
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO EDUCATIVO  EM TEMPO DE PANDEMIA 

Região Estado Entidade Até quando as aulas estão suspensas

Todos os envolvidos no 

processo educativo estão 

afastados da escola 

Há medidas de 

antecipação de 

recesso e/ou férias 

Está havendo suspensão do 

pagamento do abono de férias, 

antecipação do 13º salário, 

outros 

Está ocorrendo corte 

de salários e/ou 

gratificações 

(professores e 

funcionários)

Está havendo 

revogação dos 

contratos temporários 

de trabalho nas 

escolas

Não

O governo cogitou fazer isso, 

mas com a pressão dos 

sindicatos, voltou atrás. Pelo 

menos por enquanto

Não Pelo CEE Não
Com base no parecer do CNE  as 

aulas EAD serão contabilizadas

Há definição de realização de aula virtual

Como se deu: por decreto, 

decisão do CEE, outro

Educação Infantil e  

alfabetização fazem 

parte das aulas à 

distância

Há previsão legal de contabilizar a 

EaD no calendário escolar

AP SINSEPEAP Até 15\05 Sim Não

AM SINTEAM Até junho Sim Sim

Não Não Não

Sim se deu por portaria da 

SEED/GEA com a 

aprovação do CEE e 

MP/AP

Sim Acreditamos que sim

Somente ameaças Sim Decreto Sim
Ainda está indefinida a questão; 

mas, há discussão a respeito.
Não

RO SINTERO Até 17/05
Sim, mantendo atividades essenciais 

obedecendo as orientações da OMS

Sim, como recesso/férias 

escolares

PA SINTEPP Até 21/05

Infelizmente não. Só os professores 

foram afastados integralmente 

afastados.

Sim. Na rede estadual as 

férias foram antecipadas 

para o período de 22 de 

abril a 21 de maio. Boa 

parte dos municípios 

segue a mesma linha.

Não Não Não

Sim. A Portaria nº 1970, 

de 20 de abril de 

2020/SEDUC

Sim Sim

Na rede estadual ainda não 

houve cortes . Mas em alguns 

municipios, sim. Parauapebas é 

um exemplo

Na rede estadual não houve 

revogação de contratados 

ainda, mas há pessoas que 

estavam com o período de 

contrato vencendo e estes estão 

sendo afastados e solicitados 

que aguardem a análise da 

secretaria de educação do 

estado que analisa a 

possibilidade de prorrogação 

até dezembro de 2021.

No estado está tendo 

aulas EAD, mas não está 

ainda regulamentada pelo 

CEE para que seja 

contada como reposição 

de dias letivos. Na grande 

maioria dos municípios a 

regulamentação  EAD 

não estão na ordem do 

dia.

Está em discussão no 

CEE
Está em discussão no CEE

O estado pagou a antecipação das férias 

equivalente a 15 dias. Já os municípios, 

alguns anteciparam as férias, mas não 

pagaram o adicional de férias.

Não
Não, os contratos temporários 

foram prorrogados

Por decreto, pelo CEE e 

pelo CNE

Algumas prefeituras 

estão adotando outras 

não

Saiu portaria neste sentido e parecer 

do CEE autorizando as aulas não 

presenciais
RR SINTER

Os professores estão em home-office, 

já os técnicos que estão fora de risco 

devido a convid 19 comparecem em 

rodizio nas escolas

Houve  antecipação de 

férias em março

Com a antecipação das férias, todos 

receberam agora em abril suas férias 

normalmente

NO

AC SINTEAC Até 30/05

Menos a equipe gestora: diretor, 

secretário escolar e coordenador 

administrativos

Não

Está havendo suspensão do 

pagamento do abono de férias, 

antecipação do 13º salário, 

outros 

Está ocorrendo corte 

de salários e/ou 

gratificações 

(professores e 

funcionários)

Está havendo 

revogação dos 

contratos temporários 

de trabalho nas 

escolas

Há definição de realização de aula virtual

Como se deu: por decreto, 

decisão do CEE, outro

Educação Infantil e  

alfabetização fazem 

parte das aulas à 

distância

Há previsão legal de contabilizar a 

EaD no calendário escolar

Região Estado Entidade Até quando as aulas estão suspensas

Todos os envolvidos no 

processo educativo estão 

afastados da escola 

Há medidas de 

antecipação de 

recesso e/ou férias 



ASPROLF

SINDTEC
Foi suspensa a gratificação 

de deslocamento

SIMMP/VC

Sim. Cortaram gratificação de 

professores da zona rural, 

Educação infantil, AC's e 

diminuíram pela metade a carga 

horária dos contratados. Alguns 

receberam 70% a menos dos 

salários, incluindo profissionais 

grávidas.

Há decisão e aula online, 

que foi feita de maneira 

completamente 

autoritária, sem passar 

pelo crivo do Conselho 

Municipal de Educação. 

Criaram uma 

plataforma, obrigaram os 

professores a criarem 

grupos de Whatsapp para 

a suas turmas. Não 

criaram alternativas para 

alunos que não têm 

acesso à internet, os pais 

não estão felizes em usar 

seus aparelhos de celular  

e os professores estão 

trabalhando com a sua 

própria internet, celular e 

computador. Sem apoio 

algum da prefeitura e 

ainda enfrentam o corte 

salarial e de gratificações, 

mesmo atuando 

normalmente

NE

AL SINTEAL Até 31/05 Sim

Oficialmente, após a 

homologação do parecer do 

CNE , a rede estadual informou 

através de suas gerencias 

regionais, que as atividades 

serão contabilizadas a partir de 

maio. As redes municipais se 

organizam para fazer o mesmo, 

algumas já trabalham com 

tarefas em apostilas, via 

programas de rádios 

comunitárias e em plataformas 

que agora disponibilizam 

programas gratuitos. Há planos 

de compras desses aplicativos e 

programas.

BA

APLB Até 18/05 Sim Não
Em algumas cidades do interior- rede 

municipal

Em algumas cidades do 

interior- rede municipal

Em algumas cidades do 

interior- rede municipal

Sim. A rede privada já 

oficializou. A 

resolução do CEE 

aprovou essa 

possibilidade

Sim,  vários municípios suspenderam  

contratos, sob a alegação de  convocação 

de concursados  e  de contenção de gastos. 

Houve suspensão de 13º  mas já foi 

regularizado.

Sim. Cortes em direitos 

conquistados a exemplo da 

gratificação de difícil acesso, 

gratificação por  atuação e 

coordenação de programas 

locais;

Sim aconteceu em alguns 

municípios em abril e mais 

adesões a partir de maio

O conselho estadual de 

Alagoas publicou a 

resolução 27/2020 

recomendando a 

utilização de meios 

tecnológicos e/ou 

físicos para 

complementar o 

calendário escolar.  A 

rede estadual emitiu 

portaria administrativa 

no dia 06/04 

estabelecendo o Regime 

Especial de Atividades 

Escolares Não 

Presenciais nas suas 

unidades escolares.

Oficialmente, na 

rede privada sim. 

Nas redes 

municipais há 

insistentes 

orientações para 

serem realizados 

contatos com as 

famílias, com áudios 

e vídeos, “para não 

perder o vínculo” , 

além de alguns 

municípios 

chamarem os pais na 

escolas para 

receberem “tarefas”

SISE Até 04/06

Sim. Porém tem havido iniciativas de 

convocar funcionários para fazer 

limpeza mesmo com as escolas 

fechadas.

No primeiro decreto 

houve a antecipação do 

recesso de julho

Alguns adicionais foram cortados (difícil 

acesso, extensão de jornada e adicional 

noturno.) Férias e 13° estão sendo pagos.

Não Sim

Ainda não foi definido. 

Foram solicitadas 

atividades para 

encaminhamento aos 

alunos,

Sem caráter letivo.

Até 03/06

Por decreto, sim. Mas o sindicato 

recebeu denúncias de que algumas 

escolas estão colocando os 

profissionais para planejarem aulas nas 

sedes

Não Não

Falou -se em suspensão dos 

contratos, o sindicato lutou, não 

irão mais suspender.  Porém, 

cortaram pela metade os 

salários, alegando que estão 

diminuindo  carga horária, só 

que os professores continuem 

trabalhando 40h online.

A Secretaria Municipal 

de Educação afirma 

que não é obrigatório, 

mas estão passando 

listas de presença. E a 

educação infantil faz 

parte do público-alvo.

Até 18 /05

as escolas continuam com 

atividades, com entrega e retirada 

de atividades por parte dos 

estudantes e professores(as), além 

da distribuição de kits de 

alimentação escolar. Equipes 

gestoras e profissionais do quadro 

administrativo se deslocam até as 

escolas

Não Não Não



SISPEC
Cortes de Transporte e 

alimentação

Foi nos apresentado um 

projeto, cujo nome é 

MAIS E MELHOR 

EDUCAÇÃO EM CASA, 

inicialmente só como um 

tipo de interação, sem a 

obrigatoriedade da 

participação de 

professoras e professores, 

que teve baixa adesão.

SINDEDUCAÇÃO Não Não

SINTERPUM

Os 50% do 13° dos 

aniversariantes de abril não veio, 

não foi informado, estamos 

pedindo explicação ao prefeito

Resolução  do CEE e 

Decreto da SEDUC.

SINTEP/PB
Não, o que ocorreu aqui foi 

afastamento de professores 

prestadores de serviços

Não

NE

BA

Essa semana, após o parecer do 

CNE, e aprovação do Projeto que 

coloca compulsoriamente 

professoras e professores de licença, 

sem mandar ainda de forma oficial 

para o sindicato, a fala da secretaria 

é no sentido de contabilizar, utilizou 

da licença compulsória para tentar 

fazer professoras e professores 

aceitarem o projeto, mas a adesão 

da categoria tá baixa, estão 

preferindo ficar de licença e depois 

a gente ver se reverte algo.

CE

APEOC Até início de junho Sim. Estão em trabalho remoto

Na rede estadual não, 

mas em algumas redes 

municipais sim

Na rede estadual foi informado a suspensão 

temporária de concessão de férias
Não

Na rede estadual não, em 

algumas redes municipais sim

Resolução da Seduc e 

Decisão do CEE

15\05, cm indicativo de ampliar
Gestão e terceirizados distribuem  

cartão merenda

Nos decretos iniciais, 

formam colocados como 

antecipação de recesso, 

mas há duas semanas o 

prefeito encaminhou 

para câmara um projeto 

de lei, que dá autonomia 

para secretaria colocar 

suas servidoras e seus 

servidores em licença, a 

secretaria de educação, 

está colocando todos os 

professores , que não 

aderiram ao 

projeto(explicarei no 

outro tópico) de licença 

prêmio.

Não houve pagamento de 1∕3 de férias, até pq 

também no projeto foi colocado que a gestão 

tem até 12 meses para pagar.  Décimo 

primeira parcela é junho

Do  pessoal terceirizado da 

limpeza e da vigilância

Nesse projeto inicial, 

sim

Não Sim

SINDIUTE Até  05/06

Estão afastados o grupo magistério e 

assistentes da educação infantil, 

trabalho domiciliar. Gestão e 

funcionários estão afastados sobre 

aviso. Convocados nas distribuições de 

cestas básicas.

Concessão de férias está  

suspensa em 2020

Não há informação sobre 13º salário,  previsto 

da 1º parcela em junho

Foram suspensos vale 

transportes e alimentação dos 

funcionários, mantido 

alimentação do grupo magistério

Não

Sim, havendo intervenção 

pedagógica dos 

professores com alunos 

via WhatsApp

Sim, toda a rede 

municipal
Não

MA

SINPROESEMMA Até 31/05 Sim Não Não Não Não

Até 1º/06 Sim
Antecipação de 30 dias 

de ferias
Não Não Não Não

Sim,  mesmo não atingindo 

todos os alunos e professores da 

rede,  mas aos Professores  que 

estão realizando essas aulas 

serão contabilizadas no 

calendário escolar e pós 

pandemia rediscutir o calendário 

para que nenhum fique no 

prejuízo.

PB

Indeterminao Sim
Ocorreu antecipação do 

Recesso Escolar
Não Sim Não Não

Até 15/05 Sim

O 1° decreto antecipou o 

recesso 15 dias de julho. 

Os outros não 

mencionaram.

Não. Apenas a dobra de jornada dos seletistas 

será cortada no próximo mês (maio)

Algumas escolas estão 

mandando aos pais, tem uma 

plataforma no site da secretaria.

Não



SINTEM/JP Não

As escolas estão 

trabalhando com aulas 

virtuais em forma de 

complementação da 

aprendizagem por meio 

de whatsapp ou 

plataformas do Google 

respaldadas apenas 

pelas orientações da 

SEDEC,

SIMPERE

SINPMOL Não
Sim. Por decisão 

unilateral da Prefitura

SINPC Não
Ainda em debate no 

CME

Cortou o auxílio transporte, 

anunciou o corte das 

gratificações das escolas de 

Tempo Integral. 

O governador efetivou o 

desconto da previdência no 

contracheque dos aposentados. 

Descontos variando de R$ 

45,00 a R$ 750,00. Obs.: 

Aposentados da educação estão 

sem reajuste há 2 anos.

SINTE/RN Não

Há uma instrução 

normativa, onde através 

da mesma  a SEEC está 

com uma minuta para ser 

apresentada, porém nós 

do SINTE/RN nos 

posicionamos contra.

SINTESE Sim. Regencia de classe

Ate o momento nao 

temos aula virtual na rede 

publica

SINDIPEMA Não Não

NE

Não.  Em algumas unidades as 

merendeiras estão trabalhando, mas 

o Sindicato é contrário a presença 

delas trabalhando. Nossa 

solicitação tem sido que sejam 

entregues cestas de gêneros 

alimentícios, evitando 

aglomerações e resguardando a 

saúde e vida dos trabalhadores.

Não Não Não

A justificativa para as escolas 

trabalharem com aulas virtuais é 

de que serão consideradas como 

horas letivas.

PB

08/mai

Não Não

Não Não
Sim. Portaria da SEE e do 

CEE

Não há na rede 

estadual

Não. O SINTEPE deu entrada em 

Ação no MP co tá essa modalidade 

de Ensino, que aqui no Estado o 

governo chama de aulas w 

atividades remotas ou não 

presencial

Até 31/05 Sim

Reunião agendada com a 

Sec. de Educação para 

tratar esse ponto

Não

PE

SINTEPE

Até 30\05 Sim
Antecipação do 

recesso
Não

Não

Tempo indeterminado

Somente professores e coordenadores. 

Os demais profissionais estão em 

revezamento

Não

Suspensa a antecipação do adiantamento 

do 13º salário. Para os que deram entrada 

no pedido antes da pandemia tem 

garantida a antecipação

Ainda não. Há a 

possibilidade de em maio 

haver cortes dos 

terceirizados

Sim

Até o momento não, pois 

somente ocorrem atividades 

emotas sem a intervenção dos 

professores

Não

SINPROJA Tempo indeterminado Sim Não Férias, até dezembro 2020 Não Sim

Através de autorização 

por Resolução do CEE-

PI; Depois a Seduc 

expediu Normativa

Na rede estadual não 

tem Ed. Infantil. O 

município não adotou 

aulas remotas em 

nenhum nível de 

ensino.

Inicialmente as aulas não estavam 

previstas para contabilização; 

inclusive as primeiras estavam 

sendo realizadas sem contar, mas a 

Seduc está revendo.

RN Até 31/05 Sim Não Não Não Não

PI SINTE/PI Até 31/07

Os servidores Estavam afastados da 

escola. Mas a Secretaria Estadual de 

Educação está pressionando e 

ameaçando os servidores de corte de 

ponto e salários para que voltem à 

escola

Não foi abordado 

antecipação de recesso 

ou férias na rede 

estadual.

Não Não

Sim Não Não Não Não Não

Não

SE
Até 31/05 Não

Sim. A rede estadual e 

varias redes municipais 

anteciparam por decreto

Sim. Estamos tendo suspensao de pagamento 

da Regencia de Classe
Sim

Até 30/05

Está havendo suspensão do 

pagamento do abono de férias, 

antecipação do 13º salário, 

outros 

Está ocorrendo corte 

de salários e/ou 

gratificações 

(professores e 

funcionários)

Está havendo 

revogação dos 

contratos temporários 

de trabalho nas 

escolas

Há definição de realização de aula virtual

Região Estado Entidade Até quando as aulas estão suspensas

Todos os envolvidos no 

processo educativo estão 

afastados da escola 

Há medidas de 

antecipação de 

recesso e/ou férias 



FETEMS
Sim, retirou Adicional 

noturno e adicional de dificil 

acesso

Sim

Aulas a distância só 

para estudantes do 

Ensino Médio.

Não há previsão de contabilizar a 

EaD no calendário escolar.

CO

DF

SINPRO

31\05 Sim.

Houve antecipação de 15 

dias do recesso. Ainda 

não há medidas sobre 

férias.

OBSERVAÇÕES

1 - Há uma movimentação por Parte da Secretaria de Educação do DF no sentido de retomar as aulas do Ensino Médio em meados de maio, conforme publicizado em Nota Técnica pela Secretaria de Educação. No entanto, continua em vigor o decreto do GDF com a suspenção de aulas até 31/05/2020;

2 - Os gestores (diretores) de escolas estão a disposição da Secretaria de Educação do DF.

SAE
Autorização do CEDF em 

24/03
Não

Por enquanto, as aulas na 

plataforma virtual não contarão 

como horas letivas, mesmo assim, 

haverá o controle da frequência e as 

avaliações.

GO SINTEGO Até 30/05

As atividades administrativas das 

instituições de ensino foram liberadas, 

desde que haja todas as medidas 

mínimas de segurança para os/as 

profissionais e, respeitando de forma 

criteriosa o revezamento de 

funcionários/as.

Não.Segundo  o CEE, 

as férias escolares serão 

mantidas no mês de 

julho em todo o Estado. 

Na rede Municipal de 

Educação de Goiânia, o 

Conselho deliberou  pela 

manutenção do 

calendário escolar 2020, 

constante da Proposta 

Político-Pedagógica 

aprovada pela 

comunidade educacional, 

com férias para o mês de 

julho

31\05
Exceção: Agente de Gestão 

Educacional Vigilância
Não Não Não Não

Por meio de decreto a 

Prefeitura de Goiânia 

suspendeu o contrato de 3,1 

mil trabalhadores/as da 

Educação do município.

Não Não Não.

Por meio da Resolução 

02/2020 do (CEE-GO)

As aulas não 

presenciais foram 

definidas no âmbito de 

todo o Sistema 

Educativo do Estado 

de Goiás, o que inclui 

Educação Infantil

As aulas e/ou atividades não 

presenciais poderão ser 

aproveitadas dentro das horas de 

efetivo trabalho escolar. A 

autorização foi regulamentada e 

definida nos termos da resolução 

CEE/CP n. 02/2020. As decisões 

sobre reposição serão específicas 

para cada escola, que indicará como 

será feita a reposição de conteúdos 

e atividades, em horas de efetivo 

trabalho escolar, ao final do período 

de isolamento social, quando as 

aulas, as escolas, a sociedade voltar 

a sua normalidade.

MS Até 19/05

Diretores de escola, coordenadores e 

10% do grupo de administrativos estão 

em regime de plantão.

Antecipou 15 dias de 

recesso
Não Não Sim Sim

Não

Por meio de decreto a Prefeitura 

de Goiânia cortou gratificações 

referentes à dobra de serviço 

dos/as professores/as do 

município e o vale transporte.

Está havendo suspensão do 

pagamento do abono de férias, 

antecipação do 13º salário, 

outros 

Está ocorrendo corte 

de salários e/ou 

gratificações 

(professores e 

funcionários)

Está havendo 

revogação dos 

contratos temporários 

de trabalho nas 

escolas
Como se deu: por decreto, 

decisão do CEE, outro

Educação Infantil e  

alfabetização fazem 

parte das aulas à 

distância

Há previsão legal de contabilizar a 

EaD no calendário escolar

Região Estado Entidade Até quando as aulas estão suspensas

Todos os envolvidos no 

processo educativo estão 

afastados da escola 

Há medidas de 

antecipação de 

recesso e/ou férias 



SINTET Não

O CEE votou parecer 

favorável as aulas virtuais 

na rede estadual mas, 

ainda não foi 

implementada.

SEPE Corte da regência de professores
Circular ,com apoio do 

CEE

AFUSE Não Decreto

CO

Sim Sim

TO Até 31/05
Trabalhadores/as administrativos 

foram convocados a retornarem ao 

trabalho

Antecipação de férias 

e agora prorrogou o 

inicio das aulas para 

junho

Antecipou 1/3 de férias, o 13 º continua sendo 

pago no mês do aniversário
Em alguns municípios Não Ainda não foi falado

MT SINTEP/MT Rede estadual: tempo indeterminado

Parcial. Estão trabalhando, em 

regime de revezamento, diretor e 

secretário escolar

Rede estadual: Foi 

considerado como 

antecipação de recesso 

escolar dos dias 23/03 

a 05/04 e publicaram 

decreto determinando 

licença-prêmio 

compulsória a partir de 

04/05/2020. Quanto a 

licença-prêmio foi 

ajuizada ação e liminar 

indeferida alegando 

que a pandemia 

justifica a supressão de 

direitos

Na rede estadual Não está havendo 

suspensão dos pagamentos, nem dos 

efetivos e nem dos contratos que já 

estavam em vigência. No entanto, no dia 

23/03 iniciaria o ano letivo das unidades 

escolares do segundo calendário. Mas, o 

governo não cumpriu o calendário do 

processo seletivo e as pessoas que seriam 

contratadas, para o segundo calendário 

letivo, não houve contratação e ainda 

estão desempregados.

Não Não

Decreto Estadual e 

autorização do CEE-

MT para as escolas 

pertencentes ao sistema 

estadual. Já nas redes 

municipais segue 

conforme orientações 

normativas (decretos) 

dos p

SE

ES SINDIUPES Até 30/06 Sim
Sim, o recesso foi 

antecipado.
Não Não Não

RJ Tempo indeterminado
os diretores estão fazendo entregas de 

Kit´s de alimentação 

Antecipação do recesso 

de julho

Nos municípios  está havendo suspensão de 

regências,abono de férias e suspensão de 

contratos temporários de funcionários e 

professores

Suspensão dos contratos dos 

terceirizados,funcionários e 

suspensão do contrato 

temporário de professores

SINPEEM Até 10/05
Não, gestores e funcionários 

trabalhando em rodízio
O recesso foi antecipado Não Sim

Sim, decisão do Conselho 

Estadual de Educação – 

CEE.

Não Não

MG SINDUTE Tempo indeterminado

Todos estão em casa, exceto os 

diretores de escola que o 

desembargador autorizou a volta p 

organizarem o tele trabalho.

Foram antecipados 15 

dias de recesso de 

julho.

Não.Apenas um terço de férias mas p 

serem pagos em época oportuna.
Não Não Decreto e memorandos Sim Não há previsão legal

Não

Até 30/06

Não. Ocorrem rodízios entre os 

gestores e os funcionários 

administrativos da educação

Sim Não Sim -

Nada está definido quanto a EaD 

ser considerada como calendário 

escolar

Não

APEOESP Até 10/05
Os gestores e apoio tem que ir 

constantemente às escolas
Sim Sim Não Não

Não houve normatização 

específica

Sim, para a 

alfabetização

Não Por decreto Sim

Está havendo suspensão do 

pagamento do abono de férias, 

antecipação do 13º salário, 

outros 

Está ocorrendo corte 

de salários e/ou 

gratificações 

(professores e 

funcionários)

Está havendo 

revogação dos 

contratos temporários 

de trabalho nas 

escolas

Há definição de realização de aula virtual

Como se deu: por decreto, 

decisão do CEE, outro

Educação Infantil e  

alfabetização fazem 

parte das aulas à 

distância

Há previsão legal de contabilizar a 

EaD no calendário escolar

Região Estado Entidade Até quando as aulas estão suspensas

Todos os envolvidos no 

processo educativo estão 

afastados da escola 

Há medidas de 

antecipação de 

recesso e/ou férias 

Não Sim

SP



APMC
Aulas não 

presenciaisResolução 

01/2020 da SEMED

SISMMAP

SISMMAR Decisão do CME

Por resolução e parecer 

do Conselho Estadual de 

Educação

SE

SINTEFRAMO

SUL

PR

APP Tempo indeterminado

Não. A Secretaria de educação 

organizou escala de Agentes 

Educacionais 1 e 2 para entrega de 

alimentos e para entrega de atividades 

impressas aos estudantes. Também 

está convocando equipe pedagógica e 

professoras/es para entrega dessas 

atividades e orientação para uso das 

tecnologias.

O recesso de julho foi 

antecipado de 20 de 

março a 05 de abril

Está havendo cortes em redes municipais, 

principalmente de aulas extraordinárias e 

jornada suplementar.

Em redes municipais
Deliberação do CEE e 

Decreto e Resoluções
Não

Sim. A Seed emitiu uma Resolução 

com o calendário escolar 

organizado em ensino remoto e 

presencial somente quando 

governador autorizar o retorno às 

escolas

Sim. As atividades serão referência 

e critério para contabilizar as 800 

horas, valendo presença para os 

alunos, bem como para os 

trabalhadores(as);

Até 02/08

Parcialmente, visto que a partir do dia 

29/04 começou processo de produção 

de “atividades não presenciais” 

conforme Resolução 01/2020 da 

SEMED de Colombo

O recesso escolar de 

2020 já foi antecipado 

conforme decretos 

municipais publicados 

em março e abril; 

Decreto 13/2020 e 

Resolução 01/2020 da 

SEMED

No contracheque de abril não, inclusive 

manutenção do auxílio transporte; contudo 

“cogita-se” a suspensão dos contratos de 

Jornada Suplementar (aqui em Colombo 

chama-se DOBRAS); e a partir de 

maio suspensão dos mesmos até retorno das 

aulas presenciais (contudo tal decisão não foi 

formalizada oficialmente;

Sim, mas ainda não foi 

formalizado oficialmente nem 

pela SEMED, nem pelo Rh do 

município; bem como os 

Contratos dos estagiários e 

terceirizados;

Sim. A Resolução 

englobou a Educação 

Infantil na decisão 

tomada

Está havendo suspensão do 

pagamento do abono de férias, 

antecipação do 13º salário, 

outros 

Está ocorrendo corte 

de salários e/ou 

gratificações 

(professores e 

funcionários)

Está havendo 

revogação dos 

contratos temporários 

de trabalho nas 

escolas

Há definição de realização de aula virtual

Como se deu: por decreto, 

decisão do CEE, outro

25% das 800 horas/aula EaD 

durante a pandemia + 25% EaD no 

retorno às aulas presenciais

SC SINTE/SC Por tempo indeterminado

as escolas continuam com atividades, 

com entrega e retirada de atividades 

por parte dos estudantes e 

professores(as), além da distribuição de 

kits de alimentação escolar. Equipes 

gestoras e profissionais do quadro 

administrativo se deslocam até as 

escolas para gerenciar estas atividades.

O recesso escolar de 

julho foi antecipado para 

o final de março, e tem 

previsão de antecipação 

de férias para 

trabalhadores (exceto 

professores) que não tem 

condições de realizar 

trabalho remoto ou 

desenvolver outras 

atividades nas unidades 

escolares.

Uma portaria do Grupo Gestor do Governo 

determinou a suspensão da concessão de 

progressões funcionais, triênios e demais 

vantagens, até o final do ano de 2020.

Foi aprovada uma lei estadual, 

que prevê a não demissão de 

trabalhadores temporários 

durante o período de pandemia. 

(estado de calamidade, que 

atualmente está determinado 

para vigorar até 31/12/2020

Alfabetização também 

está fazendo parte do 

ensino não presencial. 

Educação infantil, por 

ser responsabilidade 

dos municípios, 

depende muito das 

orientações de cada 

local.

De acordo com determinação da 

SED, o ensino não presencial será 

contabilizado para cumprimento do 

calendário escolar

Por tempo indeterminado

Os diretores e pedagogos estão sendo 

convocados para fazer a entrega de 

atividades impressas

Sim. O Conselho 

Municipal de Educação 

deliberou pela 

antecipação do recesso 

de julho para o mês de 

abril

Não Não Sim

Educação Infantil e  

alfabetização fazem 

parte das aulas à 

distância

Há previsão legal de contabilizar a 

EaD no calendário escolar

Região Estado Entidade Até quando as aulas estão suspensas

Todos os envolvidos no 

processo educativo estão 

afastados da escola 

Há medidas de 

antecipação de 

recesso e/ou férias 

SP



CPERS

Governo denomina aulas 

programadas(à distância) 

CEEd orienta que se 

avalie a validação ou não 

das atividades 

domiciliares pós 

pandemia e com decisão 

dos conselhos escolares. 

Por decreto.

SINTERG
sugestão de atividades 

interativas, mas não 

obrigatórias

APMI   Não Não

SINPROCAN Não

Somente através de 

orientações da Secretaria 

se Educação. Ocorrem 

envio de atividades

SUL

RS

31/mai Sim

Sim. Antecipação do 

recesso de 15 dias de 

julho. Obs. Para 

professores que têm 15 

dias de férias em haver, 

em função da greve do 

final do ano passado, 

gozarão neste período de 

maio

Estamos com desconto de greve para 

professores e funcionários de escola. Governo 

aplica as alterações no plano de carreira e 

previdência, que geram por exemplo, 

desconto de alíquotas da previdência para 

aposentados e diminuição na remuneração 

pelo reenquadramento do difícil acesso

Não

Até 30\05

Sim. Com alguma exceção esporádica, 

os gestores das escolas vão até as 

mesmas para resolver questões 

pontuais. Mas sem cumprir nenhum 

tipo de jornada ou carga horária. Na 

maior parte do tempo ninguém está nas 

escolas.

Não Não há contratos temporários

Sim Há probabilidade de contabilizar.

31\05 Sim Não Não Não

Apenas atividades 

interativas, sem contar 

como aulas.

Não

Em parte. Alguns contratos que 

estavam vencendo (2 anos) 

foram encerrados e 

convocações para oficinas ou 

projetos também foram 

cortadas. A grande maioria 

segue com seus vencimentos 

integrais

Não

Sim. Por meio de um projeto de 

pesquisa interdisciplinar que será 

dirigido aos estudantes por meio 

virtual e impresso. Não há definição 

sobre o número de horas que serão 

contabilizadas.

Até 31/05 Sim Não Não Não

Não, em algumas 

escolas a direção leva 

atividades às famílias, 

mas não é 

determinação

Estamos em tratativas de 

considerar, na volta, as atividades 

não presenciais como compensação 

de horas, mas não como dia letivo, 

pois a maioria dos alunos não tem 

acesso às atividades a distância.


