípua a disponibilização do conteúdo de apoio pedagógico aos educandos 

da Rede Municipal de Ensino. 



§1º. A plataforma ficará hospedada no site institucional desta Secretaria no 

endereço www.cidadaopg.sp.gov.br. 

§2º. O conteúdo disponibilizado na plataforma será de responsabilidade da 

Subsecretaria de Gestão Pedagógica, Planejamento e Legislação Educacional. 

§3º. As atividades disponibilizadas na Plataforma Digital Educacional e nas 

redes sociais das Unidades Escolares serão consideradas semipresenciais e comporão a carga 

horária prevista no calendário escolar, devendo obedecer a todas as cautelas legais e em 

consonância com a matriz curricular da Rede Municipal de Ensino. 

§4º. Fica autorizado o uso de mídias sociais pelas Unidades Escolares como 

meio de comunicação e interação com os alunos, observando as seguintes diretrizes: 

I - a mídia social deverá ser utilizada de forma fechada e com as cautelas 

quanto à privacidade do conteúdo e interações, ou seja, acessível apenas aos alunos, 

pais/responsáveis legais, professores e equipe técnica da Unidade Escolar. 

II – caberá à equipe técnica a inserção do conteúdo na mídia social, assim 

como monitorar e validar as atividades que serão disponibilizadas aos alunos. 

III – a equipe técnica, dentro das disponibilidades da mídia social escolhida, 

deverá armazenar todas as interações professor e aluno, para fins de comprovação da 

atividade aplicada, exceto no caso da interação ter sido feita individualmente pelo docente, 

sendo que neste caso, caberá ao professor o armazenamento da informação e entrega à 

unidade escolar. 

IV – a família do educando deve ser orientada que o envio de comprovações 

da realização das atividades será sem imagem ou vídeo da criança, isso visando assegurar sua 

incolumidade física, moral e emocional, cabendo ao administrador da mídia social a exclusão 

do arquivo, caso seja enviado. 

§5º. A equipe técnica e os professores deverão rever os conteúdos, 

acompanhar a interação dos alunos e repassar os resultados semanalmente na hora de trabalho 

pedagógico coletivo – HTPC, que será realizada de forma remota, excetuado o previsto no 

art. 5º desta Portaria. 

§6º. Os professores poderão elaborar atividades complementares, a critério e 

sob acompanhamento da Equipe Técnica, para inserir na mídia social de escolha da Unidade 

Escolar. 

§7º. A participação dos alunos nas atividades semipresenciais será registrada 

em impresso próprio (Anexo II), ficando sob incumbência do docente que deverá enviar à 

chefia imediata por e-mail ou outro meio eletrônico, quinzenalmente. 

§8º. Caberá à equipe gestora o monitoramento da entrega do Anexo II, assim 

como verificar o correto preenchimento do impresso. 



§9º. Havendo inviabilidade ou impossibilidade técnica por parte do docente 

para comunicação, interação e controle da participação dos alunos, este deverá comparecer à 

Unidade Escolar para tais finalidades, cabendo ao Diretor o agendamento do horário e 

assegurar as condições sanitárias para evitar aglomerações. 

§10º. Caberá à equipe técnica, após os primeiros 15 (quinze) dias de aulas 

semipresenciais, a verificação da participação dos alunos na plataforma e nas redes sociais e 

a realização do levantamento das necessidades dos educandos quanto à utilização da 

tecnologia. 

§11º. Constatada a inviabilidade no acesso por parte do aluno, a Equipe 

Técnica da escola realizará o cadastro daqueles que necessitarão das atividades impressas, 

observando: 

a) a entrega das atividades será realizada aos alunos que não acessaram o 

conteúdo pedagógico on-line, e deverá ser registrada no impresso constante no Anexo II desta 

Portaria. 

b) o controle quinzenal de acesso dos alunos subsidiará a entrega dos 

materiais impressos. 

 

Art. 4º.  Os professores retornam às atividades presenciais em conformidade 

com o Decreto nº. 7.283/2021 e a Ordem de Serviço SEDUC nº. 020/2021, observando o 

seguinte: 

I – Durante as Fases I e II: 

a)  Professor I, II e Adjunto I: atendimento presencial com alunos por 3 (três) 

horas diárias, devendo ser cumprida, no mínimo 1 (uma) vez na semana na unidade escolar, 

a 4 (quarta) hora/aula do período. 

b)  Professor III e IV: atendimento presencial com alunos de acordo com a 

carga horária diária atribuída, não podendo ultrapassar as 3 (três) horas diárias por período, e 

devendo ser cumprida, no mínimo 1 (uma) vez na semana na unidade escolar, a 4 (quarta) 

hora/aula do período. 

II – Durante a Fase III o atendimento presencial com alunos ocorrerá em 4 

(quatro) dias na semana por 4 (quatro) horas diárias, devendo ser cumprido 1 (um) dia na 

semana com o atendimento remoto dos alunos. 

§1º. A jornada de trabalho do professor será cumprida de forma integral, 

compreendendo para tal a carga horária com aluno, as horas de trabalho pedagógico coletivo 

– HTPC e individual - HTPI e a hora de atividade livre – HAL, havendo o desconto dos 

períodos não realizados, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº. 

845/2020. 



§2º. Os docentes que se enquadram no previsto nos arts. 3º e 4º do Decreto nº. 

7.283/2021 e art. 6º. da Ordem de Serviço SEDUC nº. 020/2021, permanecerão em regime 

de teletrabalho, até possibilidade de retorno presencial às atividades laborais. 

§3º. O professor em regime de teletrabalho ficará à disposição dos alunos no 

período das aulas atribuídas de sua classe/turma para fins de esclarecimento do conteúdo 

pedagógico disponibilizado na plataforma e mídias sociais. 

§4º. O oferecimento do Projeto Ponte do Saber não implicará no aumento da 

carga horário do docente. 

§5º. A substituição de professores ocorrerá em conformidade com o previsto 

na Ordem de Serviço SEDUC nº. 022/2013, devendo ser comunicada à Divisão de Recursos 

Humanos da Secretaria de Educação. 

 

Art. 5º. A realização da hora de trabalho pedagógico coletivo – HTPC 

atenderá as diretrizes abaixo até determinação em contrário: 

I - realização semanal de forma remota ou presencial, durante o horário de 

funcionamento da unidade escolar. 

II - definição do período de realização sendo feita em conjunto com os 

docentes, cabendo a indicação de dias e horários aos integrantes da Equipe Técnica, 

observados os horários de aulas atribuídas. 

III - a reunião deverá ter registro em ata e de presença dos docentes, sendo 

admissíveis os formatos digitais.  

§1º. A realização do HTPC ocorrerá presencialmente no período em que a 

Unidade Escolar estiver com o quadro de docentes completo no formato de trabalho 

presencial, obedecidos os protocolos de biossegurança. 

§2º. Os professores que estejam em teletrabalho retirarão documentos 

escolares oficiais para fins de preenchimento e avaliação, ficando sob suas responsabilidades 

até a devolução à Unidade Escolar, assim como estipulado no termo de responsabilidade 

constante no Anexo V desta Portaria. 

 

Art. 6º. Em decorrência da oferta do ensino na Rede Municipal de Ensino no 

formato híbrido, a escrituração escolar deverá ser reestruturada seguindo as diretrizes 

previstas na legislação e orientações da Equipe de Supervisão Escolar, especialmente nos 

seguintes documentos: 

I – Plano de Gestão, prevendo as ações desencadeadas pelo novo formato de 

ensino; 

II – Proposta Político Pedagógica da unidade escolar; 



III – Plano Individual de Recuperação dos alunos com defasagens de 

aprendizagens; 

IV – Plano de reposição aos alunos, nos casos necessários; 

V – Registro de participação das atividades remotas (Anexo I e II); 

VI – Diário de classe; 

VII – Ficha individual do aluno, e no caso dos alunos com deficiência, deverá 

ser acrescido da ficha de anamnese e do Plano de Ensino Individual; 

VIII – Atas de Conselho de classe/série/ano de escolaridade; 

IX – Consolidados; 

X – Histórico Escolar. 

§1º. A frequência dos alunos será composta por dois módulos, sendo eles: 

a) Módulo presencial: registro da frequência escolar de acordo com as fases 

previstas no Plano de Retomada das aulas presenciais da Rede Municipal de Ensino. 

b) Módulo semipresencial: registro da frequência pelas horas previstas nas 

atividades remotas da Plataforma Educacional Digital e demais mídias sociais, assim como 

atividades impressas daqueles alunos que não possuem acesso à tecnologia digital. 

§2º. O registro da frequência escolar do módulo semipresencial ocorrerá no 

impresso estipulado no Anexo II desta Portaria, assim como nos diários de classe. 

§3º. Nas Fases I, II e III será opcional a presença do aluno, entretanto, os 

pais/responsáveis legais que optarem pelo não retorno presencial deverão assinar um termo 

de isolamento socioeducacional (Anexo III). 

§4º. A ausência de acesso às atividades remotas ou da busca do material 

impresso pelo período de 15 (quinze) dias, desencadeará nas ações preventivas de evasão 

escolar, em conformidade com a Portaria SEDUC nº. 031/2018 e Regimento Comum das 

Escolas Municipais. 

§5º. Caberá à Equipe de Supervisão a definição das alterações de 

preenchimento no Diário de Classe e Consolidado, observando a legislação federal, estadual 

e municipal. 

§6º. A organização do planejamento anual pedagógico será realizada sob as 

orientações e responsabilidade da Subsecretaria de Gestão Pedagógica, Planejamento e 

Legislação Educacional. 

§7º. Cada unidade escolar terá um plano individual de retomada das aulas 

presencias, respeitadas as diretrizes estipuladas no Decreto nº. 7.189, de 10 de fevereiro de 

2021 e nesta Portaria, assim como nas orientações da Supervisão Escolar devendo ser de 

ciência de todos os servidores da escola. 



§8º. Havendo o retorno presencial do aluno com deficiência que possua Plano 

de Ação deferido, este contará com o profissional de apoio para os dias em que estiver 

presente na unidade escolar. 

 

Art. 7º. O funcionamento das Escolas Municipais obedecerá ao horário 

homologado pela Secretaria de Educação, ressalvado os dias em que o atendimento 

educacional for realizado no formato remoto, oportunidade em que as unidades escolares 

encerrarão o expediente às 17h. 

§1º. Caberá aos diretores das unidades escolares zelarem pela observância do 

disposto no art. 7º. Do Decreto nº. 7.189, de 10 de fevereiro de 2021. 

§2º. Não serão autorizados eventos que propiciem aglomerações nas 

dependências da unidade escolar, com exceção do empréstimo de quadras escolares por se 

tratar de atividade externa e em horário diverso do funcionamento regular das escolas. 

 

Art. 8º. Caberá ao diretor da Unidade Escolar a orientação e fiscalização do 

cumprimento do Protocolo Sanitário do Segmento da Educação fixado no Decreto nº. 7.189, 

de 10 de fevereiro de 2021. 

§1º. Havendo a identificação de servidor ou aluno com sintomas de doença 

respiratória, serão adotados os seguintes procedimentos: 

I – no caso da Creche – Educação Infantil, será isolada a turma e os servidores 

que atuaram no salão no dia da verificação, mantendo-se em quarentena até o resultado do 

exame daquele que apresentou os sintomas, caso não esteja em afastamento médico. 

II - no caso da Pré-escola - Educação Infantil, anos iniciais do Ensino 

Fundamental e séries iniciais da Educação de Jovens e Adultos, será isolada a turma e o 

docente, mantendo-se em quarentena até o resultado do exame daquele que apresentou os 

sintomas, caso não esteja em afastamento médico. 

III – no caso dos anos finais do Ensino Fundamental e séries finais da 

Educação de Jovens e Adultos, será isolada a turma do dia da ocorrência e os docentes que 

ministraram aulas na referida turma, mantendo-se em quarentena até o resultado do exame 

daquele que apresentou os sintomas, caso não esteja em afastamento médico. 

IV – a Secretaria de Educação deverá ser imediatamente notificada no caso 

de identificação de servidores ou alunos sintomáticos, e estes devem ser orientados a 

comparecer ao serviço médico para realização do exame. 

V – a Direção da Unidade Escolar deverá providenciar a assepsia imediata da 

sala de aula na qual identificou-se o servidor ou aluno com sintomas. 

§2º. Na ocorrência do previsto nos incisos II e III do §1º. deste artigo, a turma 

na qual houver a identificação da situação será remanejada temporariamente para o ensino 



remoto, permanecendo o docente em teletrabalho até o resultado do exame médico, caso não 

esteja com afastamento médico. 

§3º. É obrigatório o uso de máscara facial durante o período de trabalho de 

todos os servidores da unidade escolar, assim como o controle das condições de saúde dos 

servidores e aluno. 

§4º. A utilização do “face shield” estará limitada aos horários de grande 

movimentação na Unidade Escolar, sendo obrigatório durante a entrada e saída de alunos e 

intervalos dos alunos para alimentação. 

  §5º. Fica dispensado o uso de máscara facial para os alunos com idade inferior 

a 2 (dois) anos de idade, sendo que para as demais faixas etárias deverá ser observado: 

a) De 2 (dois) a 5 (cinco) anos de idade: utilização da máscara, devendo ser 

supervisionado o uso por adulto para evitar incômodos e desajustes na máscara. 

b) De 6 (seis) a 10 (dez) anos de idade: utilização da máscara com a 

supervisão de adultos, sendo indispensável durante as atividades pedagógicas realizadas em 

grupos. 

c) Acima de 10 (dez) anos de idade: utilização obrigatória da máscara. 

d) Alunos com deficiência intelectual, transtorno do espectro autista – TEA, 

deficiência e/ou doença que afete gravemente a condição respiratória da criança/adolescente 

e àqueles que possuam transtornos de comportamento: a utilização da máscara não será 

obrigatória, devendo os profissionais da educação acompanhar e intensificar as medidas de 

higienização e distanciamento físico. 

 

Art. 9º. Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria de Educação. 

 

  Art. 10. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no sítio 

eletrônico da Secretaria de Educação, retroagindo seus efeitos a 02 de agosto de 2021. 

 

Praia Grande, 23 de setembro de 2021. 

 

 

Maria Aparecida Cubilia 

Secretária de Educação 

 


