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Prefeitura Municipal de 
Riachão das Neves publica: 

 
 
 Decreto nº 024/2021, de 14 de abril de 2021 – Dispõe sobre 

Regulamento do Plano Municipal de Ação. Monitoramento e Avaliação 
das Atividades Remotas Emergenciais da Educação de Riachão das 
Neves-BA, e dá outras providências. 

 
 



 

DDECRETO Nº 024/2021, DE 14 DE ABRIL DE 2021. 

“Dispõe sobre a regulamentação do Plano Municipal de 
Ação, Monitoramento e Avaliação das Atividades Remotas 
Emergenciais da Educação de Riachão das Neves-BA, e dá 
outras providências”. 

O PPREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais previstas na Lei Orgânica do Município de Riachão das Neves e; 

Considerando a edição do Decreto Estadual nº 20.386 de 11 de abril de 2021, que altera o Decreto 
Estadual n° 19.586, de 27 de março de 2020; 

Considerando a retomada do Calendário Escolar do Contínuum Curricular 2020/2021 da rede 
municipal de ensino em modalidade remota; 

Considerando que o acesso a educação é um direito de todos e obrigação do poder público; 

Considerando que em tempos de pandemia do COVID-19, devem ser adotadas medidas sanitárias 
e de isolamento, voltadas a preservar a saúde de toda a comunidade acadêmica; 

Considerando que o presente Plano foi aprovado pelo Comitê de Operações de Emergência em 
Saúde Pública de Riachão das Neves-BA,   

 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º - O presente instrumento jurídico, tem por finalidade regulamentar o Plano Municipal de 
Ação, Monitoramento e Avaliação das Atividades Remotas Emergenciais da Educação de Riachão 
das Neves-BA, referente ao Calendário Escolar do Contínuum Curricular 2020/2021. 

 

CAPÍTULO II 
DAS ATIVIDADES REMOTAS 

 
Título I 

Da suspensão das Aulas Presenciais 
 

Art. 2º - Ficam suspensas, no âmbito do Município de Riachão das Neves-BA, por prazo 
indeterminado, as aulas letivas presenciais em todas as escolas das redes de ensino pública e 
privada, ressalvados os estágios curriculares obrigatórios dos cursos da área de saúde em 
conformidade com a nova redação do Decreto Estadual n° 19.586, de 27 de março de 2020. 

§ 1º - Fica permitida atividades presenciais, nas unidades de ensino, públicas e particulares, sem 
a presença de alunos, sendo destinada apenas para atividades pedagógicas de coordenadores e 
professores (aulas online e planejamento escolar) e operacionais destinados conservação do 
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patrimônio público, previamente autorizadas pela Secretaria Municipal de Educação, e com a 
necessária observância as regras sanitárias vigentes. 

§§ 3º -  A retomada das aulas letivas presenciais, nas unidades de ensino, públicas e particulares, 
ficam condicionadas ao estágio de evolução do COVID-19 devidamente atestado pelas 
autoridades sanitárias municipal, bem como a autorização expressa do Governo do Estado da 
Bahia, nos termos do artigo 9º, II do Decreto Estadual n° 19.586, de 27 de março de 2020. 

 

CAPÍTULO II 
DAS ATIVIDADES ESCOLARES EM TEMPOS DE PANDEMIA DO COVID-19 

 
Título I 

Dos Alunos 

Art. 3º - Enquanto vigorar a proibição das aulas presenciais como medida de enfrentamento a 
pandemia do COVID-19, as atividades acadêmicas voltadas aos alunos da rede municipal de 
ensino, se dará da seguinte forma: 

I – De segunda-feira a sábado, ministração de no mínimo 3 (três) horas/aula de estudo no turno 
da matrícula, por meio das plataformas digitais Meet, impressa (retirada na escola pelo 
responsável do aluno com horário agendado), vídeo-aulas, grupos de Whatsapp, livros didáticos 
e paradidáticos, e outros. 

Título II 
Dos Professores e Coordenadores 

 
Seção I 

Da Jornada de Trabalho 
 

Art. 4º - Enquanto vigorar a proibição das aulas presenciais como medida de enfrentamento a 
pandemia do COVID-19, a jornada de trabalho dos professores e coordenadores da rede 
municipal de ensino, se dará da seguinte forma: 

I – Servidores com jornada de trabalho 20 horas semanais: deverão realizar atividades 
pedagógicas em seu respectivo turno, seja na modalidade remota ou presencial, desde que 
observadas as regras sanitárias vigentes e previamente autorizadas pela Secretaria Municipal de 
Educação; 

II – Servidores com jornada de trabalho 40 horas semanais: deverão realizar atividades 
pedagógicas em seu respectivo turno, seja na modalidade remota ou presencial, desde que 
observadas as regras sanitárias vigentes e previamente autorizadas pela Secretaria Municipal de 
Educação; 

§ 1º. O plantão pedagógico ocorrerão em 02 (dois) dias por semana. 

§ 2º. A coordenação pedagógica individual, ocorrerá uma vez por semana, em período de até 04 
(quatro) horas; 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Riachão das Neves

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1F4AZF5UVMZYEVHRZT+XIG

Sexta-feira
16 de Abril de 2021

3 - Ano  - Nº 2468



 

§§ 3º. A coordenação pedagógica coletiva, ocorrerá uma vez ao mês, no formato online; 

§ 4º. Os coordenadores pedagógicos,  deverão cumprir 3 (três) dias presenciais na escola para 
estudo no seu respectivo turno, confecção de relatórios, registros, planejamento, A/Cs individual, 
e, formação coletiva com os professores no formato online uma vez ao mês, conforme descrito 
neste Plano. 

 
Seção II 

Das Atribuições do Plantão Pedagógico do Professor no Espaço Escolar 
 

Art. 5º - São atribuições do Plantão Pedagógico do Professor no Espaço Escolar: 

I - Elaborar as atividades; 

II - Realizar o acompanhamento escolar; 

III - Devolutivas das atividades; 

IV - Registros, relatórios e fichas; 

V - Preencher a tabela de acompanhamento das atividades recebidas; 

VI - Organizar vídeo-aulas, atividades diversas;  

VII - Elaborar atividades de reposição, e demais atos relacionados. 

 

 Seção III 
Da Sala de Atendimento de Educação Especializado-AEE 

 

Art. 6º - Enquanto vigorar a proibição das aulas presenciais como medida de enfrentamento a 
pandemia do COVID-19, o professor responsável pela sala de Sala de Atendimento de Educação 
Especializado-AEE, deverá elaborar o plano individual do aluno, adequar as atividades, e elaborar 
os relatórios, bem como participar do horário de Plantão Pedagógico e Coordenação individual 
(presencialmente) e coletiva (online), nos moldes estabelecidos neste Plano. 

 

Seção IV 
Do Diretor, Vice-Diretor, Auxiliar Administrativo, Auxiliar Operacionais. 

Art. 7º - Enquanto vigorar a proibição das aulas presenciais como medida de enfrentamento a 
pandemia do COVID-19, a jornada de trabalho do Diretor, Vice-Diretor, Auxiliar Administrativo e 
Auxiliar Operacional da rede municipal de ensino, se dará da seguinte forma: 

I – Em dois turnos escalonados - 7:30h às 12:30h e 12:30h às 17:30h. 
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CCAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 8º - As disposições contidas neste regramento, vigorarão enquanto perdurarem as medidas 
de enfrentamento a COVID-19, podendo ser reavaliadas a qualquer tempo, em decorrência da 
mudança do quadro epidemiológico e determinações das autoridades competentes.  

Art. 9º -  Ficam expressamente revogadas as disposições contidas no artigo 4º do Decreto 
Municipal nº 014/2021, e art. 3º do Decreto Municipal nº 015, de 18 de maio de 2020. 

Art. 10 -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em 
contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, Riachão das Neves-BA, 14 de abril de 2021. 

 

MIGUEL CRISÓSTOMO BORGES NETO 
Prefeito Municipal 

Municipal 
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