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PORTARIA sessessssssssusensssssesssnssssesen pégina ol

Como Lavar corretamente as maos!

 

a>. Lave as maos com frequéncia, com Evite tocar olhos, nariz e boca com as

zs agua e sabao, ou higienize com Ve maos nao lavadas. Ao tocar, lave sempre

alcool em gel 70%. as mdos com agua e sabdo.

\ Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e J Nao compartilhe objetos de uso

) boca com lengo ou com brago, e 1 <A pessoal, comotalheres, toalhas,

ndo com as mdos. Pratos e copos.

Se estiver doente, evite contatofisico Evite aglomeracgées e mantenha

com outras pessoas € fique em casa ef os ambientes ventilados.

 

até melhorar.

  
   
 

PORTARIA

ESTADO DOPIAUi :
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

SECRETARIA DE EDUCAGAO

 

PORTARIA/ SEDUC/ PHBN°02/2020

Parnaiba, 08 de maio 2020

Estabelece Critérios e Procedimentos de Ensino

durante o periodo de suspensio das aulas

presenciais.

O Secretdrio de Educacio, no uso de suas atribuigdes legais que lhe conferem a lei

organica do municipio;

Considerando a declaragdo de Pandemia de COVID-19 (coronavirus), pela Organizagdo

Mundial de Saude do dia 11 de marco de 2020 e orientagdes do Ministério da Saude;

Considerando o Decreto Estadual N° 18966/20 do dia 30 de abril que dispde sobre a

suspensao das aulas presenciais até dia 31 de Julho de 2020.

Considerando Parecer 05/2020 do Conselho Nacional de Educagao que dispde sobre a

reorganizacao do calendario escolar e da possibilidade de cémputo deatividades nao presenciais

para fins de cumprimento de carga horaria anual em razio da Pandemia da Covid- 19.

Considerando as Orientagdes CME/PHB N° 002/2020 que dispde sobre o regime especial

de aulaspara as instituigdes integrantes da Rede Municipal de Educagio de Parnaiba, em carater

de excepcionalidade e temporalidade, enquanto permanecer as medidas de isolamento previstas

pelas autoridades sanitarias na prevengdo e combate ao novo Coronavirus-19-SARS-Cov2.

Considerando DECRETO n° 502/2020, de 05 de Maio de 2020, que reconhece o Estado

de Calamidade Publica, decorrente da pandemia do COVID-19, que atinge o Municipio de

Parnaiba-PI.

RESOLVE:

Art. 1°: Instituir em carater excepcional as diretrizes de ensino nesse periodo de

isolamento social, que dar-se-d inicio no dia 13 de maio até o dia 31 de julho.

Art.2°; Sera consideradodia letivo para registro no didrio de aulas, a realizacdo de no

minimo duas atividades por dia, onde o controle se dard através de relatérios dados pelos

professores aos gestores escolares quinzenalmente.

 

iti “i a ividades escolares,
Art. 3°: Serdo permitidos como melos para obtengiio de controle das ativi

o uso de Audios, videos, utilizando ferramentas de comunicagao como whatssap enviado pelos

pais/alunos aos professores ou grupos criados.
.

Art. 4°: Os Gestores escolares deverdo entregar cépias desses relatorios semanals para

suas coordenagées pedagogicas na SEDUC.

Art 5": Os diarios de classe deveraoestar a disposigao na escola para possiveis inspecoes

por parte da coordenagao pedagagica.

Art. 6°: O primeiro bimestre de 2020 sera entendido como o periodo compreendidoentre

os dias letivos presenciais de Fevereiro (07 dias), margo (11 dias) e dias letivos nado presenciais

dos meses de margo (11 dias), abril (10 dias), maio (08 dias) e junho (10 dias) que somam- se 57

dias.

Art. 7°: As avaliagdes do 1° bimestre serdo feitas através de trabalhos avaliativos (nao

presenciais) de acordo com a realidade de cadaescola,nosdias 15/16/ e 17 de junho.

Art. 8°: Para as escolas que de nenhuma maneira tiver condigdes de promover essa

modalidade de ensino, respeitando o principio constitucional de igualdade, deverao tragar

estratégias para recuperagdo desses contetides para quando retornar as aulas presenciais

garantindo assim o ensino a todo corpo estudantil daquela comunidade.

Art. 9°: De acordo com o art® 8 , essas escolas deverao emitir um documento

explanando os motivos pelos quais néo poderao promover essa modalidade de ensino. Esse

documento devera ser elaborado através do conselho escolar; corpo docente; comunidade

escolar; corpo administrativo, devidamente assinado por cada representante. Devera ser

encaminhadoa Secretaria de Educag4o no prazo de 30 dias a contar da publica¢ao deste.

Nesse sentindo a fim de garantir atendimento escolar essencial, propde-se

excepcionalmente a adogao de atividades pedagégicas nao presenciais s serem desenvolvidas com

os estudantes. Essas atividades podem ou nfo serem mediadas por tecnologias digitais de

informaciio e comunicagao. A realizacdo dessas atividades encontra amparo no Parecer CNE/

CEB n® 05 de 07 de maio de 1997, que indica nao ser apenas os limites da sala de aula

propriamente dita que caracterizam com exclusividadea atividade escolar. Esta se caracteriza por

toda e qualquer programacao incluida na proposta pedagogica.

RECOMENDA-SE:

1. Para a Educagao Infantil:

Para as criangas de 03 anos, as orientagdes para os pais devemindicar atividades de

estimulo as criangas,leitura de textos pelospais, brincadeiras, jogos, musicas de criangas,

Para as crian¢as da pré-escola (4 a 5 anos),as orientagdes devem indicar, da mesma forma,

alividades de estimulo as criangas, leitura de textos pelos pais, desenho, brincadeira, jogos,

misicas de criangas, filmes e programasinfantis pela TV, videosaulas.

Atividades Visomotoras:
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Tracejos.

Corte e colagem.

Pinturas diversas.

Jogos de advinha comdesenhos para colorir.

Quebra-cabega.

Recortar papeis com linhasretas, curvas e etca
N

N
S
S

Brincadeiras de Coordena¢io Olhos- mao

Tiro ao alvo

Boliche

Bola ao cesto

Labirintos (com umlapis a crianga tentara achara saida)K
S
A

Brincadeiras Olhos e pés

¥ Chutesa gol

“ Amarelinha

¥ Obstaculos

v Alturas diferentes.

Obs: Uso de misicas, videos, tarefinhas e atividades que possam ser feitas em casa pela

crianca sob orientagdo dospais e responsdveis.

2. Para o Ensino Fundamental menor,de 1° ao 5°ano:

A Coordenagao Pedagégica propde nesse periodo de distanciamento socia!, Sequéncias

Didaticas, sendo duas por ano/série com contetido propostos para o 1° bimestre, com base nolivro

didatico 2020.

Portanto, os docentes deverao elaborar uma agenda de estudos semanais com atividades

a partir do componente curricular proposto na sequéncia, podendo trabalhar a

interdisciplinariedade, as habilidades e competéncias, as atividades serdo executadas em casa

pelos estudantes, sob orienta¢ao dospais ou responsaveis.

As instituigdes podem trabalhar de maneira aut6énoma, de acordo com sua realidade,

encaminhando devolutiva (relatérios, frequéncia) para a Secretaria Municipal de Educacao.

Dessa forma, a SEDUC sugere comoferramenta, que a escola crie grupos de whastsapp

com ospais dosestudantes,e os professores enviem videosaulas € orientages, para que os alunos

possam execular as atividades propostas.

Obs: As Sequéncias Didaticas serfio enviadas para o e-mail das escolas.

3. Para o Fundamental,do 6" a0 9° e BJA:

Para as seguintes modalidade as instituigdes podem trabalhar de maneira auténoma, de
acordo com

a

realidade, de cada escola, encaminhando devolutiva (relatorios, frequéncia e etc)

DOE SANGUE
DOE VIDA

para o érgiio responsdvel. Dessa forma, a SEDUC propde que os gestores e a equipe docente,

utilizem as ferramentas acessiveis para, proporcionar aos estudantes uma melhor dinfmica de

aprendizagem. Orientamos queasinstituigdes criem grupos no Whatsapp,porano/serie, para que

os professores claborem e enviem, baseado no planejamento jé elaborado, atividades

diversificadas, dentre elas, video aulas, pesquisas, leitura, letramento e etc, Levando em

consideracao a realidade de cada estudante.

Art. 10°: Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogada toda

disposi¢ado contrario.

Prefeitura Municipal de Parnaiba(P1), 08 de maio de 2020,

ole Source
afael Alves de Souza

Secretaério Municipal de Educacdo

  

 



Didrio Oficial do Municipio de Parnaiba - ANO XXII - N° 2605 - Caderno Unico - 11 de maio de 2020
 

 

ESTADO DO PIAU.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

Prefeito Municipal: FRANCISCO DE ASSIS DE MORAES SOUZA

Vice-Prefeito: MARCOS SAMARONNE FERREIRA DE OLIVEIRA
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Orgéo destinado a divulgacdo dos atos dos Poderes Executivo e Legislativo deste municipio e de

outros assuntos de interesse ptblico.  Criado pela Lei Municipal n° 1440, de 04 de marco de 1994.
 

Responsdveis: Arlindo Ferreira Gomes Neto (Secretdrio de Governo)

Fabio Silva de Sousa / Rosélia Souza Oliveira (SEGOV) 
 

Adalgisa Carvalho de Moraes Souza Anisio Almeida Neves Neto

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania Superintente de Planejamento (interino)

Secretaria Interina do Trabatho e Defesa do Consumidor

Edrivandro Gomes Barros

Arlindo Ferreira Gomes Neto Secretdrio de Projetos Especiais e Desenvolvimento Econémico

Secretario de Governo Superintendente de Turismo (interino)

Francisco Ivan Ferreira da Silva Albert Nunes de Carvalho

Secretério Municipal da Chefia de Gabinete (interino) Superintendente de Cultura

Gil Borges dos Santos Maria das Gragas de Moraes Souza Nunes

Secretério Municipal de Fazenda Secretéria de Infraestrutura, Habitacgéo e Regularizacgéo Fundidria

Secretaria de Servicos Urbanos e Defesa Civil (interina)

Rafael Alves de Sousa Presidente da Empresa Parnaibana de Servigos - EMPA (interina)

Secretério Municipal de Educacéo (interino)

Emerson Raminho de Moura Barbosa
Mauricio Pinheiro Machado Junior Secretério de Gestiio

Secretadrio de Transporte, Transito e da Articulagdo com as Forgas de

Seguranca Francisco Eudes Fontenele Aragéo

Controlador Geral do Municipio

Ricardo Viana Mazulo

Procurador Geral do Municipio Rafael Alves de Sousa

Secretério de Esportes e Lazer (interino)

JoGo Rocha de Oliveira

Presidente do Instituto de Previdéncia Municipal de Parnaiba - Marcus Vinicius de Carmo Ferreira

IPMP Diretor Geral da Escola Parnaibana de Administragdo Publica

Rejane Maria Mendes Moreira Lisandro Ayres Furtado

Secretéria Municipal de Satde Presidente da Agéncia de Regulacdo de Servicgos Piblicos - ASERPA

Paulo Eudes Carneiro Zulmira do Espirito Santo Correia
Secretdrio de Meio Ambiente e Recursos Hidricos Gestora da Central de Licitagdo e Contratos Administrativos - CLCA

Secretério do Setor Primdario e Abastecimento (interino)

José Bernardo Pereira da Silva

Superintendente de Comunicacdo   



 

 

  
 

 

   


