
 

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

NOTA TÉCNICA Nº 03/2020 

 

ASSUNTO: Plano de Teletrabalho dos professores de apoio dos alunos com 

deficiências ou transtornos funcionais específicos, em virtude da suspensão das 

aulas ocasionada pela pandemia COVID-19  

SITUAÇÃO: 

O momento emergencial pelo qual passa nosso país e a educação básica levou as escolas 

à necessidade de um movimento novo para alinhamento do processo de ensino e 

aprendizagem de todos os estudantes. 

Dentro dos grandes desafios da educação insere-se o cuidado e o zelo, ainda mais 

específicos, que os educadores precisam ter com os alunos que apresentam alguma 

deficiência ou transtorno funcional específico.   

Na Rede CTPM toda as equipes pedagógicas e administrativas estão alinhadas com o 

processo de inclusão que perpassa pela necessidade básica de realização de adaptações 

razoáveis que lhes permitam acompanhar com qualidade essa nova realidade. 

O Plano de Contingenciamento da Rede CTPM trata do assunto nos seguintes itens: 

7.4 Em todos os níveis de ensino as equipes deverão ainda manter a atenção aos 

alunos com deficiências e transtornos funcionais específicos, cada qual com suas 
características e necessidades peculiares, garantindo as melhores condições de 
inclusão também neste período emergencial. 
 
9.4.12 Os alunos com deficiências, atendidos por PAEE, deverão ter orientação 

individualizada, conforme Plano de Desenvolvimento Individual (PDI). Os PAEE 
deverão criar canal de contato direto com o aluno e a família, de forma a 
desenvolverem os Planos de Ensino e orientarem sobre a rotina de atividades e as 
maneiras com que elas devem ser realizadas. Explorar todas as ferramentas 
tecnológicas, neste momento, será extremamente importante para que os alunos se 
sintam atendidos com qualidade e efetivamente incluídos no processo. 
 
9.4.13 Aqueles alunos que, em decorrência da deficiência, tiverem sido liberados da 

aquisição de material, deverão ser atendidos de maneira especializada, com materiais 
enviados ao e-mail dos pais e orientação remota, preferencialmente em 
videoconferências. 
 



9.4.14 Os responsáveis pelos alunos com transtornos funcionais específicos deverão 

contar com o apoio da equipe pedagógica, em especial PAEP
1
, no que tange a 

orientações apropriadas sobre como organizar o tempo, local e recursos para 
acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos professores, bem como sobre o 
autoestudo. Os familiares devem ser orientados sobre como conduzir os trabalhos, 
superando as peculiaridades do aprendizado de cada aluno. 
 
9.4.15 Os professores de apoio devem se organizar para atendimento dos alunos com 

transtornos funcionais específicos, produzindo orientações periódicas sobre as 
peculiaridades do aprendizado deles. Portanto, caso a escola tenha, por exemplo, 
somente alunos com TDAH, os professores de apoio devem buscar conhecimentos 
acerca desse público, orientando as famílias. Caso tenham alunos disléxicos, deverão 
ampliar a pesquisa para esse público, e, assim, sucessivamente. Essas orientações 
devem ser as mais didáticas possíveis, de forma que haja condições razoáveis para 
compreensão por parte das famílias. Orienta-se que sejam produzidos vídeos ou 
postagens em pequenos cards ilustrados, que estimulem a leitura. 
 
9.4.17 Os professores de apoio deverão se organizar, conforme determinação da 

direção pedagógica, para manterem um serviço de plantão
2
 de atendimento aos 

familiares que precisarem tirar dúvidas sobre o processo de acompanhamento escolar 
em casa. 

Divulgado o Plano de Contingência da Rede CTPM, restaram algumas dúvidas entre os 

professores de apoio quanto à operacionalização do teletrabalho, especialmente quando 

apontam para alguns alunos cujas deficiências direcionam para a exigência de um trabalho 

próximo e humanizado, com contatos pessoais. 

Nesse contexto, a presente Nota Técnica visa ao esclarecimento das ações pedagógicas 

possíveis para esse período, considerando especialmente a diretriz de cuidado máximo com 

a proteção da saúde de nossa comunidade escolar alinhado ao cuidado máximo com a 

qualidade da educação. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Quando falamos da educação inclusiva na Rede CTPM, devemos considerar que ela 

engloba toda e qualquer adaptação nos processos de ensino e aprendizagem que seja 

razoavelmente necessária para o desenvolvimento de oportunidades concretas de 

educação integral para todos.  

Numa visão holística, todas as turmas precisam de atenção especial por parte de nossos 

professores e cada aluno, em sua individualidade, exige também, um olhar especial, em 

diferentes níveis de profundidade. Podemos, no entanto, aferir que, entre esses complexos 

seres únicos, os alunos com deficiências requerem adaptações muito particulares, seguidos 

                                                
1
 A PAEP deve trabalhar, contando, neste momento, com o apoio estruturado dos demais professores, conforme 

organização e determinação do diretor pedagógico, autorizado pelo comandante. 

2
 Em regime de teletrabalho. 



pelos alunos com transtornos funcionais específicos e pelos demais, nomeados alunos 

típicos3. 

As peculiaridades das deficiências e transtornos gera a demanda ininterrupta aos nossos 

educadores4 de estarem em constante estudo, especialização e descoberta sobre a 

realidade dos educandos que se encontram essas condições.  

A equipe da Rede CTPM conta com os Professores de Apoio à Equipe Pedagógica (PAEE) 

e com os Professores de Atendimento Educacional Especializado (PAEE), ambos com 

trabalho voltado à inclusão. A ela cabe todo o processo de mediação dos diálogos 

necessários entre os demais membros da comunidade escolar, de forma a favorecer a 

plenitude educacional5. 

As adaptações ora realizadas para todos os alunos da Rede CTPM, em virtude da mudança 

da dinâmica de trabalho dos docentes, precisam, em qualquer circunstância, garantir que os 

atendimentos especiais continuem sendo prestados. Embora, as dificuldades sejam 

potencializadas, no que tange a esse público, o trabalho probo, sério e pragmático de 

nossos professores será o diferencial nos resultados colhidos ao final desse desafio lançado 

pela vida. 

Para a adaptação de quaisquer Planos de Desenvolvimento Individual ou de práticas 

pedagógicas de orientação e apoio, nossos servidores da educação devem considerar a 

máxima: “Todos os alunos aprendem, todos os alunos são capazes e todos os alunos 

devem ser atendidos, em quaisquer circunstâncias, sendo a família o elemento chave nesse 

processo”. 

DO TELETRABALHO DIRECIONADO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS E 

TRANSTORNOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS 

                                                
3
 Alunos típicos são aqueles que, pelas condições físicas, mentais e psicológicas individuais, estão 

alinhados em tempo, espaço e nível de respostas, com os padrões sociais definidos para a 

organização da escola.  

4
 Quando falamos em “educadores”, consideramos todos aqueles personagens que influenciam direta 

ou indiretamente na formação integral do cidadão do futuro, e não somente os professores. Para 

estes, vamos sempre utilizar o termo “professor” ou “docente”. 

5
 Entendamos como “plenitude educacional” a construção de um processo próprio que garanta aos 

alunos uma educação de qualidade, através da construção de percursos adaptados às realidades 

individuais dos alunos com deficiências ou transtornos funcionais específicos.  



As especificidades das deficiências e transtornos existentes entre os alunos da Rede CTPM, 

e as naturais, provenientes da condição humana, impedem qualquer tipo de padronização 

no que tange a condutas individuais dos professores de apoio junto aos alunos atendidos. 

No entanto, algumas orientações de cunho geral são possíveis e acabam sendo 

necessárias para fins de alinhamento: 

a. Os professores deverão explorar todas as ferramentas e recursos necessários para 

adaptar o atendimento de seus alunos, obedecendo as diretrizes do diretor pedagógico 

chanceladas pelo comando da unidade; 

b. As famílias, especificamente aqueles membros que têm o dever de participar do processo 

educacional dos alunos, devem ser acionadas em contatos particulares para que possam 

discutir com os professores sobre a rotina de atividades que deverá ser seguida neste 

período e sobre o tipo e a frequência dos atendimentos individualizados; 

c. Embora possível, o estabelecimento de atendimentos pessoais na escola deve ser visto 

como última estratégia, evitando-se que esses alunos entrem numa rotina de 

deslocamentos desnecessários que os coloquem em risco de contágio pelo COVID-19.  

d. Caso o contato pessoal, seja uma condição julgada indispensável, o professor deverá 

discuti-la com o SOESP6 que fará a mediação do diálogo junto à direção pedagógica, 

responsável pelo assessoramento ao comando da escola sobre a melhor decisão a ser 

tomada.  

e. Caso o contato pessoal seja autorizado pelo comandante, esse deverá ser, só então, 

discutido com a família que deverá, por meio do responsável legal cadastrado na escola, 

assinar Termo de Compromisso e Responsabilidade, constante no ANEXO ÚNICO, no qual 

se compromete a tomar todos os cuidados preventivos necessários, durante todo o trajeto 

até a escola, todo o período que estiverem no colégio, e em todo deslocamento de volta 

para casa. Nesse termo a família deverá assumir os riscos do contágio, isentando o colégio 

de responsabilidades futuras. 

f. O comandante deverá garantir que sua equipe de plantão mantenha todos os ambientes 

porventura utilizados pelos alunos, devidamente higienizados, disponibilizando água e 

sabão ou álcool em gel para a desinfecção constante de todos os presentes.  

                                                
6
 Toda discussão pedagógica deve ocorrer, no primeiro momento, exclusivamente entre o professor e 

os membros da gestão escolar. Esse procedimento é importante para que não sejam criadas 

expectativas nas famílias ou nos alunos. 



g. Os familiares, em qualquer circunstância, deverão permanecer na escola durante todo o 

tempo do atendimento, apoiando os professores em caso de necessidade ou emergência. 

h. As atividades on line, à distância, devem ser prioridade e desenvolvidas conforme as 

especificidades de cada aluno. É extremamente importante que o professor encontre uma 

forma de estar presente na rotina de seu aluno, explorando os recursos que lhe estiverem 

disponíveis e contando com os Elos Técnicos e PALIEs para o autodesenvolvimento nas 

questões digitais exploração de plataformas úteis. 

i. caso os familiares registrem a impossibilidade de exploração dos recursos digitais ou 

tecnológicos, a escola deverá organizar-se para que os materiais de estudo e apoio estejam 

disponibilizados para retirada física, podendo haver entrega em domicílio, quando a 

realidade escolar assim permitir e a família manifestar interesse. Nesse caso, o responsável 

pela entrega deverá precaver-se de todas as formas, cuidando na autoproteção e proteção 

de terceiros. 

j. no caso dos alunos com transtornos funcionais específicos e alunos com deficiências 

ainda não atendidos por PAEE, os PAEPs deverão potencializar o trabalho realizado na 

rotina escolar normal. Deverão envidar todos os esforços possíveis para que alunos e 

familiares sejam bem orientados acerca do estabelecimento de uma rotina saudável e 

pedagogicamente efetiva. 

l. todas as adaptações devem partir da rotina seguida pelos professores quando do período 

presencial, considerando as diretrizes do Plano de Contingência e as orientações técnicas 

aqui explanadas. 

DAS AVALIAÇÕES DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA E TRANSTORNOS FUNCIONAIS 

ESPEÍFICOS 

Para esse público, as orientações gerais valem na mesma medida7, havendo a 

obrigatoriedade, no entanto, de que as adaptações continuem sendo feitas.  

Os professores regentes deverão ser orientados pelos PAEPs e/ou PAEEs acerca das 

adaptações necessárias, podendo abarcar desde a produção de instrumentos próprios de 

                                                
7
 A distribuição de pontos neste período está restrita aos pontos referentes aos TEs e TAs da 

modalidade presencial. 



avaliação8, até a diminuição do número de atividades e trilhas liberadas para os alunos 

típicos. 

Em qualquer situação, a premissa da qualidade do aprendizado deve ser seguida e 

nenhuma adaptação poderá concorrer com o espaço e condições necessárias para que o 

aluno explore todo o seu potencial.  

A metodologia utilizada e as adaptações realizadas nesse período emergencial 

deverão ser alvo de análise do Conselho de Classe, de forma que seus membros 

validem o desempenho ou definam pela necessidade de retomada das avaliações 

quando do retorno ao período presencial. 

DA VALIDAÇÃO DAS PRESENÇAS DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS OU 

TRANSTORNOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS 

Assim como os demais alunos, a presença desses discentes será validada pelo professor-

regente, conforme estejam ou não cumprindo as atividades trabalhadas pelo professor de 

apoio. 

O professor de apoio deverá manter o controle das atividades elaboradas para os alunos, 

dos prazos estabelecidos e das respostas dadas por eles9, registrando presença sempre 

que o planejamento for cumprido, independentemente da apuração do nível de desempenho 

(nota). Portanto, se o aluno fez a atividade receberá presença. A nota, quando for o caso 

será aquela atribuída após a correção.  

Periodicamente o professor de apoio deverá repassar ao regente as informações que 

deverão ser inseridas no Diário de Classe, quando liberado. 

A apuração do desempenho desses alunos poderá ser realizada quando do retorno das 

aulas presenciais, sempre que o professor de apoio julgar importante ter em mãos as 

atividades realizadas por eles, para correção. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                                                
8
 Quando houver essa necessidade, o professor responsável pelo atendimento (PAEP ou PAEE) 

poderá elaborá-lo, havendo a necessidade de validação pelo regente, quando se tratar de Ensino 

Fundamental II ou Ensino Médio, no entanto, em processo ágil e menos formal possível para não 

prejudicar a velocidade exigida para o momento. 

9
 Ou pelas famílias, quando o grau da deficiência limitar os movimentos do aluno. 



Os professores de apoio (PAEP e PAEE) poderão solicitar ao comando da escola seu 

cadastramento na turma do aluno atendido para que tenha condições de acompanhar as 

atividades liberadas pelos demais professores. Essa medida poderá, conforme análise do 

professor e equipe pedagógica, auxiliar no processo de adaptação das atividades. 

A criação das condições para operacionalização das diretrizes pressupõe o planejamento 

das ações que serão adotadas e cabe ao comando da escola, apoiado pela direção 

pedagógica. 

A presente Nota Técnica complementa as diretrizes emanadas pelo Coronel Diretor por 

ocasião do Plano de Contingência que deve ser inteiramente conhecido pelos servidores da 

Rede CTPM. 

As mesmas orientações contidas nesta Nota Técnica se aplicam aos Professores de Apoio 

Pedagógico no Processo de Alfabetização (PAP), no que couber. 

Alinhamentos técnicos, porventura ainda necessários, deverão ser realizados com a 

DEEAS3. 

 

(a) ANA PAULA DE OLIVEIRA TITO, MAJ PM 
Respondendo pela DEEAS3 

  



ANEXO ÚNICO 

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 

 

 

 - Considerando que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 de 

março de 2020, que a disseminação comunitária do COVID-19 em todos os 

continentes caracteriza pandemia e que estudos recentes demostram a eficácia das 

medidas de afastamento social precoce para restringir a disseminação da COVID-

19, além da necessidade de se reduzir a circulação de pessoas e evitar 

aglomerações em toda a cidade, inclusive nas escolas. 

 - Considerando que o Decreto Estadual nº 47.886, de 15 de março de 2020, dispõe 

sobre a adoção, no âmbito da Administração Pública direta e indireta, de medidas 

temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19 

(Coronavírus), bem como sobre recomendações no setor privado estadual. 

 - Considerando que o Decreto Estadual nº 47.891, de 20 de março de 2020 

reconhece, para fins de aplicação do art. 65 da Lei complementar Federal n° 101, de 

4 de maio de 2000, estado de calamidade pública no âmbito de todo o território do 

Estado de Minas Gerais, com efeitos até o dia 31 de dezembro de 2020, em razão 

dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia causada pelo 

agente Coronavírus (COVID-19). 

 - Considerando a Nota de Esclarecimento e Orientações nº 01/2020 do Conselho 

Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais, publicada no DOEMG de 

27/03/2020, que no uso de suas atribuições, vem a público, esclarecer e orientar 

para a reorganização das atividades escolares do Sistema Estadual de Ensino de 

Minas Gerais, devido à pandemia COVID-19. 

 - Considerando que a Diretoria de Educação Escolar e Assistência Social (DEEAS), 

elaborou um Plano de Contingência contendo as medidas administrativas e 

pedagógicas em situação emergencial a serem adotadas pelas Unidades da Rede 

CTPM em virtude da pandemia do COVID-19, conhecido como Coronavírus. 

Considerando que a DEEAS elaborou a Nota Técnica nº 03/2020, dispondo sobre o 

Plano de Teletrabalho dos Professores de Apoio para os alunos com necessidades 

especiais elencados no artigo 2º da Instrução Pedagógica nº 05/2017-DEEAS, que 

regulamenta as normas da educação inclusiva no CTPM, em virtude da suspensão 

das aulas provocada pela pandemia da COVID-19. 

 - Considerando que na Rede CTPM todas as equipes pedagógicas e 

administrativas estão alinhadas com o processo de inclusão que perpassa pela 

necessidade básica de realização de adaptações razoáveis que lhes permitam 

acompanhar com qualidade essa nova realidade. 

 - Considerando a necessidade da adoção de ações e estratégias pedagógicas para 

o atendimento educacional dos alunos com deficiência ou transtornos funcionais 

específicos, preservando-se especialmente a diretriz de cuidado máximo com a 

proteção da saúde da comunidade escolar alinhado ao cuidado máximo com a 

qualidade da educação. 



 - Considerando a necessidade de se regular as condições para o desenvolvimento 

das atividades dos Professores de Apoio em atenção ao alunos com necessidade 

especiais elencados no artigo 2º da Instrução Pedagógica nº 05/2017-DEEAS, 

durante o período de suspensão das aulas presenciais causada pela pandemia da 

COVID-19, as partes infra-assinadas celebram, entre si, o presente TERMO DE 

COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE, que se regerá pelas seguintes cláusulas 

e condições: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES 

 

São partes neste termo, o Professor de Apoio Educacional Especializado (PAEE) 

e/ou Professor de Apoio a Equipe Pedagógica (PAEP), os Pais/Responsável, o 

Aluno (a), e o Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais (CTPM), 

Unidade ________________ neste ato representado por seu Comandante, que 

assim são  qualificados:  

 

PROFESSOR(A) PAAE (  )/PAEP (  ) 

__________________________________________,Nº 

PM___________________,RG nº ______________, CPF nº _____________, 

residente e domiciliado (a) na Av./Rua 

____________________________________________, nº 

__________complemento________ Bairro_______________, CEP _____________, 

Município de________________/MG, lotado no Colégio Tiradentes da Polícia Militar 

de Minas Gerais - Unidade  _______________________________________. 

 

PAIS/RESPONSÁVEL LEGAL_______________________________________ 

PM/BM/MASP___________________,RG nº ___________________________, 

CPF nº __________________________, residente e domiciliado (a) na Av./Rua 

___________________________, nº ______, complemento 

________Bairro__________, CEP ______________, Município 

de________________/MG, pelo ALUNO (a)_______________________________, 

Matricula nº ________________, série/ano_______ do ensino________________ 

lotado no Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais - Unidade  

________________,) 

 

COMANDANTE DO CTPM - UNIDADE,_______________, _____ PM________ 

nome _________________, RG_______________, CPF________________, 

conforme publicação no..........  acrescentar os dados (não precisa de endereço 

apenas RG e CPF e o ato que o designou como Comandante). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES GERAIS  

 



2.1 As ações e estratégias pedagógicas adotadas pelo CTPM, para fins do 

atendimento educacional dos alunos com necessidades especiais, elencados no 

artigo 2º da Instrução Pedagógica nº 05/2017-DEEAS, dar-se-ão em conformidade 

com o Plano de Contingência elaborado pela DEEAS, aplicável a todas as unidades 

da Rede CTPM, efetivando-se a oferta do ensino continuado de qualidade, 

colocando em condições toda a equipe pedagógica para adequar a realidade hoje 

disponível para o trabalho remoto.  

2.2 Para efeito do disposto no item anterior, e com fulcro no inciso I, do artigo 2º e 

artigo 4º da Instrução Pedagógica nº 05/2017-DEEAS, o atendimento educacional 

especializado é realizado através do Professor de Apoio Educacional 

Especializado (PAEE) e do Professor de Apoio a Equipe Pedagógica (PAEP), 

cujas atribuições encontram-se definidas nos artigos 5º e 6º da referida Instrução, e, 

ainda, no artigo 118 e seguintes do Regimento Escolar do CTPM. 

2.3 As famílias, especialmente, aqueles membros que têm o dever de participar do 

processo educacional do menor estudante, nos termos do artigo 53 c/c o inciso V, 

do artigo 129, da Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente-ECA), e, ainda, artigo 134 do Regimento Escolar do CTPM, serão 

acionadas em contatos particulares para que possam discutir com os professores, o 

Serviço de Orientação Educacional e Supervisão Pedagógica (SOESP) e Direção 

Pedagógica, sobre a rotina de atividades que deverá ser seguida durante o período 

de pandemia da COVID-19 e sobre o tipo e a frequência dos atendimentos 

individualizados.  

2.4 As aulas ministradas pelos professores PAAE e PAEP, conforme deliberação 

contida no Plano de Contingenciamento da DEEAS para a rede CTPM, deverão 

explorar todas as ferramentas e recursos disponíveis para adaptar o atendimento 

educacional às necessidades especiais dos alunos, obedecendo as diretrizes da 

Direção Pedagógica, chanceladas pelo Comando da unidade, e as orientações 

constantes da Nota Técnica nº 03/2020 emanada pela Seção DEEAS-3. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ATENDIMENTO PRESENCIAL  

 

3.1 Em consonância com as determinações das autoridades sanitárias municipais, 

estadual e federal, e com o Plano de Contingência elaborado pela DEEAS, o 

atendimento presencial dos alunos com necessidades especiais, embora possível, 

deve ser adotado como última estratégia, evitando-se assim que os mesmos entrem 

numa rotina de deslocamentos desnecessários que os coloquem em risco de 

contágio pela COVID-19. 

3.2 Caso o atendimento presencial seja julgado indispensável para o 

desenvolvimento escolar do aluno com necessidades especiais, conforme 

entendimento dos professores PAAE e PAE, em comum acordo com os pais e/ou 

responsável legal, tal medida será discutida perante o SOESP que fará a mediação 

do diálogo junto à Direção Pedagógica, que levará a situação para análise e decisão 

pelo Comandante da unidade. 



3.3 Caso seja autorizado, o atendimento presencial do aluno será realizado nas 

dependências do CTPM, e observará, para todos os efeitos, as orientações, 

contidas na Nota Técnica nº 03/2020 emanada pela Seção DEEAS-3, ficando as 

aulas ministradas, obrigatoriamente, registradas em ata, a qual deverá ser assinada 

por todos os presentes, com data, hora e local. 

3.4 Em vista do atendimento presencial, a escola fornecerá meios paliativos para 

prevenção da COVID-19, através da disponibilização de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs), máscaras de uso facial, luvas, e álcool gel 70%, além de água e 

sabão para a higienização das mãos, os quais deverão ser de uso obrigatório para 

todos os presentes (professores, alunos, pais/responsáveis, demais servidores) nas 

dependências do CTPM.  

 

3.5 A equipe SOESP da unidade supervisionará o cumprimento das medidas de 

prevenção dispostas no item anterior, e adotará, no que couber, as providências 

necessárias em caso de irregularidades. 

 

Parágrafo Único – O Comandante da unidade deverá garantir que sua equipe de 

plantão mantenha todos os ambientes porventura utilizados pelos alunos, 

devidamente higienizados, mediante o uso dos meios paliativos de prevenção 

descritos no item 3.4 para a desinfecção constante de todos os presentes. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAEE e PAEP  

 

4.1 O professor PAAE e PAEP será o responsável pela condução das aulas 

presenciais, devendo, para tanto, adotar todas as medidas de prevenção 

determinadas pelas autoridades sanitárias municipais, estadual e federal, para a não 

contaminação pelo novo Coronavirus-COVID19, fazendo uso dos meios e/ou 

instrumentos de prevenção disponibilizados pela escola, citados na Cláusula 

Terceira deste instrumento.   

4.2 O professor PAAE e PAEP fica ciente de que o atendimento presencial dos 

alunos elencados no artigo 2º da Instrução Pedagógica nº 05/2017-DEEAS, caso 

seja autorizado pelo Comandante da unidade, dependerá do mútuo acordo entre 

estes profissionais e os pais e/ou responsável legal do aluno. 

4.3 Para efeito do disposto no item anterior, o professor PAEE e PAEP celebra o 

presente Termo isentando a PMMG, o CTPM, seus respectivos gestores e diretores, 

de qualquer responsabilidade civil, seja moral ou patrimonial, caso venha a contrair 

o novo Coronavirus-COVID19 em razão do exercício de suas atribuições, quando 

das aulas presenciais. 

 

CLÁUSULA QUNTA - DOS PAIS E/OU REPONSÁVEL LEGAL  

 

5.1 Os pais e/ou responsável legal dos alunos com necessidades especiais, 

definidos no artigo 2º da Instrução Pedagógica nº 05/2017-DEEAS, que escolherem 



e consentirem, em comum acordo com o profissional PAAE e/ou PAEP pelo 

atendimento presencial nas dependências do CTPM, deverão cumprir e observar os 

seguintes deveres e condições: 

5.1.1 Adotar todas as medidas determinadas pelas autoridades sanitárias 

municipais, estadual e federal, quanto a prevenção para não contaminação pelo 

novo Coronavirus-COVID19, durante todo o trajeto de sua residência até a escola; 

durante todo o período que estiverem nas dependências do CTPM, e, ainda, durante 

todo o deslocamento de retorno da escola até sua residência.  

5.1.2 Durante todo o acompanhamento do aluno nas dependências do CTPM, 

deverão obrigativamente, utilizar máscaras de uso facial e luvas, além da 

higienização das mãos com água e sabão, como medida preventiva à contaminação 

do novo Coronavirus-COVID19 entre as pessoas com que tiverem contato 

presencial.    

5.1.3 Caso não disponham dos materiais de prevenção ao novo Coronavirus-

COVID19, a escola os fornecerá mediante a disponibilização de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPIs), máscaras de uso facial, luvas, e álcool gel 70%, além de 

água e sabão para a higienização das mãos. 

 

5.2 Para efeito da escolha e anuência para com o atendimento presencial do aluno, 

elencado no artigo 2º da Instrução Pedagógica nº 05/2017-DEEAS, os pais e/ou 

responsável legal celebram o presente Termo isentando a PMMG, o CTPM, seus 

respectivos gestores, diretores, e professores (PAEE e PAEP), de qualquer 

responsabilidade civil, seja moral ou patrimonial, caso venham a contrair o novo 

Coronavirus-COVID19 ou caso o aluno venha a contraí-lo, em razão do contato 

presencial necessário para a ministração das aulas.  

 

Parágrafo Único - Os pais e/ou responsável legal do aluno, em qualquer 

circunstância, deverão permanecer na escola durante todo o tempo do atendimento 

presencial, apoiando os professores em caso de necessidade ou emergência. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA  

 

O presente instrumento terá vigência a partir da data de assinatura pelas partes, e 

permanecerá válido e eficaz, para todos os efeitos e fins previstos na Cláusula 

Segunda, enquanto perdurar a situação de pandemia ocasionada pelo Coronavírus 

COVID-19, conforme estabelecido pelas autoridades sanitárias municipais, estadual 

e federal, e pelo Poder Executivo Estadual e pelo Diretor DEEAS, no que couber. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

7.1 As cláusulas e condições estipuladas neste Termo de Compromisso e de 

Responsabilidade são válidas e aplicáveis para todos os atendimentos 



presenciais realizados durante a sua vigência, entre o PAEE / PAEP e o aluno, 

devendo ser arquivado em sua pasta escolar. 

7.2 Cumpridas todas as cláusulas e condições ajustadas neste instrumento, as 

partes, neste ato, se outorgam a mais geral, plena, rasa, irretratável, irrestrita, 

irrevogável e inequívoca quitação, renunciando entre si, a todo e qualquer eventual 

direito de reclamação de quaisquer remunerações, reembolso ou compensação de 

qualquer natureza, especialmente direitos indenizatórios morais e materiais, a 

qualquer título, no tocante ao objeto do presente termo. 

7.3 O presente termo é de natureza civil, não gerando direitos e obrigações que não 

estejam aqui contemplados. 

7.4 O presente ajuste produzirá seus efeitos inclusive em relação a eventuais 

herdeiros e sucessores das partes signatárias. 

7.5 As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte-MG para dirimir 

quaisquer divergências advindas do presente instrumento 

 

E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente termo em 03 (três) 

vias de idêntico teor, na presença das testemunhas infra-assinadas, a fim de que 

produza os efeitos jurídicos inerentes ao ato. 

 

_________________-MG, ______ de_____________ de 2020. 

 

        ________________________________________ 

PROFESSOR PAAE / PAEP 

 

        ________________________________________ 

PAIS/ E OU RESPONSÁVEL 

 

 

     ___________________________________________ 

COMANDANTE DO CTPM 

 

TESTEMUNHAS:  

1. NOME COMPLETO:_______________________________________ 

RG:___________________ 

CPF:__________________ 

 

2. NOME COMPLETO:_______________________________________ 

RG:___________________ 
     CPF:________ 


