
 

DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS, GASTOS E MEDIDAS 

ADOTADAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO DURANTE A PANDEMIA 

(NOTA TÉCNICA CTE-IRB Nº 02/2020) 

 

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do 

Município de Paula Freitas/PR, firmou parceria junto a Vara da 

Infância e Juventude de União da Vitória/PR, que oferta acolhimento 

Psicológico e Primeiros Socorros Psicológicos promovidos pelo CEJUSC 

– Centro de Cidadania, do referido Fórum, por meio do programa RAC – 

Rede de Ajuda Cejusc/Coronavírus. O serviço é ofertado a toda a 

Equipe de profissionais e demais colaboradores da Secretaria Municipal 

de Educação de Paula Freitas/PR, de forma gratuita, com garantia do 

sigilo dos atendidos e das informações repassadas. 

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto 

disponibiliza também, duas Profissionais Psicólogas, que fazem parte da 

Secretaria, a disposição dos Professores, Funcionários, Alunos e Pais de 

Alunos, que necessitam de atendimento nesta área. As referidas 

Profissionais Psicólogas realizam também o acompanhamento de alguns 

Alunos e Familiares que estão encontrando resistência na realização de 

atividades não presenciais.  

O Município de Paula Freitas/PR possui o Concurso Público em 

andamento, com Edital de abertura nº 01/2020, lançado em 

20/01/2020, no qual tornou pública a realização de Concurso Público, 

sob o regime celetista, para provimento de vagas e cadastro de reserva 

do seu quadro de pessoal, com a Prova Objetiva que seria realizada em 

22 de março de 2020, sendo suspensa por prazo indeterminado através 

do Decreto Nº 2.315/2020 - de 18 de março de 2020, que dispõe sobre 

a suspensão de atividades sujeitas à aglomeração de pessoas no âmbito 

do Município de Paula Freitas/PR.  Considerando o fato de a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) ter declarado, em 11 de março de 

2020, que a contaminação com o novo Corona vírus (COVID-19) 

caracteriza pandemia. Até o momento, o Concurso Público n.º 01/2020 

encontra-se suspenso.  

O Município de Paula Freitas/PR, está no aguardo da 

homologação pelo TCE/PR – Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 

referente ao Processo Seletivo Simplificado – PSS para Cadastro de 

Reserva e Contratação por Prazo Determinado - Edital nº 03/2020, 

destinado a selecionar profissionais para atuarem junto ao Poder 



Executivo Municipal, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Desporto, Secretaria Municipal da Assistência Social e Secretaria 

Municipal de Saúde, atendendo à necessidade temporária e de 

excepcional interesse público, suprindo a demanda nas Instituições de 

Ensino Municipal (Escolas Municipais e Centros de Educação Infantil), 

no transporte municipal, Secretaria Municipal de Saúde com atuação 

nas Unidades Básicas de Saúde e Secretaria Municipal da Assistência 

Social com atuação na “Casa Lar”, tendo em vista o afastamento de 

servidores públicos efetivos, devido a atestados médicos, licença 

maternidade e licença de servidores para concorrer ao pleito eleitoral.    

Com seleção de candidatos mediante Avaliação de Títulos referentes à 

escolaridade, tempo de serviço e aperfeiçoamento profissional. 

Até o momento, o Município de Paula Freitas/PR não efetuou 

contratações temporárias, regimes suplementares, convocações 

extraordinárias, alterações nas jornadas de trabalho, nem houve 

afastamentos de profissionais de educação em decorrência da COVID-

19.  

Até o momento, não houve necessidade de firmar convênios, 

parcerias, acordos de cooperação, contratações, aditamentos e 

alterações contratuais, inclusive as ligadas de forma indireta às 

atividades escolares com equipes de limpeza adicionais para garantir o 

cumprimento dos protocolos sanitários, já que as aulas presenciais 

encontram-se suspensas através do Decreto Municipal nº 2.315/2020, 

Decreto Estadual n.º 4.230/2020 e n.º 4.258/2020.  

Até o momento, não houve necessidade de mudanças na forma de 

contratação ou na gestão de contratos e compras na área da educação.  

A Coordenadora do Controle Interno Municipal, através do Oficio 

nº C.I. nº 13/2020, encaminhou à Secretaria de Educação, Cultura e 

Desporto, a Portaria do Ministério Público do Estado do Paraná – Grupo 

Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à 

Improbidade Administrativa GEPATRIA/ Região de União da Vitoria e a 

Recomendação Administrativa n. MPPR – 0152.20.001303-4, para 

conhecimento e adoção das práticas elencadas no documento. Estando 

também, proibida a compra de itens e de prestação de serviços sem a 

devida realização das orientações dos documentos descritos acima, e 

sem a realização de procedimento licitatório (registro de preço ou 

dispensa).   

Em atendimento à solicitação constante da Portaria/ 

Procedimento Administrativo do Ministério Público, no qual solicita 

informações acerca da distribuição dos alimentos referentes à merenda 



escolar aos Alunos em situação de vulnerabilidade, e a Lei nº 

13.987/2020, que autorizou, em caráter excepcional, a distribuição de 

gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE, apenas durante 

a pandemia, foram tomadas as seguintes medidas: 

- Conforme orientações da Administração Municipal, do Setor Jurídico 

Municipal e a aprovação do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, a 

Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, realizou o repasse para a 

Secretaria de Ação Social de alguns itens da Merenda Escolar que 

estavam em estoque,  em que foram adquiridos com o recurso do PNAE. 

A Secretaria de Ação Social realizou a distribuição destes alimentos 

diretamente às famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família e as 

que se encontram em situação de vulnerabilidade. Foram repassados os 

itens à Secretaria de Ação Social na data de 13/04/2020 e 

30/03/2020.  

- Procurando atender melhor os Alunos da Rede Municipal de Ensino, 

está sendo adquirido produtos da Cesta Básica com recursos do PNAE. 

Desde o dia de 24 de junho de 2020, estão sendo distribuídos 

quinzenalmente produtos da Cesta Básica às Famílias cadastradas no 

Bolsa Família, seguindo informações recebidas pelo SERE – Sistema 

Estadual de Registro Escolar. As entregas estão sendo realizadas nas 

dependências das Instituições onde os Alunos estão matriculados.  

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto está 

realizando juntamente com às Instituições de Ensino do Município de 

Paula Freitas/PR, um Plano de Ação Pedagógica, para desenvolvimento 

de Atividades Remotas, de acordo com a Resolução Nº 002/2020 da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Paula 

Freitas/PR, que estabelece em regime especial, orientações para a 

realização de atividades pedagógicas escolares na forma de aulas não 

presenciais para o Ensino Fundamental - Anos Iniciais e para a 

Educação Infantil, em decorrência da pandemia causada pela COVID-

19 e, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 4.230/2020, pelo 

Decreto Municipal nº 2.315/2020 - de 17 de março de 2020 e pelo 

Decreto Municipal nº 2.334/2020 - de 09 de abril de 2020.   

O regime especial previsto no caput deste artigo tem início 

retroativo a 06 de abril de 2020 para o Ensino Fundamental – Anos 

Iniciais e 01 de junho de 2020 para a Educação Infantil e será, 

automaticamente, finalizado seguindo ato oficial da Secretaria de 

Estado da Educação e Esporte – SEED, que determine o encerramento 

do período de suspensão das aulas remotas e outras providências. 



As Atividades Escolares não presenciais, são consideradas 

aquelas utilizadas pelo Professor da Turma e pelo componente 

curricular, destinada à interação com o Aluno por meio de atividades 

impressas, livros didáticos, cadernos, estudos e trabalhos dirigidos, 

chats, fóruns, redes sociais, videoaulas, audiochamadas, 

videochamadas e outras semelhantes. As atividades escolares deverão 

respeitar a Base Nacional Comum Curricular, o Projeto Político 

Pedagógico da Instituição e a Proposta Curricular municipal e Proposta 

Curricular do Estado do Paraná.  

Os Alunos do ensino regular terão como recurso o Livro Didático e 

o material impresso disponibilizado pelas respectivas Escolas. As 

atividades propostas aos Alunos serão apresentadas semanalmente ou 

quinzenalmente, por meio de cronograma divulgado pela Direção da 

Escola. As Escolas já utilizavam o aplicativo de celular para enviar 

recados aos Pais ou Responsáveis, diante da atual situação foi 

solicitado a cada Professor para criar um grupo de WhatsApp, com 

todos os Alunos ou Pais de sua turma, canal esse que servirá de 

comunicação entre Professor e Família. As atividades deverão ser 

disponibilizadas aos Pais semanalmente ou quinzenalmente, com 

entrega de material impresso na escola e acompanhadas pelo Professor 

diariamente, que passará comandos aos Alunos, seja em forma de vídeo 

ou em forma de áudio, de maneira clara e acessível a todos, tirando 

dúvidas e auxiliando as famílias durante todo o seu horário de trabalho, 

em alguns casos este material é levado pelo Professor e Diretor até a 

residência do Aluno, onde o mesmo recebe as orientações de como 

realizar as referidas atividades.  Ao final de cada atividade realizada, os 

Alunos ou Responsáveis deverão enviar uma foto, pelo WhatsApp, para 

o Professor, que fará o acompanhamento da participação dos Alunos, 

para comprovar a atividade realizada. De acordo com planilha das 

atividades desenvolvidas nas Instituições de Ensino, está sendo atingido 

através do aplicativo do celular 90% (noventa porcento) dos Alunos dos 

Anos Iniciais. Os Alunos que não tem acesso ao celular, recebem as 

atividades impressas na Escola, e, em casos especiais, recebem as 

atividades em casa.  

O Município não possui Alunos que não está recebendo as 

atividades ou Apoio Pedagógico. Todos os Alunos continuam tendo 

contato com o Professor, seja via aplicativo do celular ou durante a 

visita na Escola ou na casa do Aluno, para orientação e esclarecimento 

de possíveis dúvidas na realização das atividades propostas pelo 

Professor. Os Profissionais estão tomando todas as medidas de 

segurança, respeitando as orientações indicadas pela Secretaria de 

Saúde, com o uso do álcool gel, distanciamento e uso de máscaras.  



A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, como 

Gestora da Rede Pública Municipal de Ensino, realiza o 

acompanhamento das atividades remotas enviadas aos Alunos, através 

de reunião semanal com os Diretores das Escolas e CMEIS Municipais, 

em que são discutidas e tomadas decisões em conjunto, sobre assuntos 

referentes às atividades remotas ou qualquer outra decisão pedagógica 

que seja necessária no momento de suspensão das aulas presenciais. 

As reuniões ocorrem nas dependências Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Desporto todas as quintas feiras, respeitando as 

orientações de distanciamento e uso de máscaras indicadas pela 

Secretaria de Saúde. Os esclarecimentos de eventuais dúvidas de Pais 

ou Responsáveis acerca do andamento das atividades não presenciais, 

são realizados por meio telefônico e por troca de mensagens via 

aplicativos de celulares.  

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, realiza 

acompanhamento e planejamento das atividades propostas aos Alunos 

de acordo com os conteúdos propostos nos Referenciais Curriculares do 

Paraná, contribuindo no enriquecimento pedagógico através de mídias 

tecnológicas; da organização as atividades das aulas, levando em conta 

o tempo e grau de dificuldade a ser realizado, pensando na interação 

dos Alunos, promovendo a mediação da aprendizagem; da análise do 

relatório semanal de atividades, no qual constam as ações 

desenvolvidas no decorrer da semana, a fim de que seja possível a 

avaliação do desenvolvimento da proposta estabelecida, com vistas 

também a efetivar continuidade da aprendizagem quando retornarem as 

aulas presenciais. É desenvolvido um trabalho em conjunto com os 

Diretores das Escolas e CMEIS, mantendo contato direto e diário, 

estando sempre atentos ao trabalho dos Professores junto aos Alunos e 

Famílias, contando com o apoio do Conselho Tutelar Municipal para 

visitas às Famílias, onde se encontra resistência na realização e envio 

das atividades propostas pelos Professores. Também está sendo 

colocados a disposição das Famílias o atendimento por Profissionais 

Psicólogos e Fonoaudiólogos, para auxilio da melhor forma das Famílias 

auxiliarem os Alunos quando estes apresentam dificuldades ou se 

recusam a realizar as atividades escolares fora da escola.    

A Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, segue orientações 

do Núcleo Regional de Educação, tendo todas as ações pautadas em 

Decretos e orientações da SEED/PR, na reorganização do calendário 

escolar, no estudo de protocolos e ações para a volta às aulas com 

segurança, em que estas deverão estar repletas de cautelas e cuidados 

sanitários, mas também atentas aos aspectos pedagógicos, no 

desenvolvimento de planilhas e planos de ações para acompanhamento 



das atividades remotas, bem como a discussão sobre o parecer do 

Conselho Nacional de Educação com orientações educacionais para a 

realização de aulas e atividades pedagógicas presenciais, seguindo as 

Diretrizes e Orientações Pedagógicas do Parecer 05/2020 CNE/CP, 

organizado em colaboração com o Ministério da Educação, e conta com 

a participação de debate de entidades nacionais como a UNDIME, o 

CONSED, a UNCME, a FNCEM, o Fórum das Entidades Educacionais, 

além da interlocução com especialistas e entidades da sociedade civil. A 

organização do retorno deve dar atenção especial a todos os Alunos, 

considerando as questões sócio emocionais que podem ter afetado 

muitos Estudantes, Famílias e Profissionais da Escola durante o 

isolamento. É importante o fortalecimento dos vínculos sócio afetivos 

entre Estudantes, Professores e Comunidade; preparar as Equipes 

Escolares para o pós pandemia; e, estimular o engajamento das 

Famílias para que participem da trajetória do aprendizado dos 

Estudantes. O diálogo com os Estudantes e suas respectivas Famílias, e 

a troca de experiências entre os Professores a respeito de boas práticas 

de atividades não presenciais são essenciais na retomada. 


