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DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEEAS 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA DEEAS – REDE CTPM 

 

CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 

 

1. FINALIDADE 

 

Apresentar 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. A suspensão 

das aulas e a prorrogação dessa situação de emergência por tempo indeterminado exigem um planejamento 

seguro por parte dos comandantes dos Colégios Tiradentes acerca das atividades a serem mantidas 

presencialmente e daquelas em regime especial de trabalho (Teletrabalho), utilizando as diversas 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) disponíveis para a Rede. 

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan na China, foram identificados alguns cidadãos infectados com 

um novo agente da família dos Coronavírus, o COVID-19, e, desde então, a doença vem se espalhando no 

mundo em proporção alarmante. Embora a maioria dos doentes tenha sintomas leves, alguns deles estão no 

grupo vulnerável, em que os efeitos podem ser fatais. É o caso dos idosos, portadores de doenças crônicas, 

como diabetes e pressão alta, indivíduos em tratamento contra o câncer ou com imunidade comprometida. 

 

Nesse contexto e, diante do alastramento mundial dos casos, tem-se assistido às diversas reações mundiais 

que visam à prevenção e erradicação da doença. Entre as diversas ações estão a etiqueta da tosse, as 

medidas de autoproteção, o isolamento social e a busca pela descoberta da vacina e de fármacos que 

possam combater o vírus. 
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Em 22dejaneiro de 2020, o Ministério da Saúde (MS) do Brasil instituiu o Centro de Operações de Emergência 

em Saúde Pública (COE-COVID-19), coordenado pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), responsável 

pela administração das respostas emergenciais no campo da saúde pública. 

 

Em 3 de fevereiro de 2020, foi declarado pelo MS, por meio da Portaria nº 188/2020, Estado de Emergência 

em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN). 

 

Em 12 de março, em decorrência do aumento exponencial do número de infectados no mundo, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) declarou a pandemia do novo Coronavírus, COVID-19.  

 

Em Minas Gerais, por meio do Decreto nº 113, de 12 de março de 2020, o governo declarou “Situação de 

Emergência em Saúde no Estado” e, em 15 de março, o Decreto Estadual nº47.886 dispôs sobre medidas 

de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento no âmbito do Poder Executivo, criando 

ainda o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19, do qual faz 

parte o Comandante-Geral da PMMG. 

 

Na área educacional, o Estado determinou a suspensão das aulas, inicialmente no período de 18 a 22 de 

março, prorrogando-a por tempo indeterminado, conforme orientação da Secretaria de Saúde, por meio da 

Deliberação nº 15 do Comitê, de 20 de março de 2020. Em 22 de março, nova Deliberação, agora de nº 

19/2020, definiu que, “durante o período de suspensão das atividades de educação básica, (...), e para fins 

de futura reposição, considera-se antecipado o uso de quinze dias do recesso do Calendário Escolar 2020, 

a contar de 23 de março de 2020”. 

 

Ainda, a Nota de Esclarecimento e Orientações 01/2020 do Conselho Estadual de Educação1, publicada no 

site oficial, emite diretrizes a serem observadas  por todas as unidades públicas e particulares, quais sejam: 

revisão dos planejamentos e calendários escolares, observando a possibilidade de atividades remotas, e 

adequação, conforme as peculiaridades; observação das normativas acerca do cumprimento de dias letivos 

e atividades escolares; exploração das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para promover 

melhor aprendizagem dos alunos, com a oferta de alternativas múltiplas para recuperação, reforço e avanços 

 
1 Disponível em: <https://cee.educacao.mg.gov.br/>. Acesso em: 27março2020. 
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dos discentes; entre outras medidas  de ordem operacional. 

 

Nesse contexto, há que se frisar que a Rede CTPM executa a Educação Básica de Polícia Militar (EBPM), 

sendo regida por um sistema próprio de ensino, previsto na Lei nº 20.010, de 5 de janeiro de 2012.  Tal 

ordenamento jurídico prevê que cabe a órgão definido em regulamento a expedição de normas, diretrizes e 

instruções, a fim de assegurar às unidades integrantes do sistema a realização de seus objetivos.  

 

A Diretoria de Educação Escolar e Assistência Social (DEEAS) é o órgão da PMMG responsável pela 

Educação Básica de Polícia Militar (EBPM). Embora as diretrizes emanadas devam observar as legislações 

federais e estaduais, naquilo que couber, as decisões, por dever de existência, precisam visar sempre à 

construção das melhores condições de trabalho para os professores da Rede, e de estudos para os alunos, 

com o objetivo de alcançar os melhores resultados.  

 

Neste momento emergencial, a Rede CTPM irá explorar todas as ferramentas já disponibilizadas pelo 

Sistema Positivo de Ensino (SPE), bem como outras Tecnologias de Informação e Comunicação existentes, 

para minimizar os impactos da crise no processo de ensino e aprendizagem do discentes. Consideram-se 

ainda as condições mínimas necessárias para que esse período seja reconhecido como dias letivos, havendo 

o menor impacto possível no cumprimento do Calendário Escolar inicialmente proposto. 

 

O presente Plano de Contingenciamento, contendo orientações específicas sobre a organização 

administrativa e pedagógica das unidades do CTPM, pretende padronizar posturas e especificar os limites 

da autonomia de cada um dos comandantes, de acordo com a sua realidade local. 

 

3. ELEMENTOS FAVORÁVEIS 

 

3.1 Trabalho em rede:  embora com 30 (trinta) unidades, os Colégios Tiradentes da PMMG trabalham em 

rede – a Rede CTPM – o que facilita sobremaneira as ações padronizadas pela autoridade técnica (DEEAS). 

 

3.2 Atuação do Serviço de Orientação e Supervisão Pedagógica (SOESP): o trabalho realizado pelo SOESP 

será de extrema valia nesse período, pois os especialistas possuem domínio das atividades planejadas pelos 

professores, conhecem o perfil individual e a capacidade de exploração das TICs de cada um deles, podendo, 
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inclusive, mediar a troca de boas práticas, aumentando o potencial de toda a sua equipe. Além disso, os 

SOESP conhecem as turmas e os alunos, têm registros dos alunos que possuem os materiais e os que não 

possuem, e suas motivações, sabem as dificuldades individuais de cada discente e podem fazer a mediação 

também das ações dos professores de apoio nesse processo de educação à distância, por meio do ensino 

remoto. 

 

3.3 Sistema Positivo de Ensino (SPE): a adoção do SPE proporciona à comunidade escolar dos CTPM 

condições robustas para elaboração de atividades pedagógicas neste momento emergencial. 

 

3.4 Equipes Administrativas e Equipes Pedagógicas: no CTPM, a divisão das atribuições entre uma equipe 

administrativa, composta por militares e servidores civis, e outra pedagógica, composta por servidores do 

quadro da educação básica, permite a elaboração de um trabalho mais centrado nas finalidades específicas, 

priorizando a qualidade do processo de ensino e aprendizagem.  

 

3.5 Mídias Sociais: as unidades da Rede CTPM e a própria DEEAS estão hoje em todas as mídias sociais, 

tornando possível a capilarização das informações. Além da plataforma ON e do site specomvoce.com.br, os 

alunos da Rede, familiares e responsáveis possuem diversas fontes de informações, sendo importante que 

sejam intensamente exploradas neste momento. 

 

3.6 Equipe de trabalho com alunos com deficiências e alunos com transtornos funcionais específicos: na 

Rede CTPM, há uma equipe especializada e empenhada rotineiramente no planejamento e execução do 

trabalho de atendimento aos alunos que necessitam de adaptações diversas no processo de ensino e 

aprendizagem.  

 

4. ELEMENTOS DESFAVORÁVEIS 

 

4.1 Alunos novatos: alunos que tiveram matrículas realizadas recentemente, cujos responsáveis compraram 

os materiais, terão que aguardar a liberação do crédito pelo SPE. A equipe SPE estará se empenhando para 

que a liberação dos créditos ocorra de maneira ágil para aqueles que adquirirem os materiais. 

 

4.2 Registro de aulas, presenças e conteúdos: o Sistema Integrado de Educação Assistencial (SIEA) não 
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está preparado para o lançamento de aulas, conteúdos e presenças a partir da prática do teletrabalho pelos 

professores. 

 

5. MISSÃOGERAL 

 

5.1 DEEAS:  estabelecer as diretrizes e critérios de monitoramento das atividades administrativas e 

pedagógicas realizadas nas unidades da Rede CTPM, em todo o período de suspensão de aulas em 

decorrência da pandemia. 

 

5.2 Unidades da Rede CTPM: adotar as providências para operacionalização do trabalho, especialmente no 

que tange ao processo de ensino e aprendizagem. 

 

6. MISSÃO PARTICULAR 

 

6.1 Definir critérios para cumprimento do expediente presencial nas unidades da Rede CTPM; 

 

6.2  Definir a forma de controle do cumprimento desses expedientes pelos servidores militares e civis, 

inclusive os Professores de Educação Básica (PEB); 

 

6.3 Adaptar as Matrizes Curriculares após análise criteriosa a ser feita quando do encerramento da crise de 

pandemia COVID19, considerando, para fins de integralização curricular, todas as atividades realizadas pelos 

professores em regime de teletrabalho, desde que em conformidade com as diretrizes emanadas e com a 

comprovação documental necessária; 

 

6.4 Definir os ajustes necessários no Calendário Escolar, após o retorno das aulas presenciais; 

 

6.5 Manter a comunidade escolar da Rede CTPM informada acerca dos fatos e orientações de trabalhos e 

estudos, durante o estado de emergência. 

 

7. EXECUÇÃO 
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7.1 A execução do presente plano se baseia na existência de públicos diferenciados nos CTPMs: 

Serviços Administrativos/Disciplinares/Segurança Serviços Pedagógicos 

Policiais Militares Diretores 

ASPM: Assistente Administrativo da Polícia Militar. 

Secretaria 

Vice-Diretores 

AAPM: Auxiliar Administrativo da Polícia Militar: serviços 

gerais; assistente de turno; manutenção predial, cantina e 

secretaria 

SOESP: Serviço de Orientação e 

Supervisão Pedagógica 

AGPM: Analistas de Gestão da Polícia Militar: bibliotecárias 

e pedagogos da DEEAS 

Professores de Educação Básica: regentes 

dos anos iniciais e anos finais, PAP, PAEP, 

PAEE, PALIE, PUB e EVENTUAL 

DAD: cargos de provimento em comissão da administração 

direta 

 

 

7.2 Serão considerados, ainda, como público, os integrantes da comunidade escolar atingidos direta ou 

indiretamente pela suspensão das aulas presenciais, como alunos, pais/responsáveis A esse público os 

comandantes devem garantir o máximo de qualidade do atendimento on line, à distância2ou por telefone, de 

forma que, independentemente do meio, os interessados tenham informações atualizadas, orientações 

organizadas e esclarecimentos oportunos, podendo contribuir efetivamente para o sucesso do teletrabalho 

do corpo docente. 

 

7.3 Os alunos serão tratados em seus respectivos níveis de ensino, com suas características e 

peculiaridades: 

 

Nível de Ensino Características Importantes a serem consideradas 

 
2e-mails e manifestações nas redes sociais. Essas respondidas de maneira privada, evitando-se a criação de celeumas públicas 

desnecessárias. Caso as dúvidas tornem-se coletivas, o comandante deverá providenciar um Informativo próprio para postagem em 

suas redes sociais. 
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Ensino Fundamental 

I: Ciclo de 

Alfabetização (1º e 

2º anos) 

Os alunos estão em transição da Segunda Infância3 à Terceira Infância4 e a 

escolarização exerce um papel fundamental no processo de socialização e de 

estimulação da memória, além de auxiliar no desenvolvimento da linguagem. Por 

ainda utilizarem de muito simbolismo para o entendimento do mundo, necessitam 

de um acompanhamento mais próximo da família, mesmo durante as aulas 

presenciais, pois o ambiente familiar e social interfere diretamente no desempenho 

escolar.5 

Ensino Fundamental 

I: 3º ao 5º anos 

Os alunos já passaram pelo processo de socialização por meio  da escolarização e 

desenvolveram um certo nível de autonomia, pois começam a utilizar o pensamento 

lógico. Necessitam ainda de um acompanhamento pessoal e profissional durante o 

processo de aprendizagem e de aprimoramento da linguagem. Porém, já 

conseguem realizar mais tarefas de forma mais autônoma, com a supervisão da 

família e auxílio em dificuldades específicas, especialmente atreladas à 

organização dos horários de estudos e compreensão das atividades propostas.  

Ensino Fundamental 

II: 6º ao 9º anos 

Esses alunos estão na fase da pré-adolescência, etapa de importantes e complexas 

alterações em suas características cognitivas e afetivas. Nessa fase, estão 

buscando integração aos grupos sociais, aceitação e reconhecimento e encaram 

com muita naturalidade as inovações tecnológicas. Pode haver a necessidade de 

apoio dos pais/responsáveis quanto à organização dos horários, porém, de modo 

geral, os alunos já conseguem seguir sozinhos no autoestudo. 

Ensino Médio: 1º ao 

3º anos 

Os adolescentes do ensino médio estão em pleno desenvolvimento do pensamento 

em termos abstratos e do raciocínio científico. Apesar de a imaturidade persistir em 

alguns comportamentos, a maioria dos alunos possui capacidade de compreender 

a responsabilidade no processo de delineamento do próprio futuro. Além disso, 

possuem maior afinidade com o mundo digital, transitando bem entre as diversas 

 
3Segunda infância é, segundo Piaget, o estágio pré-operatório do desenvolvimento cognitivo porque “as crianças dessa idade (3-
7anos) não estão preparadas para se envolver em operações mentais lógicas, como estarão no estágio operatório-concreto da 
terceira infância” 
4 Na Terceira Infância (7-12 anos) a criança começa a interagir em seu meio e passa a adquirir novas descobertas e conhecimentos. 
A memória é aperfeiçoada e a compreensão de síntese torna-se mais complexa. 
5Ver: ALBUQUERQUE, Júlia Thauany Costa. BRITO, Luciana Novaes Oliveira. O desenvolvimento infantil na terceira infância. 
Pontifícia Universidade Católica. Goiânia/GO. 2014. Disponível em:  
https://www.passeidireto.com/arquivo/52521396/o-desenvolvimento-infantil-na-terceira-infancia?utm-medium=link acesso em: 
23março2020. 
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ferramentas de interação.  

 

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. 

 

7.5 As definições deste plano de contingência dar-se-ão em duas frentes: 

- cumprimento das Atividades Administrativas/disciplinares/segurança nas unidades da Rede CTPM; 

- cumprimento das Atividades Pedagógicas nas unidades da Rede CTPM. 

 

8. DO CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/DISCIPLINARES/SEGURANÇA NAS 

UNIDADES DO CTPM - Militares, ASPMs, AAPM, AGPMs e DADs 

 

8.1 O cumprimento das atividades desse público ocorrerá conforme diretrizes emanadas pelo Estado Maior 

da PMMG, em especial o Memorando Circular nº 10.150.1, de 18 de março de 2020, e o Memorando Circular 

nº 10.159.1/2020-EMPM6, com os necessários desdobramentos feitos pelos comandantes das unidades. 

 

8.2 Os comandantes deverão garantir que estejam na escola pelo menos um militar e um servidor civil, de 

forma que possam receber correspondências, atender telefonemas direcionados à secretaria e fazer 

atendimento de servidores ou familiares. Neste último caso, as pessoas devem ser orientadas sobre o 

isolamento social como medida de saúde pública e que, em caso de necessidade, deverão acionar a equipe 

por meio de e-mail ou telefone, indicando os meios de comunicação que permanecerão disponibilizados. Em 

todos os contatos, os servidores deverão manter a distância de segurança, e a escola deverá disponibilizar, 

próximo da entrada, meios para lavagem das mãos com água e sabão ou higienização com álcool em gel 

70%. 

 

8.3 Os funcionários cujos trabalhos dependam de acesso a sistemas poderão revezar nas escalas 

presenciais, caso não exista essa possibilidade em suas residências7. Caso haja mais de um funcionário em 

 
6 Os comandantes das unidades e  servidores deverão ter pleno conhecimento desses documentos, cumprindo todas as ordens 

emanadas pelo comando da PMMG. 

7 A ferramenta teamviewerpermite acesso remoto dos computadores das seções nas residências dos usuários, inclusive sistemas 
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um mesmo ambiente, esses deverão estar a pelo menos 1m de distância um do outro e em ambiente com 

ventilação natural, tomando sempre as medidas de prevenção do contágio, antes e após uso dos 

equipamentos. 

 

8.4 Para a escala presencial nas unidades, os comandantes devem priorizar os funcionários que possuem 

veículos próprios para deslocamento. Caso haja necessidade de escalar funcionários que utilizam o 

transporte público, esses devem ser massivamente orientados acerca das posturas de prevenção. Os 

comandantes definirão a sala que será utilizada para o plantão, disponibilizando meios de proteção para os 

servidores (água e sabão e álcool em gel 70%). 

 

8.5 Os comandantes devem também providenciar uma “área de desinfecção” e uma “área de segurança” na 

entrada da escola. O servidor, ao chegar, deverá entrar na “área de desinfecção” e higienizar as mãos, 

lavando com água e sabão ou limpando com álcool em gel 70%, conforme orientações dos órgãos de saúde. 

Todos os equipamentos também deverão ser higienizados antes e após o uso diário, bem como maçanetas, 

torneiras etc. Os servidores de plantão serão os responsáveis por manter esses locais higienizados, atendo-

se àqueles restritos ao trabalho. 

 

8.6 Nos sites das unidades da Rede CTPM, deverá haver mensagem em destaque, na qual os comandantes 

constem os endereços de e-mail8 da unidade respectiva, para dúvidas administrativas e dúvidas sobre o 

processo de ensino e aprendizagem por meio do teletrabalho dos docentes. Além disso, deverão 

disponibilizar o número de telefone no qual haverá atendimento, definindo apenas um telefone da escola a 

ser atendido pelo plantão. 

 

 
da PMMG. Os comandantes devem conhecer a ferramenta e analisarem se o uso é adequado para sua realidade. Os professores 

também deverão realizar o teletrabalho e cumprirem sua carga-horária na escola, caso não possuam condições mínimas em casa: 

computador e internet. 

8Cada vice-diretor deverá criar um e-mail para recebimento das demandas pedagógicas advindas da comunidade escolar 
relacionada, avaliar esses e-mails e encaminhar ao respectivo SOESP para que a demanda seja solucionada e o solicitante informado 
da solução. 
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8.7 O comandante deverá garantir que um funcionário acompanhe diariamente o e-mail administrativo, dentro 

do seu horário de trabalho, direcionando aos responsáveis pelas soluções as demandas apresentadas e 

buscando, dentro de sua competência, mediar essa comunicação. O servidor de plantão deverá manter 

registro das demandas e controle das soluções, em planilha única, que deverá ser atualizada diariamente 

por todos os plantonistas9. 

 

8.8 As demandas pedagógicas do e-mail ficarão sob a gestão do diretor pedagógico, que deverá definir junto 

dos vice-diretores a rotina de acompanhamento, desde que as respostas à comunidade sejam oportunas, 

claras e objetivas. 

 

8.9 Os Elos Técnicos deverão estar, obrigatoriamente, em condições de atendimento e assessoramento ao 

comandante da unidade acerca das questões relacionadas ao SPE. Para tanto, caso a unidade possua 

apenas um Elo Técnico designado, que cumpra meio expediente, deverá providenciar outro para que ambos 

 
9Caso o plantão para e-mail seja residencial, a planilha deverá ser criada de forma compartilhável entre os servidores escalados, 
para que todos possam editá-la, mantendo-a atualizada. Ao final de cada dia, o servidor deverá fazer um back-up da planilha de seu 
turno, salvando-a para efeito de conferência do trabalho que desenvolveu. 

Senhores Pais e Responsáveis,  

Durante o período emergencial da pandemia COVID-19, a Unidade CTPM/Nome da Unidade estará 

atendendo às demandas da comunidade escolar, preferencialmente, por meio dos seguintes contatos: 

telefone: 

e-mail para questões administrativas: 

e-mail pedagógico: 

Priorizem o e-mail e, ao enviá-lo, insiram no campo “assunto” a definição da demanda. Exemplo: SENHA 

POSITIVO ON; ACESSO AO SITE; ELOGIO; SUGESTÃO etc. 

Agindo dessa forma, a comunidade auxilia a equipe gestora na organização das atividades e na agilidade 

do processo de análise e busca de soluções para os problemas apresentados. 

Os horários de atendimento serão: SEG A SEX DAS 08:00 às 18:00 (ou definir, conforme escala local) 

Contamos com a compreensão de todos. 

Equipe CTPM/Nome da Unidade 
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cubram todo o turno de 7:00 às 18:00. O comandante deverá encaminhar o nome e o contato desse servidor 

à caixa de PA da Tecnologia Educacional/DEEAS, para inserção no grupo de Elos. 

 

8.10 Os Elos Técnicos poderão realizar o teletrabalho normalmente, devendo estar cientes de seus turnos 

obrigatórios. Ao final do seu horário de trabalho, deverão ligar para quem irá rendê-los, repassando todas as 

demandas surgidas, soluções encaminhadas e pendências ainda existentes. Após passar o serviço, deverão 

anunciá-lo ao comandante da unidade, por meio de PA, copiando o servidor que os rendeu. 

 

8.11 Caberá aos Elos Técnicos manterem planilha atualizada das solicitações e liberações de créditos para 

acesso ao site Positivo On, zelando para que essas liberações se deem em conformidade com as orientações 

técnicas da DEEAS, emitidas em tratativas com a gerência do sistema educacional adotado. Tal providência 

é essencial para que não haja problemas colaterais de cunho comercial que fujam à competência da PMMG. 

 

8.12 Os Elos Técnicos são os responsáveis por produzir e/ou disseminar conteúdos de orientação aos 

professores sobre o uso das TICs, especialmente dos recursos do Positivo On e das ferramentas alternativas 

para cumprimento do tempo escolar de contato direto com os alunos, conforme sugerido neste plano. 

 

8.13 Todos os servidores em teletrabalho deverão estar à disposição da respectiva chefia durante todo o 

expediente administrativo, inclusive para reuniões via web e orientações sobre as demandas surgidas. O 

controle do horário de trabalho será realizado por cada um dos respectivos funcionários, que deverão 

anunciar diariamente ao chefe direto o início e o término do empenho.  

 

8.14 Durante o período de teletrabalho, todos os servidores devem estar disponíveis para acionamento, e 

caberá ao respectivo comandante, apoiado por seus militares, acompanhar a situação de cada um, 

diariamente, especialmente no que tange ao estado de saúde. 

 

8.15 Caso o servidor não tenha condições de teletrabalho e seja acionado pela chefia, deverá deslocar-se à 

unidade do CTPM para cumprir a missão que lhe for confiada, devendo tomar todas as precauções para 

evitar o contágio pelo COVID-19. 

 

8.16 Para a distribuição dos materiais impressos da Positivo aos alunos, o comandante deverá, junto com a 
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direção pedagógica, organizar um esquema de atendimento presencial, de forma que haja horários e dias 

preestabelecidos, por ano escolar, turma e, se possível, por aluno10. 

8.17 Cabe ao comandante fazer a gestão de todas as instâncias escolares, administrativas e pedagógicas, 

devendo, nessas últimas, contar com o trabalho e gestão técnica dos respectivos diretores e suas equipes. 

 

9. DO CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DA REDE CTPM 

 

9.1 Diretores 

 

9.1.1 Os diretores pedagógicos deverão permanecer em teletrabalho11, sendo os principais propagadores 

das diretrizes técnicas emitidas pela DEEAS à equipe pedagógica. No processo de desenvolvimento da 

educação por meio do teletrabalho, caberá aos diretores: 

 

9.1.1.2 Manter contato diário com os comandantes, anunciando o início e o término do trabalho da equipe 

pedagógica, em especial da equipe gestora da escola - Vices e SOESPs - bem como anunciando o 

cumprimento do trabalho executado pelos professores com os alunos da unidade e o andamento das 

atividades pedagógicas; 

 

9.1.1.3 Determinar aos vice-diretores a criação de e-mails específicos para a solução de questões 

pedagógicas. Esses e-mails serão administrados pelos vice-diretores, que deverão analisar a demanda e 

encaminhar diretamente ao SOESP responsável pela solução, indicando o prazo para resposta ao solicitante; 

 

9.1.1.4 Realizar reunião semanal com os vice-diretores, via web ou skype, de forma a colher informações 

sobre o desenvolvimento dos trabalhos ao longo do período, observando, entre outras questões: 

 

a. conferir todas as turmas e todos os componentes curriculares, verificando se os SOESP confirmaram que 

 
10 Caso haja vários alunos agendados para o mesmo horário, a entrega deverá ocorrer em ambientes diferentes, observando todas 

as orientações do Ministério da Saúde sobre posturas de autoproteção. 

11 O teletrabalho está autorizado caso o servidor tenha condições mínimas em sua residência, como computador e 

internet. 
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todos os professores apresentaram Plano de Aula, conforme diretrizes da DEEAS, e realizaram as atividades 

com os alunos; 

 

b. conferir se os SOESP estão fazendo a supervisão dos professores, orientando e realinhando condutas 

didáticas e se estão acompanhando os alunos e orientando-os, conforme condições existentes; 

 

c. conferir se os vice-diretores possuem o controle das atividades de todos os SOESP e se estão dominando 

a situação, inclusive realizando conferências diárias com relação ao trabalho executado pelos professores, 

acionando o respectivo SOESP, no caso de verificação de alterações; 

 

d. conferir o preenchimento das planilhas encaminhadas pela DEEAS para controle das atividades on-line 

realizadas pelos alunos; 

 

e. verificar alterações, críticas e sugestões que possam aprimorar o processo de ensino à distância realizado 

pela Rede CTPM. 

 

9.1.1.5 Encaminhar à DEEAS3 as planilhas preenchidas pelos professores sobre as atividades pedagógicas 

realizadas durante a semana. Essas planilhas deverão estar compiladas em documento único, sendo 

enviadas sempre no dia posterior à aula referente. Nas terças-feiras, envio das atividades das segundas; nas 

quartas-feiras, as de terça, e assim sucessivamente, até os sábados, quando enviarão as planilhas das aulas 

das sextas-feiras. No momento do encaminhamento, os diretores deverão apontar os pontos positivos e 

negativos observados durante a semana, zelando para que a equipe pedagógica providencie todas as 

condições possíveis para a qualidade do trabalho remoto realizado pelo corpo docente. 

 

9.1.1.6 Participar de reunião semanal com a equipe da DEEAS3, para discutir o andamento das atividades 

semanais, as dificuldades encontradas, as boas práticas identificadas e as sugestões para a melhoria do 

processo nesse período; 

 

9.1.1.7 Receber as demandas encaminhadas pelo plantão escolar atinentes às questões pedagógicas12, 

distribuindo-as aos seus responsáveis e controlando as respostas aos solicitantes. 

 
12 No caso da comunidade encaminhar dúvidas pedagógicas ao e-mail destinado a questões administrativas. 
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9.2 Vice-Diretores 

 

9.2.1Os vice-diretores pedagógicos deverão permanecer em teletrabalho13, sendo os principais 

propagadores das diretrizes técnicas emitidas pela DEEAS aos integrantes do SOESP. No processo de 

desenvolvimento da educação por meio do teletrabalho, caberá aos vice-diretores: 

 

9.2.1.1 Organizar, monitorar e registrar o teletrabalho dos SOESPs, bem como as atribuições a eles 

confiadas, garantindo que os professores estejam sendo acompanhados por eles diariamente, bem como os 

alunos orientados, por meio das diversas ferramentas de comunicação on-line; 

 

9.2.1.2 Organizar, monitorar e registrar o trabalho realizado pelos professores de apoio; 

 

9.2.1.3 Receber e distribuir as demandas encaminhadas para o e-mail pedagógico, aos respectivos SOESP, 

definindo prazo para a solução dos problemas e respostas aos solicitantes. Todas as respostas dos SOESP 

devem copiar o e-mail  criado pela vice-direção, que garantirá a qualidade desse trabalho e a manutenção 

de um padrão de escrita para o trato com a comunidade; 

 

9.2.1.4 Realizar reunião semanal, via web ou skype, com os SOESPs, de forma a colher informações sobre 

o desenvolvimento dos trabalhos ao longo do período, observando, entre outras questões: 

 

a. transmitir as orientações de trabalho e garantir que os SOESPs cumpram as demandas que lhes são 

confiadas nesse período; 

 

b. conferir todas as turmas e todos os componentes curriculares, verificando se os SOESPs confirmaram que 

os professores apresentaram Plano de Aula e realizaram as atividades com os alunos; 

 

c. conferir se os SOESPs estão fazendo a supervisão dos professores, orientando e realinhando condutas 

didáticas e se estão acompanhando os alunos e orientando-os, conforme condições existentes; 

 

 
13 O teletrabalho está autorizado, caso o servidor tenha condições mínimas em sua residência, como computador e internet. 
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d. conferir se os SOESPs possuem o controle dos trabalhos de todos os professores e o controle dos alunos 

que estão efetivamente acessando a plataforma e as atividades propostas; 

 

e. conferir se os SOESPs estão identificando alterações no processo de ensino e aprendizagem à distância 

e acionando os professores ou a equipe pedagógica para solucionar os problemas; 

 

f. conferir, por amostragem, o trabalho dos professores, no que tange ao preenchimento das planilhas 

encaminhadas pela DEEAS para controle das atividades on-line realizadas pelos alunos; 

 

g. dar o feedback acerca dos atendimentos realizados via e-mail, reorientando os padrões de tratamento, 

sempre que necessário; 

 

h. verificar alterações, críticas e sugestões que possam aprimorar o processo de ensino à distância realizado 

pela Rede CTPM. 

 

9.2.1.4 Participar de reunião semanal com a direção pedagógica, na qual serão discutidas atividades da 

semana, apresentando as alterações e sugestões que possam melhorar o processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

9.3 SOESP 

 

9.3.1 Os SOESPs deverão permanecer em teletrabalho14, sendo os principais propagadores das diretrizes 

técnicas emitidas pela DEEAS à equipe de professores. No processo de desenvolvimento da educação por 

meio do teletrabalho, caberá aos SOESPs: 

 

9.3.1.1 Acompanhar as atividades pedagógicas desenvolvidas e supervisionar o teletrabalho realizado pelos 

professores e as atividades de autoestudo dos alunos; 

 

9.3.1.2 Reportar todas as alterações e todas as sugestões de melhoria do processo ao respectivo vice-diretor, 

para que este trate do assunto em reunião com a direção pedagógica; 

 
14 O teletrabalho está autorizado, caso o servidor tenha condições mínimas em sua residência, como computador e internet. 
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9.3.1.3 Receber as demandas pedagógicas enviadas ao e-mail da vice-direção e diligenciar para que as 

soluções sejam alcançadas, respondendo ao solicitante, com cópia para a vice-direção. Para a elaboração 

das respostas, os SOESPs devem considerar as regras de tratamento formal, observando a obrigatoriedade 

de solucionar os problemas, evitando respostas evasivas; 

 

9.3.1.4 Realizar reuniões semanais com os professores, de forma a colher deles as impressões e as 

sugestões sobre o processo de ensino e aprendizagem que será adotado nesse período emergencial, bem 

como dar feedback a respeito das seguintes questões: 

 

a. apontar a qualidade do lançamento de conteúdos disciplinares, conforme Plano de Ensino do componente, 

indicando pontos a melhorar; 

 

b. verificar se os professores estão estabelecendo prazos para que os alunos realizem as atividades 

proposta, indicando pontos a melhorar; 

 

c. verificar se os professores estão definindo e especificando os recursos didáticos que deverão ser 

explorados pelos alunos; 

 

d. conferir se houve orientações claras e objetivas aos discentes para o autoestudo e a realização das 

atividades; 

 

e. compartilhar entre os professores as boas práticas e trocar experiências acerca das melhores Tecnologias 

de Informação e Comunicação a serem utilizadas nesse período de teletrabalho; 

 

f. tratar dos acionamentos realizados pela comunidade escolar por meio do e-mail da vice-direção, bem como 

dos alinhamentos necessários ao aumento progressivo da qualidade do processo de ensino e aprendizagem; 

 

g. colher dos professores a assinatura do Termo de Cessão de Uso de Voz e Imagem, conforme ANEXO III, 

para dar suporte jurídico à divulgação das videoaulas produzidas por eles e disponibilizadas aos alunos. 
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9.3.1.5 Encaminhar aos vice-diretores as planilhas de monitoramento da DEEAS compiladas (em documento 

único) de todos os professores, devidamente preenchidas, supervisionadas e acertadas, para que sejam 

encaminhadas à diretoria. É proibido, sob qualquer pretexto, mudar o modelo ou a disposição das 

informações na planilha enviada pela DEEAS. Essa postura é essencial para que a compilação dos dados 

das 30 (trinta) unidades seja possível para as pedagogas da DEEAS3. Caso ocorra erro, as planilhas serão 

devolvidas para a unidade para que sejam retificadas. 

 

9.3.1.6 Incentivar práticas inovadoras entre os professores, disseminando, ainda, as boas práticas, 

informando-as à vice-direção para que haja reconhecimento do trabalho dos docentes ao final desse período; 

 

9.3.1.7 Providenciar condições de teleatendimento, com orientações pedagógicas e de desenvolvimento do 

teletrabalho, dos professores às famílias das turmas que atende, fazendo a mediação do trabalho docente  

com os estudos dos alunos. 

 

9.3.1.8 Participar de reunião semanal com os vice-diretores, na qual anunciarão as atividades de supervisão 

e orientação realizadas durante a semana, devendo apresentar todas as alterações identificadas e que 

poderão causar prejuízos ao processo de ensino e aprendizagem. Deverão, nesse sentido, indicar quais as 

providências tomadas para eliminar esses riscos.   

 

 

9.4 Professores de Educação Básica: Anos Iniciais, Regentes, Professores de Apoio Pedagógico 

(PAP), Professores de Apoio à Equipe Pedagógica (PAEP), Professores de Atendimento Educacional 

Especializado (PAEE), Professores para Uso da Biblioteca (PUB), Professores de Apoio ao 

Laboratório de Informática Educativa (PALIE) e Professores Eventuais 

 

9.4.1 A educação à distância/ ensino remoto, em sua essência, considera a utilização de meios e Tecnologias 

da Informação e Comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e 

avaliação compatíveis, entre outros, com desenvolvimento de atividades educativas por estudantes que 

estejam em lugares e tempos diversos. 

 

9.4.2 Conforme legislação e normativas existentes e, considerando o zelo com a qualidade da EBPM, para 
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fins de cumprimento das atividades, neste período, serão consideradas as seguintes premissas: 

 

a. Os professores dos diversos componentes curriculares serão também os tutores de suas respectivas 

turmas, responsabilizando-se não somente pela ministração de aulas e planejamento de atividades e 

avaliações, como também pela garantia da qualidade de comunicação entre eles e os alunos. Esse trabalho 

visa à garantia do cumprimento do objetivo final de qualquer esforço da rede: uma educação de qualidade. 

 

b. Os SOESP serão os supervisores do teletrabalho desempenhado pelos professores, verificando o 

cumprimento das diretrizes e redirecionando ações, de forma que os Planos de Ensino sejam respeitados 

em sua íntegra, visando à máxima qualidade de aprendizagem dos alunos. Estarão, desse modo, 

monitorando os Planos de Ensino e as atividades desenvolvidas pelos professores, zelando, principalmente, 

pelo estabelecimento da relação mais real e simultânea possível entre os professores e os alunos. 

 

c. Os conhecimentos, habilidades e atitudes da equipe de professores e demais membros da equipe 

pedagógica estão consubstanciados nos diversos cursos e treinamentos realizados à distância e 

presencialmente pela equipe de assessoria técnica do SPE. Nesses momentos, todos tiveram oportunidades 

múltiplas de conhecimento da plataforma e exploração de seus recursos e materiais. Presume-se também 

que todos os professores conhecem o material impresso e os recursos digitais a eles atrelados: QR Codee 

Realidade Aumentada, devendo explorá-los em profundidade.  

 

d. A maioria dos alunos da Rede CTPM possui acesso ao site Positivo On, pois a posse dos materiais 

didáticos é condição primária para cumprimento da Proposta Pedagógica. Entretanto, aqueles que não 

tiverem adquirido o material, por quaisquer motivos, inclusive os dispensados da compra em virtude de 

deficiência, serão tratados de maneira particular e terão liberação de acesso à plataforma, em caráter 

extraordinário e temporário15. 

 

e. O uso das diversas TICs disponíveis no mercado e liberadas gratuitamente pelas empresas nesse período 

emergencial é uma das condições para caracterização do teletrabalho docente, não sendo suficiente a 

 
15 para que tenham condições de desenvolver as ações pedagógicas planejadas.O acesso ao sistema, em caráter extraordinário e 
temporário, será disponibilizado, até o retorno das aulas presenciais, a todos os estudantes, inclusive aos alunos que apresentem 
alguma deficiência. 
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postagem de planos e atividades na plataforma Positivo On. Essas ferramentas contribuirão para a 

cooperação entre discentes e docentes, a reflexão sobre o conteúdo das disciplinas e a acessibilidade 

metodológica, instrumental e comunicacional, devendo o professor prever avaliações periódicas, 

devidamente documentadas, de modo que seus resultados sejam efetivamente utilizados em ações de 

melhoria contínua, com intervenções pedagógicas oportunas. 

 

f. As equipes de professores de apoio e da gestão escolar devem contribuir para a facilitação do trabalho dos 

professores regentes, prestando todo o suporte necessário ao processo de ensino e aprendizagem, conforme 

definições da direção pedagógica, corroboradas pelos respectivos comandantes. 

 

g. Caso os professores apresentem algum tipo de dificuldade relativa à exploração de ferramentas digitais, 

deverão contar com o apoio dos Elos Técnicos, pelos meios de comunicação divulgados pela unidade. 

 

h. O teletrabalho dos professores da Rede CTPM está ligado intrinsecamente à participação de seus alunos, 

sendo esse controle um dever do docente. 

 

9.4.3 Apresentadas as premissas, ficam definidos como deveres dos professores: 

 

a. Realizar a docência por meio do teletrabalho, considerando, para fins de reconhecimento, os tempos 

previstos nos Quadros de Horários Semanais da unidade; 

 

b. Elaborar os Planos de Aulas para cada aula prevista na semana, com o conteúdo a ser trabalhado, os 

objetivos da aula, o desenvolvimento (como a aula deve ser conduzida), a avaliação16 e os recursos didáticos 

que devem ser utilizados (videoaulas do On, videoaulas do youtube, videoaulas de autoria própria do 

professor, bate-papo para tirar dúvidas, aulas ao vivo em plataforma específica, leitura do livro didático, 

documentários etc). Para a elaboração dos Planos de Aulas, os professores deverão observar os seguintes 

passos: 

 

I – Verificar o conteúdo previsto para ser trabalho no SPE com Você e compará-lo com o andamento das 

 
16Para cada aula será obrigatório o lançamento de uma avaliação, não necessariamente somativa, mas que deverá ser corrigida 
virtualmente e contada como presença à aula para os alunos que a finalizarem e encaminharam. 
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aulas na Rede CTPM.  

 

II – Caso verifique discrepância, decorrente de aspectos particulares da unidade ou de si, deverão planejar 

suas aulas de forma que os alunos estejam com o conteúdo alinhado até o dia 13 de abril. 

 

III – Caso a discrepância seja entre o material disponibilizado e o Plano de Ensino da Rede CTPM, o professor 

terá esse tempo de alinhamento do conteúdo estendido até o dia 04 de maio17, devendo elaborar, desde já, 

o Plano de Aula adequado. 

 

IV – Em qualquer situação, as aulas disponibilizadas pelo SPE com Você deverão constar nos Planos de 

Aulas dos Professores, devendo ser complementadas, reforçadas e mais bem exploradas, conforme análise 

de cada docente. 

 

c. A participação dos alunos na Avaliação de Desempenho disponibilizada pelo SPE com Você é essencial, 

pois serão gerados relatórios importantes para registro das ações pedagógicas realizadas neste período 

emergencial; 

 

d. Relatórios gerados pela Positivo serão encaminhados às unidades e aos professores, para que façam 

análise diagnóstica e planejem intervenções necessárias.  

 

9.4.4  Os  professores deverão balizar seus planejamentos, considerando o seguinte tempo do aluno:  

 

a. tempo em que ele estaria na escola e, especificamente, em sua aula18, durante a semana; 

 

b. tempo em que ele estaria em casa, realizando tarefas escolares diversas e estudos para avaliações do 

respectivo componente curricular. 

 

9.4.5 Assinar Termo de Cessão de Uso de Voz e Imagem, conforme ANEXO III, para  segurança jurídica da 

 
17 Caso a suspensão das aulas perdure até essa data.  
18 Os planejamentos, obrigatoriamente, devem se restringir ao tempo definido semanalmente para o componente curricular. Para 
facilitar o raciocínio pode o professor planejar atividades para o mesmo horário da aula semanal. 
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escola em relação às aulas postadas em ambiente virtual e disponibilizadas aos alunos, utilizando o nome 

do Colégio Tiradentes; 

 

9.4.6 Observar que, para a produção de videoaulas ou audioaulas, devem, inicialmente, se apresentar, 

indicando seu nome, o componente curricular, o ano escolar e a unidade do CTPM na qual servem. Todos 

estão autorizados a utilizar o nome da PMMG e deverão fazê-lo por questões de contagem para fins de 

cumprimento do teletrabalho. Deverão, no entanto, primar por condutas alinhadas aos valores preconizados 

pela organização: Representatividade, Respeito, Lealdade, Disciplina, Ética, Justiça e Hierarquia; 

 

9.4.7 Preencher a planilha de monitoramento de rede, no modelo específico da DEEAS3, encaminhando-a 

ao SOESP para conferência, compilação e encaminhamento à vice-direção. Sob nenhum argumento, o 

modelo da planilha enviada pela DEEAS3 poderá ser alterado. Essa providência é essencial para que o 

monitoramento de toda a Rede seja possível, e os anúncio ao diretor, completos e oportunos. O prazo para 

preenchimento da planilha será estabelecido pela direção pedagógica, de forma que essa tenha condições 

de enviá-la à DEEAS3 no dia posterior à aula prevista; 

 

9.4.8 Explorar todas as ferramentas existentes na plataforma Positivo On e no SPE com Você. Para este 

recurso, deverão priorizar o acesso pelo endereço http://specomvoce.com.br/, diminuindo a demanda na 

plataforma educacional; 

 

9.4.9 Criar estratégias diversificadas de aproximação de seus alunos, com horários pré-agendados para 

esclarecimento de dúvidas, correção de exercícios ou mesmo explicações mais específicas sobre 

determinado ponto do conteúdo trabalhado por si memso ou pelo SPE com Você. Para tanto, poderá explorar 

as diversas ferramentas disponíveis no mercado e, inclusive, disponibilizadas de forma gratuita durante a 

pandemia (ver 13.4).A presença do professor e a relação em sala de aula são primordiais no processo de 

ensino e aprendizagem, portanto, neste momento é necessária muita dedicação para que os contatos à 

distância se tornem o mais humanizados possível; 

 

9.4.10 Avaliar os alunos, nos pontos previstos para o TE e TA nas etapas atingidas pela suspensão das aulas 

e realização do teletrabalho. Os pontos de TE e TA serão unificados nesse período, sem, contudo, perder a 

essência de seus objetivos. A diferença será que ambos serão realizados em casa pelos alunos. Porém, é 
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importante que os alunos sejam instigados, constantemente, ao estabelecimento de uma rotina saudável que 

priorize os estudos mas, também o convívio com a família. No retorno às aulas presenciais, as AV e AS serão 

aplicadas normalmente, conforme orientação da DEEAS; 

 

9.4.11 Diante da especificidade do trabalho de cada PEB, algumas orientações gerais são importantes, não 

descartando-se as demais, de cunho particular, que devem ser constantemente transmitidas pela equipe 

gestora local:  

 

Nível de Ensino Orientações gerais para o teletrabalho docente 

Ensino Fundamental I: Ciclo de 

Alfabetização (1º e 2º anos) 

Atividades Lúdicas e orientação às famílias podem auxiliar o 

processo de desenvolvimento no período à distância. Os 

professores, conhecedores da plataforma, deverão produzir os 

Planos de Aulas, orientando os pais no acompanhamento das 

atividades. Devem considerar as famílias com maiores 

dificuldades em termos tecnológicos e produzi orientações 

específicas e bem direcionadas sobre os estudos, as dinâmicas, 

os trabalhos e as atividades que devam ser desenvolvidas. Os 

professores deverão desenvolver ou explorar estratégias 

diversas de interação com os alunos e/ou com as famílias. 

Deverão, para tanto, contar com a orientação do PAP, PAEP e 

SOESP responsáveis.  É extremamente importante a confecção 

ou disponibilização de vídeos a serem trabalhados com os 

alunos, de forma a estimular o processo de alfabetização e 

letramento. Todas as boas práticas devem ser compartilhadas 

de forma que possam ser disseminadas em toda a Rede CTPM, 

facilitando o trabalho de todos e promovendo o aumento 

progressivo da qualidade dos resultados.A cada conteúdo 

previsto no Plano de Aula, os professores devem atrelar uma 

atividade, jogo ou trilha no site da Positivo, que será utilizada 

para controle de “frequência” dos alunos. Ressalte-se a parceria 

da Positivo com Play Kids, já disponível no Carrossel. 
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Ensino Fundamental I: 3º ao 5º anos Além da estimulação de atividades lúdicas, jogos e brincadeiras, 

podem também receber tarefas e desafios, como leituras, 

trabalhos e atividades de desenvolvimento do aprendizado. Os 

professores, conhecedores da plataforma Positivo On, deverão 

explorar todas as ferramentas disponíveis, inclusive no 

Carrossel. Deverão disponibilizar tempo de atendimento aos 

alunos e videoaulas/audioaulas de autoria própria19 ou 

selecionadas entre as diversas disponíveis em plataformas de 

vídeos na internet. Para cada conteúdo previsto no Plano de 

Aula, os professores devem atrelar uma atividade ou trilha no 

site da Positivo, que será utilizada para controle de “frequência” 

dos alunos. 

Ensino Fundamental II: 6º ao 9º anos Há a possibilidade de desenvolver algumas atividades mais 

elaboradas, inclusive com aulas à distância organizadas pelos 

professores. A esses alunos, os professores poderão confiar 

leituras sobre os conteúdos propostos nos Planos de Ensino, 

elaborar atividades e exercícios extras, além dos já existentes 

nos livros didáticos, explorar a plataforma em sua totalidade e 

deixar atividades de autoria do professor. Podem também 

estimular a criação de vídeos em que os próprios alunos 

apresentem determinado conteúdo, como forma de incentivo20. 

Os professores deverão criar meios de atendimento dos alunos 

para tirar dúvidas, podendo explorar todas as TICs disponíveis 

gratuitamente no mercado. A cada conteúdo previsto no Plano 

de Aula, os professores devem atrelar uma atividade ou trilha no 

site da Positivo, que será utilizada para controle de “frequência” 

dos alunos. 

 
19 Necessidade de assinatura do Termo de Cessão de Uso de Voz e Imagem, conforme ANEXO III. 

20Desde que observado o cuidado com a divulgação da imagem deles que só poderá ser feita com 

autorização dos pais 
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Ensino Médio: 1º ao 3º anos Para esse público, as atividades do teletrabalho do professor 

podem abarcar todas as ferramentas disponíveis, conforme 

planos de aulas, inclusive com aulas ao vivo, permitindo a 

interação. Os professores poderão, inclusive, colher com eles, 

sugestões de ferramentas de interação e criar estratégias ainda 

mais avançadas de aprendizado. A cada conteúdo previsto no 

Plano de Aula, os professores devem atrelar uma atividade ou 

trilha no site da Positivo, que será utilizada para controle de 

“frequência” dos alunos. 

 

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 PAEP21, 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 

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

determinação do diretor pedagógico, autorizado pelo comandante. 
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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.  

 

9.4.16 A liberação de trilhas e atividades deve ser realizada de forma coerente com as programações 

semanais previstas para os alunos. O professor poderá liberar, conforme julgar necessário ao aprendizado, 

até uma trilha por conteúdo trabalhado no período, além das atividades. 

 

9.4.17 Os professores de apoio deverão se organizar, conforme determinação da direção pedagógica, para 

manterem um serviço de plantão22 de atendimento aos familiares que precisarem tirar dúvidas sobre o 

processo de acompanhamento escolar em casa. 

 

9.4.18 A plataforma da Positivo On pode e deve ser explorada em sua totalidade, especialmente na 

ferramenta ATIVIDADES, local em que os professores deverão postar suas orientações específicas para as 

turmas que regem. 

 

10. DOS AJUSTES NA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA REDE CTPM 

 

A situação atual gera a necessidade de atualização da Proposta Pedagógica da Rede CTPM, prevendo o 

teletrabalho para os integrantes da equipe pedagógica. A finalidade é a garantia da educação de qualidade. 

 

Tal postura consubstancia-se nos Pareceres CNE/CEB Nº 5/97 e Nº 38/2002, que orientam: 

 

 As atividades escolares realizam-se na tradicional sala de aula, do mesmo modo que em outros 
locais adequados a trabalhos teóricos e práticos, a leituras, pesquisas ou atividades em grupo, 
treinamento e demonstrações, contato com o meio ambiente e com as demais atividades 

 
22 Em regime de teletrabalho. 

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=5CBF41B6FAF4



 

 

 

 

humanas de natureza cultural e artística, visando à plenitude da formação de cada aluno. Assim, 
não são apenas os limites da sala de aula propriamente dita que caracterizam com 
exclusividade a atividade escolar que fala a lei. Esta se caracterizará por toda e qualquer 
programação incluída na proposta pedagógica da instituição, com frequência exigível e efetiva 
orientação por professores habilitados. Os 200 dias letivos e as 800horas anuais englobarão 
todo esse conjunto. 

 

Ainda, no Parecer CNE/CEB Nº: 19/2009, que tratou de consulta sobre reorganização dos calendários 

escolares por ocasião da epidemia H1N1 (Gripe A) que atingiu alguns municípios à época, houve o registro 

do entendimento de que “os 200 dias letivos são direito do aluno, não um dever. Tanto que a própria lei prevê 

que o aluno pode não fazer uso de 25% desses dias (50dias) sem nenhum tipo de punição”. No caso da 

epidemia da época, o parecer registrou que o direito à vida se sobrepôs ao direito de estar na escola. Dessa 

forma, o parecer sugeriu que, para os estados atingidos, não houvesse a obrigatoriedade dos 200 dias letivos 

e que esses estados poderiam se reestruturar para o cumprimento dos conteúdos, sem prejuízo para os 

alunos.  

 

Ainda, o § 4º do Art. 32 da LDB traz que o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância 

utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. 

 

O Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, esclarece que, entre as situações que justificam a oferta 

do ensino à distância na educação básica, está o “impedimento, por motivo de saúde, de acompanhar as 

atividades presenciais”. 

 

Torna-se, pois, razoável inferir que, na situação de pandemia, em que os alunos e os professores estão 

obrigados a permanecerem em casa, muito mais está autorizada a educação à distância, de forma que se 

minimizem os danos causados à integralização do currículo. 

 

Nessa linha, a Nota de Esclarecimento e Orientações 01/2020 do Conselho Estadual de Educação de Minas 

Gerais autoriza as atividades pedagógicas remotas, desde que acompanhadas e controladas pelo respectivo 

sistema de ensino. 

 

Por óbvio e, por dever de respeito à educação, a equipe pedagógica da DEEAS compreende a complexidade 

do teletrabalho para a área de educação e, portanto, está atenta a todos os acompanhamentos necessários 
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que venham sustentar a manutenção dos bons resultados alcançados pela Rede CTPM nos últimos anos. 

 

Nesse contexto, alguns ajustes na Proposta Pedagógica tornam-se importantes, conforme itens seguintes. 

 

10.1 Calendário Escolar 

 

O Calendário Escolar será alterado somente se persistir a situação de emergência, com suspensão total das 

aulas acima dos limites estabelecidos para as atividades de teletrabalho dos professores e autoestudo dos 

alunos.  

 

O primeiro esforço da Rede CTPM será a implantação do sistema de teletrabalho dos professores e 

autoestudo dos alunos, garantindo o atendimento desses, principalmente com ministração dos conteúdos 

previstos nos Planos de Ensino, correção de atividades e momentos de esclarecimento de dúvidas e reforço 

de conhecimentos não consolidados. 

 

Até o presente momento, em se mantendo a qualidade dos trabalhos dos professores, das equipes 

pedagógicas e, ao mesmo tempo, a participação e presença dos alunos, o Calendário Escolar está mantido, 

conforme planejamento inicial. 

 

Na prática, essa análise será realizada após a retomada das aulas presenciais, com o retorno das unidades 

sobre quais professores cumpriram as normativas emanadas e quais, por motivos diversos, não cumpriram. 

O Calendário será revisto, conforme a necessidade de cada uma das turmas e componentes curriculares, 

conforme tenham ou não consolidado os conhecimentos ministrados à distância. 

 

Caso o governo defina o retorno das aulas no meio de uma semana letiva, a rede CTPM permanecerá, em  

princípio, no módulo à distância até a finalização da semana, para que as atividades seguintes sejam 

orientadas e bem conduzidas pela equipe DEEAS3. Caso haja determinação diferente, será comunicada por 

meio de Informativo emitido pela DEEAS, com retorno imediato. 

 

10.2 Matrizes Curriculares 
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Em decorrência das adequações necessárias ao período de pandemia do COVID-19, serão procedidos os 

seguintes ajustamentos, paulatinamente: 

 

a. Momento 123: consideração do teletrabalho dos professores para efeito de cumprimento de carga horária 

até o limite de 39horas-aulas para o Ensino Fundamental I24; até 133 horas-aulas para o Ensino Fundamental 

II25 e até 33326 horas-aulas para o Ensino Médio. Esses tempos se referem ao que a Rede CTPM possui 

acima do limite mínimo legal exigido, que é de 800 horas anuais (EFI: 833,2 horas; EFII: 900 horas e EM: 

1050 horas). 

 

b. Momento 2: caso a suspensão das aulas ultrapasse os limites do Momento 1, as aulas à distância poderão 

atingir ainda o limite de mais 192horas-aulas para o Ensino Fundamental I27; 213horas-aulas para o Ensino 

Fundamental II28, e 213horas-aulas para o Ensino Médio29. Esse limite foi calculado a partir de 20% da carga-

horária mínima obrigatória, estabelecidos pela Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional). 

c. Momento 3: caso esses limites ainda não sejam suficientes, em decorrência de manutenção da suspensão 

das aulas, o tempo restante deverá ser obrigatoriamente reposto presencialmente, quando da finalização da 

epidemia30.  

 

11. AVALIAÇÕES 

 

 
23 Cada dia letivo do Ensino Fundamental I possui 5 (cinco) aulas por dia; o Ensino Fundamental II, 6 (seis) aulas e o Ensino Médio 
7 (Sete) aulas. 
24 O correspondente a 7 dias de aulas mais 4 aulas. Portanto, a partir do dia 27 de março, o Ensino Fundamental I já passa para o 
Momento 2. 
25 O correspondente a 22 (vinte e dois) dias de aulas mais 1 (uma) hora-aula. Portanto, o Ensino Fundamental II passa para o 
Momento 2 a partir do dia 17 de abril. 
26 O correspondente a 47 (quarenta e sete) dias de aulas mais 4 (quatro) horas-aulas. Portanto, o Ensino Médio passa para o Momento 
2 a partir do dia 15 de maio. 
27 O correspondente a mais 38 (trinta e oito) dias de aulas mais 2 (duas) horas-aulas, contados a partir do dia 27 de março, encerrando 
em 20 de maio. 
28 O correspondente a mais 35 (trinta e cinco) dias de aulas mais 3 (três) horas-aulas, contados a partir do dia 17 de abril, encerrando 
em 5 de junho. 
29 O correspondente a mais 30 (trinta) dias de aulas mais 3 (três) horas-aulas, contados a partir do dia 15 de maio, encerrando dia 
26 de junho. 
30Essa diretriz poderá ser revista, conforme orientações normativas do Ministério da Educação e/ou da Secretaria Estadual de 
Educação/MG. 
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11.1Durante o período de educação à distância os professores deverão planejar para todos os dias de aulas, 

conforme o seu horário semanal, pelo menos uma atividade e, até uma trilha por conteúdo ministrado, 

considerando os resultados para efeito de pontuação em TE e TA. 

 

11.2 Para que se possa operacionalizar a ação do item anterior, os conceitos de TE e TA serão 

provisoriamente aglutinados, devendo ser compreendidos como instrumentos avaliativos que visam ao 

processo de consolidação dos conteúdos trabalhados, exploração de assuntos específicos, novas 

descobertas a partir dos conceitos básicos e, por fim, simulações que verifiquem o nível de aprendizado e 

preparação para as avaliações somativas. 

 

11.3 As avaliações somativas ocorrerão quando do retorno às aulas presenciais: 

 

a. Para o Ciclo de Alfabetização: os regentes deverão permanecer por uma semana verificando o 

aprendizado, por meio de Avaliações Diagnósticas, seguidas de Avaliações Progressivas, conforme 

conceitos estruturados na Instrução 01/2020. Estão suspensas as Avaliações (AV) para o Ciclo de 

Alfabetização, em decorrência da situação atual, nas etapas que forem atingidas pela suspensão de aulas. 

Os professores considerarão as notas obtidas no período de teletrabalho, combinadas com as observadas 

nas avaliações progressivas quando do retorno às aulas presenciais. Essa providência só será tomada na 

etapa escolar atingida pela suspensão das aulas. As demais seguirão o calendário normal da Rede CTPM 

para 2020. 

 

b. Para o Ensino Fundamental I (3º ao 5º ano): os professores deverão proceder à análise diagnóstica por 

meio de atividades em sala de aula, dever de casa,  fóruns, debates, seminários, (Quick Response - QR 

Code - Realidade Aumentada - RA), produções textuais, entre outras, componente por componente, já na 

primeira semana, verificando o nível de conhecimento consolidado no período de teletrabalho. Após análise, 

os professores deverão retomar os conteúdos necessários e aplicar AV de cada componente curricular, 

sendo composta por questões objetivas, conforme cronograma e orientações específicas da DEEAS, em 

relação a quantidades de questões a serem consideradas. Para a elaboração dessas avaliações, os 

professores deverão atentar-se aos conteúdos que são pré-requisitos para que o aluno prossiga em seu 

percurso escolar. Essa providência só será tomada na etapa escolar atingida pela suspensão das aulas. As 

demais seguirão o calendário normal da Rede CTPM para 2020 
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c. Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1º ao 3º ano): quando do retorno às aulas 

presenciais, os professores deverão aplicar, já na primeira semana de aula, uma análise diagnóstica de cada 

componente curricular, por meio de atividades em sala, dever de casa,  fóruns, debates, seminários, (Quick 

Response - QR Code - Realidade Aumentada - RA), produções textuais, entre outras, verificando a situação 

de aprendizado no período à distância. A AV deverá ser composta por questões objetivas e considerar todos 

os conteúdos trabalhados no período à distância, para cada componente curricular, conforme cronograma e  

orientações específicas da DEEAS em relação a quantidades de questões a serem consideradas, devendo 

os professores focar nos conteúdos pré-requisitos mais importantes para o prosseguimento da vida escolar 

do aluno.  

 

11.4 Todos os professores deverão seguir os Planos de Ensino disponibilizados pela DEEAS para a 

elaboração dos Planos de Aulas do período à distância. Essa providência garante que toda a Rede esteja no 

mesmo ritmo de aprendizado e possibilitará uma retomada sem traumas dos trabalhos presenciais, 

principalmente no que tange à participação dos alunos nas AV e AS. 

 

11.5 Caso os professores sigam as orientações ora expostas, com disciplina, empenho e qualidade, na 

retomada das aulas presenciais espera-se que os alunos estejam aptos a prosseguir com as atividades, sem 

prejuízos para o aprendizado. Além disso, o tempo dos professores ficará destinado a aulas, revisões e 

avanços nos conteúdos, já que as pontuações referentes aos TE e TA já terão sido distribuídas. 

 

12  DA CONTAGEM DO TEMPO ESCOLAR E DE TRABALHO 

 

12.1 Para fins de controle das atividades pedagógicas desenvolvidas, serão consideradas atividades 

referentes ao Módulo I dos professores: 

 

a. todo e qualquer material de autoria própria do professor, subsidiado pelo Termo de Cessão de Uso de Voz 

e Imagem, conforme ANEXO III, disponibilizado ao vivo para os discentes31 e com controle de presenças, 

 
31 Caso o docente utilize somente as videoaulas disponibilizadas pelo specomvoce.com.br para ministração do conteúdo, deverá 

(poderá)  disponibilizar também conteúdo próprio para esclarecimento de dúvidas, correção de exercícios ou aprofundamentos que 

julgar necessários. 
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bem como com controle de acesso posterior da gravação por parte dos alunos. Os professores, nesses 

casos, deverão registrar os nomes dos alunos que acessaram e participaram efetivamente das aulas, de 

forma a comprovar a relação professor-aluno que caracteriza a aula ministrada. Os vídeos não podem 

ultrapassar o tempo previsto para cada aula no Quadro de Horário Semanal da escola, devendo abarcar 

também, nesse tempo, aquele destinado a exercícios de fixação ou diagnóstico da consolidação do 

aprendizado. Isso é possível, pois o tempo de aula à distância é diferente do presencial, podendo ser mais 

bem aproveitado em decorrência da inexistência das interrupções naturais com interação pessoal. 

 

b. toda e qualquer disponibilização do tempo do professor para atendimento de alunos ou familiares para 

esclarecimentos de dúvidas com relação ao desenvolvimento dos conteúdos programáticos. Também neste 

caso, os professores devem controlar o número de acionamentos, bem como os dias e os períodos do dia 

em que se disponibilizaram. 

 

12.2  Serão consideradas atividades referentes ao Módulo II dos professores: 

 

a. O tempo dedicado aos planejamentos, correções de atividades e postagem unilateral de atividades e 

esclarecimentos relativos aos conteúdos; 

 

b. Tempo de reunião com os SOESPs, não podendo ultrapassar o tempo de módulo referente às atividades 

que seriam desenvolvidas na escola; 

 

c. Tempo dedicado aos responsáveis e alunos, para tratativas acerca do desempenho da turma e do 

desempenho individual de alunos, sob coordenação do SOESP. 

 

12.3 Para fins de contagem de Módulo II, as atividades na escola e as atividades em local definido pelo 

professor serão unificadas, sendo desenvolvidas na residência do docente. 

 

12.4 O tempo do professor limita-se àquele definido para o cargo que exerce, sendo qualquer dedicação 

extra considerada ação voluntária, sem impacto em termos remuneratórios. 

 

12.5 Para quaisquer efeitos, o reconhecimento do teletrabalho do professor está atrelado aos resultados 
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alcançados pelos alunos nos seguintes quesitos:  

 

a. interação: porcentagem de alunos que participaram das aulas ao vivo ou acessaram o conteúdo 

posteriormente. 

 

b. diagnóstico da aprendizagem: é obrigatória a prestação de contas aos alunos sobre todas as atividades e 

trilhas planejadas pelos professores. Toda atividade e trilha lançada e não corrigida pelos professores não 

será validada. 

 

c. cumprimento do Plano de Ensino: é obrigatório que os professores estejam alinhados com o Plano de 

Ensino disponibilizado pela DEEAS. 

 

d. Sistema Positivo de Ensino: é obrigatório que o professor utilize, além dos meios digitais alternativos de 

sua preferência, os recursos didáticos existentes no Positivo On e no SPE com Você, focando seus 

planejamentos nesses materiais. 

 

12.6 Para seu controle e organização, os professores devem ter consigo, no mínimo: 

 

a. Planos de Aulas referentes a todas as aulas ministradas no período emergencial, utilizando o modelo já 

adotado na respectiva unidade do CTPM; 

 

b. Controle de Participação e Presença dos alunos: planilha com o controle de presença dos alunos nos 

momentos disponibilizados para atendimento professor-aluno, ao vivo; 

 

c. Controle de Participação dos alunos por meio da finalização das atividades: alunos que encerraram as 

atividades e trilhas, além das notas porventura atribuídas, deverão ter a presença computada para o dia ao 

qual as atividades se referem. Esse controle será o utilizado para fins de registro no sistema e cômputo do 

percentual obrigatório para aprovação; 

 

d. Controle dos atendimentos realizados às famílias e/ou alunos, conforme direcionamento dos SOESP; 
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e. Cópia da planilha padrão da DEEAS, com seus preenchimentos, para fins de comprovação do 

planejamento e execução do planejamento, no modelo do ANEXO I. Os professores deverão realizar o 

preenchimento, conforme as determinações da direção pedagógica, de forma a facilitar o encaminhamento 

de todas as planilhas padrão compiladas para registro da DEEAS3; 

 

f. Controle da finalização de atividades e trilhas pelos alunos, com o registro das respectivas notas, se for o 

caso, para transcrição no SIEA quando da liberação do Diário de Classe; 

 

g. Registro de diário de bordo, conforme modelo do ANEXO II, com o controle de todas as atividades 

realizadas no período de teletrabalho. Esse controle será utilizado para fins de comprovação do trabalho 

junto à Seção de Recursos Humanos da unidade. 

 

12.7 Os componentes disciplinares com previsão também de aulas práticas, como Educação Física, Artes e 

Aulas de Laboratório, neste período emergencial, serão ministrados de maneira remota, podendo os 

professores realizar as adaptações que lhes couberem, sem contudo deixar de explorar os conteúdos 

previstos nos Planos de Ensino. Durante as aulas ao vivo com os alunos, os professores podem buscar 

formas de colocá-los na prática, sempre que isso for possível. 

 

12.8 Especificamente para as aulas de laboratório, os professores trabalharão ainda mais em parceria com 

os responsáveis pela componente teórico: biologia, química, física e ciências para o EFII. 

 

13 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

13.1 Os comandantes deverão acompanhar todas as atividades administrativas e pedagógicas, devendo 

estar aptos a prestar anúncio durante todo o expediente, ainda informando ao DEEAS as alterações 

observadas, apontando sugestões de melhoria do processo. Devem estar atentos, sobretudo, às atividades 

pedagógicas desenvolvidas, colhendo anúncio sobre o cumprimento do trabalho pelos professores e toda a 

equipe pedagógica, bem como sobre a participação dos alunos nas atividades propostas. Em última instância, 

cabe aos comandantes garantir o cumprimento do teletrabalho por todos os servidores de sua unidade, 

inclusive pelos professores, devendo ser assessorado diretamente pela direção e vice-direção pedagógica. 
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13.2 Os Quadros de Horários Semanais (QHS) deverão estar disponíveis de maneira clara e objetiva para a 

comunidade escolar no site da unidade. Além disso, os Planos de Aulas também deverão estar organizados 

em acessos, por turma, no site, além das postagens realizadas no Positivo On.  

 

13.3 Os gestores deverão manter atualizada a leitura das mensagens disponibilizadas no Painel 

Administrativo da Polícia Militar, acompanhando as deliberações, e cumprir os prazos estipulados. A 

comunicação oficial se dará por meio desse recurso. 

 

13.4 Caso o professor não tenha condições de acesso à internet em sua residência, o comandante deverá 

providenciar computador, em condições, na unidade do CTPM, de forma que o docente cumpra sua carga 

de trabalho semanal e possa orientar e acompanhar seus alunos de maneira adequada. Para tanto, deverá 

providenciar todas as condições de prevenção do COVID-19 já dispostas neste plano. 

 

13.5 Caso o aluno não tenha condições de acesso à internet em sua residência, o comandante deverá 

providenciar computador em condições na unidade do CTPM, de forma que o discente cumpra suas tarefas 

e atividades, devidamente acompanhado pelos pais/responsáveis e conforme agendamento e disponibilidade 

na Unidade Escolar. 

 

13.6 Para questões atreladas à dificuldade de acesso e manejo da plataforma Positivo On pelos docentes, 

pais/responsáveis, alunos, o Elo Técnico deverá estar disponível. Para que os professores sejam bem 

atendidos, o comandante deverá informar-lhes os horários de atendimento do Elo Técnico, bem como o e-

mail e telefone disponibilizados para esses contatos. 

 

13.7 Várias ferramentas para reuniões on-line estão disponibilizadas gratuitamente na internet  e podem ser 

exploradas para a ministração de aulas on-line: https://hangouts.google.com/; https://www.skype.com/pt-br/; 

https://zoom.us/; https://whereby.com/; https://www.join.me/pt; https://teams.microsoft.com/start; 

https://web.whatsapp.com/; https://blackboard.coursesites.com/; https://www.lifesize.com/pt; etc. 

 

13.8 A comunidade escolar, em especial as famílias, os professores e os alunos, devem ter prioridade no 

atendimento de suas demandas, apresentadas nos meios oficiais de comunicação, durante todo o período 

escolar, devendo ser respondidos no prazo de até 2 (dois) dias úteis. Entende-se como meios oficiais de 
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comunicação os e-mails da unidade e o telefone disponibilizado no site.  

 

13.9 Para fins de alinhamento, qualquer envio de mensagem à DEEAS, pelos integrantes da comunidade, 

deverá ser feito por meio do FALE CONOSCO, sendo obrigatória a identificação do solicitante, com os 

seguintes dados mínimos: nome do solicitante, nome do aluno interessado, nª de matrícula, unidade do 

CTPM e dúvida. 

 

13.10 Para acompanhamento dos trabalhos realizados pelas escolas, as assessoras da DEEAS3 farão o 

serviço de inspetoria, conforme distribuição abaixo: 

 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DA DEEAS PARA INSPETORIA DAS AÇÕES DE TELETRABALHO DOCENTE NA 

REDE CTPM 

VIVIANE ROSANA PATRÍCIA NEIDE 

ARGENTINO 

MADEIRA AVELINO CAMARGOS 

NOSSA SENHORA DAS 

VITÓRIAS GAMELEIRA 

JUIS DE FORA 

JOSÉ MAURO DE  

VASCONCELOS MONTES CLAROS UBERLÂNDIA 

MINAS CAIXA GOVERNADOR VALADARES ITABIRA CURVELO 

PASSOS IPATINGA LAVRAS 

SETE 

LAGOAS 

KÉSCIA TATIANE ELIANE JÚNIA 

BETIM ARAGUARI POUSO ALEGRE VESPASIANO 

BOM DESPACHO DIAMANTINA SÃO JOÃO DEL REI 

TEÓFILO 

OTONI 

UBERABA DIVINÓPOLIS UBÁ BARBACENA 

PATOS DE MINAS     MANHUAÇU 

 

13.11Outras deliberações poderão ser tratadas a qualquer momento, e por meio de outros documentos no 

âmbito da DEEAS e/ou PMMG, e deverão ser publicadas no site da DEEAS; 
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13.12 O presente Plano de Contingência poderá ser atualizado a qualquer momento, devendo todos os 

integrantes da comunidade escolar permanecer atentos às redes oficiais de comunicação; 

 

 

Welerson Conceição Silva, Coronel PM 

Diretor de Educação Escolar e Assistência Social 
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ANEXO I 

(Modelo Planilha de Controle de Atividades e Recursos Didáticos do Período de Teletrabalho do Período Emergencial) 

 

 

 

 

 

 - UNIDADE:                                                        ANO ESCOLAR:                         DATA:

COMPONENTE CURRICULAR CONTEÚDO RECURSO DIDÁTICO DESCRIÇÃO E ORIENTAÇÕES 

PLANEJAMENTO DAS AULAS REMOTAS
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ANEXO II 

(Registro do Teletrabalho do Professor de Educação Básica da Rede CTPM) 

DATA TELETRABALHO REALIZADO (síntese) FONTES DE COMPROVAÇÃO

DIÁRIO DE BORDO DO PROFESSOR

NOME COMPLETO DO PROFESSOR:                                        NR PM:

COMPONENTE CURRICULAR:                 

* citar as fontes que comprovem a realização do trabalho, como Positivo ON, Drive dos planejamentos e 

links das aulas e atendimentos realizados.

ANO(S) ESCOLAR(ES):                               TURMA(S):

CTPM: NOME DA UNIDADE
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ANEXO III 

TERMO DE CESSÃO DE USO DE VOZ E DE IMAGEM 

Pelo presente Termo de Cessão de Uso de Voz e de Imagem, de um lado o(a) 

Professor(a)________________________________,nº PM___________________,RG nº ______________, 

CPF nº _____________, residente na Av./Rua _____________, nº __________________, 

Bairro__________, CEP __________, Município de________________/MG, lotado no Colégio Tiradentes da 

Polícia Militar de Minas Gerais - Unidade  ________________, doravante denominado(a) CEDENTE, e de 

outro lado o Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais (CTPM) - Unidade 

_____________________, entidade pública, mantida pela Polícia Militar de Minas Gerais, inscrita no CNPJ 

sob o nº 16.695.025/0001-97, com sede à Av./Rua _____________, nº __________________, 

Bairro__________, CEP __________, Município de________________/MG, representado neste ato por seu 

Diretor Administrativo, nº PM___________, posto 

__________________________,nome______________________,RG _____________, CPF__________, 

doravante denominado CESSIONÁRIO, e 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, transportes coletivos, shoppings, dentre outros locais com grande fluxo de pessoas. 

- 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. 

- 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). 

- 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. 

- a Lei nº 9.394/96 (LDBEN) em seu artigo 24 e, em especial, o art. 23, que dispõe em seu § 2º que o 

calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério 

do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei. 
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 - a Lei nº 9.394/96 (LDBEN), em seu art. 32, § 4º, dispõe que o ensino fundamental será presencial, sendo 

o ensino a distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais, e ao 

mesmo tempo, dispõe, em seu art. 36, § 11º, inciso VI, que para efeito de cumprimento das exigências 

curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências desenvolvidas em 

cursos realizados por meio de educação a distância ou educação presencial mediada por tecnologias. 

- O Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, que regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394/96 (LDBEN), 

estabelece em seu art. 2º que “A educação básica e a educação superior poderão ser ofertadas na 

modalidade a distância nos termos deste Decreto, observadas as condições de acessibilidade que devem 

ser asseguradas nos espaços e meios utilizados”. 

- uma das principais medidas para conter a disseminação do novo Coronavírus é o isolamento e o 

distanciamento social, conforme orientação das autoridades sanitárias, sendo certo a relevância de contribuir 

com as famílias na retenção das crianças e adolescentes no seio doméstico e familiar, impedindo o ócio 

desnecessário e inapropriado para as circunstâncias relativas aos cuidados para conter a disseminação do 

COVID-19. 

- desde o ano de 2018 o Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais (CTPM) adota o uso de 

recursos tecnológicos, através de sua plataforma digital de ensino (Positivo On), como suporte complementar 

para a realização das atividades escolares, donde exsurge a viabilidade e a necessidade de estabelecer um 

regime especial de aulas não presencial, por meio de conteúdo didático-pedagógico elaborado e transmitido 

pelo docente no formato remoto e/ou virtual, como medida de prevenção e combate a disseminação do 

Coronavírus (COVID-19) e, sobretudo para fins do regular cumprimento do calendário letivo de 2020 do 

CTPM, evitando-se assim maiores prejuízos e transtornos aos discentes. 

 

As partes resolvem celebrar o presente Termo de Cessão de Uso da Voz e da Imagem que se regerá pelas 

seguintes cláusulas e condições, em conformidade com a legislação brasileira vigente:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

O presente instrumento tem por objeto a autorização do(a) CEDENTE para o uso de sua voz e imagem pelo 

CESSIONÁRIO, bem como a cessão de todo e qualquer direito autoral e patrimonial dela decorrente, visando 

a ministração de aulas aos discentes do CTPM, na modalidade de ensino remoto (não-presencial), através 

de sua plataforma digital de ensino (Positivo On). 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE USO DA VOZ E IMAGEM 

2.1 O uso da voz e imagem do(a) CEDENTE dar-se-á a título de conteúdo didático e pedagógico para a 

ministração de aulas e atividades escolares decorrentes, na modalidade de ensino remoto, na forma não-
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presencial, para o____ano do Ensino  __________, Disciplina de_______________, Turma____, Turno 

_____, a serem oferecidas pelo(a) CEDENTE aos discentes do CTPM - Unidade ________________, através 

da sua plataforma digital de ensino (Positivo ON). 

2.2 Para efeito do disposto no item anterior, o(a) CEDENTE se comprometerá a planejar e desenvolver seus 

trabalhos didáticos e pedagógicos, observando fielmente as orientações, instruções e diretrizes que lhes 

forem determinadas pela Diretoria de Educação Escolar e Assistência Social (DEEAS). 

2.3 O uso da voz e imagem gravadas e transmitidas pelo(a) CEDENTE se dará a critério do CESSIONÁRIO 

que poderá utilizá-las, no todo ou em parte, por número indeterminado de vezes, na plataforma digital de 

ensino (Positivo On) adotada na rede CTPM, respeitando-se, em todo o caso, os dispositivos vigentes na 

legislação brasileira e no presente instrumento. 

2.4 A voz e a imagem do(a) CEDENTE serão utilizadas, exclusivamente, para os fins didáticos e pedagógicos, 

conforme previsto na Cláusula Primeira (Do Objeto) deste termo, ficando expressamente vedado o uso para 

fins diversos, inclusive comerciais e/ou econômicos. 

2.5 As aulas ministradas pelo(a) CEDENTE na modalidade de ensino remoto (não-presencial) poderão ser 

transmitidas no ambiente interno ou externo do CESSIONÁRIO, no formato virtual, através de videoaulas na 

plataforma do Positivo On, videoaulas da plataforma Youtube, videoaulas de autoria própria do(a) CEDENTE 

em outras plataformas e/ou mídias sociais (facebook, instragram), chats (bate papo) para solução de dúvidas, 

aulas ao vivo em plataforma específica, leitura de livro didático e documentários. 

2.6 As videoaulas de autoria própria do(a) CEDENTE, divulgadas em outras plataformas e/ou mídias sociais 

(facebook, instagram, dentre outros) deverão ser acompanhadas por senha de acesso pessoal para os 

usuários (alunos) como modo de evitar a reprodução indevida por terceiros.  

2.6.1 cumpre ressaltar que os meios apresentados no item 2.6 nos quais o CEDENTE poderá utilizar para o 

ensino remoto de forma não presencial, são mídias sociais de caráter aberto e pessoal, o CESSIONÁRIO 

não se responsabiliza por possíveis utilizações que extrapolem os limites da rede CTPM.  

2.7 A presente cessão de uso de voz e imagem é outorgada a título gratuito, não sendo devido ao(à) 

CEDENTE ou a terceiro, ainda que preposto ou herdeiro, qualquer remuneração ou benefício decorrente 

deste ato, em face do que estabelece este Termo.  

2.8 A celebração do presente Termo não caracteriza relação trabalhista, tampouco origina direitos e deveres 

trabalhistas entre as partes, ainda que entre elas já exista, já tenha existido ou venha a existir contrato de 

trabalho com objeto diferente deste ora pactuado. 

2.9 Cumpridas todas as cláusulas e condições ajustadas neste instrumento, as partes renunciam entre si, 

quaisquer direitos indenizatórios morais, materiais e lucros cessantes, a qualquer título, especialmente no 

tocante ao objeto do presente termo. 
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2.10 O(a) CEDENTE declara ter conhecimento das orientações, instruções e diretrizes expedidas pela 

DEEAS, relacionadas ao objeto deste instrumento, em especial as disposições contidas no Plano de 

Contingência que passa a integrar este Termo para todos os fins e efeitos. 

2.11 As aulas na modalidade de ensino remoto (não presencial) deverão ser ministradas pelo(a) próprio(a) 

CEDENTE, não podendo ser ministradas por terceiros, exceto na hipótese de substituição do professor titular, 

de acordo com os termos e condições definidas pelas instruções da DEEAS. 

2.11.1 Caso o(a) CEDENTE tenha que se ausentar, pelos motivos legalmente admitidos, tal situação deverá 

ser comunicada ao Diretor Pedagógico da Unidade, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, 

permitindo assim que o professor substituto possa elaborar e ministrar em tempo hábil o ensino remoto (não-

presencial) as aulas aos seus alunos.  

2.11.2 Caso ocorra a substituição do professor titular e a aula tiver que ser ministrada pelo professor 

substituto, este também deverá preencher e assinar o presente Termo. 

2.12 O (a) CEDENTE cede ao CESSIONÁRIO, a título gratuito, de forma plena, total e definitiva gratuita, em 

caráter irrevogável e irretratável, a propriedade de todos os direitos patrimoniais e autorais que possui ou vier 

a possuir sobre a obra a ser elaborada e ministrada, para efeito da execução do objeto deste Termo. 

2.13 O (a) CEDENTE deverá cumprir rigorosamente as cláusulas e condições estabelecidas neste Termo, 

especialmente quanto à elaboração das aulas na modalidade de ensino remoto (não presencial) e 

disponibilização na plataforma digital de ensino (Positivo On) adotado pela rede do CTPM, com observância, 

ainda, do Quadro de Horas estabelecido pela DEEAS-3, conforme normas e orientações expedidas pela 

DEEAS. 

2.14 A reprodução das vídeoaulas na plataforma digital de ensino (Positivo On) adotada pela rede do CTPM 

dar-se-á exclusivamente para o cumprimento do conteúdo didático-pedagógico a ser ministrado no período 

da pandemia ocasionada pelo Coronavírus (CODIV-19), como meio de prevenção e combate à sua 

disseminação, conforme estabelecido pelas autoridades sanitárias, pelo Poder Executivo Estadual e pelo 

Diretor DEEAS, no que couber. 

2.15 O CESSIONÁRIO poderá editar, publicar, reproduzir, imprimir, através de qualquer processo, técnica e 

mídia, ceder, em todo ou em parte, o uso e fruição da obra, gratuitamente, a todos os alunos da rede CTPM, 

podendo, ainda, traduzir para qualquer idioma, incluir em sua base de dados, arquivar em formato impresso, 

armazenar em computador, inclusive em sistema de nuvem. 

2.16 O(a) CEDENTE tem pleno conhecimento de que não perceberá qualquer remuneração pela obra 

didático-pedagógica, elaborada para os fins do objeto deste Termo, sendo que as aulas ministradas na 

modalidade de ensino remoto (não presencial) serão devidamente compensadas como dia de trabalho efetivo 

correspondente a carga horária diária e ao total no mês, em substituição à aula presencial, conforme 
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estabelecido na legislação vigente e instruções da DEEAS. Ficando resguardado os direitos inerentes ao 

cargo ou função. 

2.16.1 O(a) CEDENTE deverá comprovar o cumprimento das atividades de docência realizadas no ensino 

remoto (não presencial) na plataforma Positivo On, conforme quadro de hora semanal expedido pela DEEAS, 

a fim de que o dia de trabalho realizado de forma remota (não presencial) possa a ser considerado de efetivo 

serviço. 

2.17 O(a) CEDENTE está ciente de que não terá nada a reclamar por parte do Estado de Minas Gerais e da 

PMMG e do CESSIONÁRIO, pelo uso de sua voz e imagem para os devidos fins previstos neste Termo. 

CLÁUSULA TERCEIRA (DA RESPONSABILIDADE PELA OBRA)  

3.1 O(a) CEDENTE declara ser o legítimo e exclusivo autor(a) e criador(a) da obra, comprometendo-se a 

responder por todos e quaisquer danos causados ao CESSIONÁRIO e a terceiros em decorrência da violação 

de quaisquer direitos, inclusive de propriedade intelectual.  

3.2 Em face de eventual reivindicação apresentada ao CESSIONÁRIO por terceiros, relativos a quaisquer 

direitos sobre a obra ou direitos nela incluídos, o(a) CEDENTE deverá adotar, às suas expensas, todas as 

providências necessárias para assegurar ao CESSIONÁRIO o exercício de seus direitos. 

3.3 Caso o CESSIONÁRIO, por questões referentes a direitos sobre a obra ou direitos nela incluídos, venha 

a ser acionado judicialmente, o(a) CEDENTE deverá colaborar para a defesa do CESSIONÁRIO e fornecer 

os subsídios necessários, sem prejuízo da responsabilidade legal prevista no item 3.1 desta Cláusula. 

CLÁUSULA QUARTA (DA VIGÊNCIA)  

O presente instrumento terá vigência a partir de 18 de março de 2020, e permanecerá válido e eficaz, para 

todos os efeitos e fins previstos na Cláusula Primeira (Do Objeto), enquanto perdurar a situação de pandemia 

ocasionada pelo Coronavírus (CODIV-19), conforme estabelecido pelas autoridades sanitárias, pelo Poder 

Executivo Estadual e pelo Diretor DEEAS, no que couber.  

CLÁUSULA QUINTA (DISPOSIÇÕES FINAIS)  

5.1 O presente termo é de natureza civil, não gerando direitos e obrigações que não estejam aqui 

contemplados. 

5.2 O presente ajuste produzirá seus efeitos inclusive em relação a eventuais herdeiros e sucessores do(a) 

CEDENTE. 

5.3 As partes, neste ato, se outorgam a mais geral, plena, rasa, irretratável, irrestrita, irrevogável e inequívoca 

quitação pela presente cessão e transferência dos direitos autorais da obra cedida, renunciando a todo e 

qualquer eventual direito de reclamação de quaisquer remunerações, reembolso ou compensação de 

qualquer natureza. 

5.4 As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte-MG para dirimir quaisquer divergências advindas 
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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. 

 

        ________________________________________ 

CEDENTE 

PROFESSOR 

 

     ___________________________________________ 

CESSIONÁRIO 

DIRETOR ADMINSTRATIVO 

 

TESTEMUNHAS: 

1. NOME COMPLETO:_______________________________________ 

RG:___________________ 

CPF:__________________ 

 

2. NOME COMPLETO:_______________________________________ 

RG:___________________ 

CPF:__________________ 
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