
 SME DIVULGA, EM DIÁLOGO COM SINDIUTE, ORIENTAÇÕES SOBRE 

O TRABALHO DOMICILIAR PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PELOS ALUNOS  

DURANTE A SUSPENSÃO DAS AULAS 

A Secretaria Municipal da Educação (SME) suspendeu as aulas presenciais na Rede 

Municipal de Ensino de Fortaleza, conforme determina o Decreto Nº 14.611, de 17 de 

março de 2020, com prorrogação dessa medida, de acordo com Decreto Nº 14.626, de 

28 de março de 2020, sobre a situação de emergência em saúde e dispõe medidas para 

enfrentamento e contenção da infecção humana pelo novo coronavírus. 

O período de suspensão das aulas presenciais não são antecipação das férias escolares, 

salvo se for expresso por ato municipal. Neste sentido, a SME contará com o trabalho 

domiciliar dos professores, gestores e dos técnicos da Rede Municipal de Ensino, para 

que juntos possamos dar continuidade ao processo de ensino e aprendizagem durante o 

período de suspensão das aulas. 

Neste contexto, compreendendo a importância de garantir a todos os estudantes da Rede 

Municipal de Ensino de Fortaleza os direitos de aprendizagem, zelando pela saúde de 

todos os cidadãos e contribuindo com as medidas de enfrentamento à pandemia do 

Covid-19, a SME, em articulação permanente com o Sindicato Único dos Trabalhadores 

em Educação (Sindiute), orienta sobre interações/vivências e atividades domiciliares a 

serem realizadas durante todo o período de suspensão de aulas presenciais, devido a 

situação emergencial, em acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 

nº 9.394/1996, § 4o do Art. 32, conforme segue: 

- Unidades de Educação Infantil: 

 
Considerando que a Educação Infantil  é a primeira etapa da educação básica regida  

pela LDB, sendo ratificada pelos documentos mandatórios – Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, 2009); Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC, 2017); Documento Curricular Referencial do Estado do Ceará (DCRC, 2020) e 

pela Proposta Curricular para a Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de 

Fortaleza (2016) – que orientam as instituições educacionais na efetivação de suas 

propostas pedagógicas, que têm como função social o desenvolvimento integral das 

crianças (Art 29 da LDB), a SME adotará como estratégias a orientação de 

interações/vivências com as famílias/responsáveis. 



Neste sentido, a Secretaria contará com o trabalho domiciliar dos professores, gestores e 

dos técnicos da área para apoiar as famílias na promoção do fortalecimento dos 

vínculos, afetos e relações, além da proteção e cuidados das crianças, através das 

interações/vivências. 

Destaca-se a necessidade destes momentos serem realizados a partir da rotina em 

domicílio, conforme períodos semanais acordados com as famílias, do registro do que 

fora planejado pelo professor (a) e o que foi vivenciado no contexto domiciliar pelas 

famílias e crianças. É imprescindível a colaboração e engajamento de toda comunidade 

escolar, com destaque para o fortalecimento da ação de educar e cuidar das crianças 

compartilhada com as famílias. 

- Unidades de Ensino Fundamental: 

 
Visando cumprir com a carga horária mínima anual exigida na legislação vigente, 

devem adotar como estratégia de ensino e aprendizagem, durante esse regime especial, 

de caráter excepcional, a orientação de estudos com atividades domiciliares. 

As atividades domiciliares serão planejadas e orientadas pelos professores da Rede e 

entregues aos estudantes e seus familiares pela unidade escolar, que deverá utilizar 

todos os meios de tecnologia da comunicação disponíveis para interagir com os 

estudantes ou ainda, nos casos em que não seja possível essa difusão por meios digitais, 

a gestão escolar deverá dispor de outras estratégias para promover a interação entre 

professores, estudantes e familiares, por meio de entrega e recebimento dos materiais 

didáticos, atividades, trabalhos de pesquisa, roteiros diários e de estudos, entre outros, 

de forma segura, atentando para as recomendações de segurança das autoridades de 

saúde municipal, estadual e federal. 

A gestão escolar deverá se articular com os professores da unidade escolar, por meio 

das ferramentas de comunicação remota, para que estes enviem seu Plano Semanal de 

Atividades Domiciliares. Nos Planos devem constar roteiro de estudos e coletânea de 

atividades, por semana, bem como as estratégias de avaliações que serão adotadas para 

os conteúdos ministrados durante esse período. As avaliações poderão ser realizadas 

durante o período de isolamento social, por meio da correção das atividades 

domiciliares propostas, da análise do Diário de Estudos, que será sugerido que os 



estudantes realizem durante esse período, bem como pela entrega de pesquisas, 

produções textuais, ficando as provas escritas para o retorno das aulas presenciais, caso 

o professor julgue a necessidade. 

O Distrito de Educação deverá orientar a gestão escolar na organização do Plano 

Semanal de Atividades Domiciliares da Escola, contemplando todos os componentes 

curriculares e ano/série. O roteiro de estudo e a coletânea de atividades deverão ter 

como referência o livro didático e os materiais complementares. 

Os professores deverão registrar no Diário de Classe, que será disponibilizado em 

arquivo editável, os conteúdos e atividades propostas, de acordo com o que foi previsto 

no seu Plano Semanal de Atividades Domiciliares, visando institucionalizar a 

correspondência das atividades propostas e a carga horária de cada componente 

curricular. 

Pensando ainda em ofertar suporte e formação aos professores, neste momento, a 

Secretaria Municipal da Educação está disponibilizando um espaço com diversas 

oportunidades formativas, contemplando conteúdos de várias áreas, no sítio da 

Academia do Professor Darcy Ribeiro. O acesso a essa área de recursos será por meio 

do endereço http://bit.ly/acaprofsme. Todas as estratégias para suporte e formação de 

professores, bem como as ações pedagógicas, terão documentos específicos para o 

detalhamento das orientações e sugestões de rotinas e atividades domiciliares da 

Educação Infantil ao Ensino Fundamental. 

Nesse momento precisamos, mais do que nunca, do trabalho colaborativo e da parceria 

entre escola e família. Contamos com todos, técnicos da SME e Distritos da Educação, 

gestores, coordenadores pedagógicos, professores, estudantes e família, para que juntos 

possamos construir esse momento e garantir os processos de ensino e aprendizagem dos 

nossos estudantes. É de fundamental importância que as famílias acompanhem e 

orientem os estudantes em sua rotina de estudos. 

No caso de novos direcionamentos, a SME emitirá novo comunicado. 

 
Atenciosamente, 

 
Antonia Dalila Saldanha de Freitas 

http://bit.ly/acaprofsme
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