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RESOLUÇÃO Nº. 002/2020 

Dispõe sobre o atendimento emergencial aos casos 

excepcionais e ao atendimento remoto oferecido aos 

alunos das etapas creche (maternal II) e pré-escola, na 

Educação Infantil, das Escolas Particulares do Sistema 

Municipal de Ensino de Lins, no ano letivo de 2020, 

conforme previsto no Decreto nº 12.077 de 17 de março 

de 2020 e na Instrução 255/2020 

 

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o que 

dispõe o Decreto nº 12.077 de 17 de março de 2020, que declara situação de emergência no município 

de Lins/SP e define outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus, em 

especial sobre o atendimento excepcional nas escolas, previsto no Parágrafo Único do artigo 14 do 

mesmo Decreto, bem como o disposto na Instrução 255/2020, RESOLVE: 

 

Art. 1º. As Escolas de Educação Infantil deverão esgotar todas as possiblidades para que os alunos 

permaneçam em casa, como medida de prevenção, em cumprimento ao Decreto nº 12.077, de 17 de 

março de 2020, considerando como Recesso Escolar o período entre 23/03/2020 e 05/04/2020 e como 

Férias o período de 06 a 15/04/2020, conforme o previsto na Instrução 255/2020. 

 

Art. 2º. Somente depois de esgotadas todas as possibilidades, em caráter emergencial e 

excepcional, poderá haver atendimento aos alunos cujos ambos os pais/responsáveis sejam profissionais 

da área da saúde ou de segurança pública, mediante comprovação do vínculo profissional de ambos. 

 

Art. 3º. O atendimento presencial só ocorrerá depois de obedecidos os seguintes procedimentos: 

I – solicitação, por escrito, dos pais/responsáveis, acompanhada das cópias dos respectivos 

comprovantes do vínculo profissional, na Unidade Escolar que a criança frequenta; 

II - avaliação e autorização da Secretaria Municipal de Educação. 
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Paragrafo único. O atendimento em caráter emergencial e excepcional será acompanhado pelo 

Comitê Municipal de Resposta Rápida. 

 

Art. 4º. Os alunos que se enquadram na excepcionalidade serão atendidos na própria Unidade 

Escolar, respeitando o horário de entrada e saída dos alunos. 

 

Art. 5º. Quanto ao atendimento remoto, para as crianças do maternal II e pré-escola, deverão ser 

seguidas as seguintes orientações: 

I – elaboração de um plano de trabalho para o período de enfrentamento da pandemia COVID-19, 

contendo a descrição dos meios utilizados pela escola para que as atividades cheguem aos alunos;  

II – elaboração de planilhas semanais a serem enviadas à família do aluno, contendo as atividades 

propostas, orientação aos pais sobre o desenvolvimento das mesmas e período de duração (vide anexo 

I). 

 

Art. 6º. A Unidade Escolar deverá garantir o atendimento diário, sem expor os funcionários aos 

riscos de contágio, realizando revezamento de profissionais a cada período e monitoramento das 

atividades docentes (vide anexo II). 

 

Art. 7º. Uma cópia dos documentos descritos nos artigos 5º e 6º deverá ser arquivada na escola em 

forma de portfólio e outra entregue semanalmente ao supervisor de ensino da Unidade Escolar.  

 

Art. 8º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 

 

Lins, 27 de abril de 2020 

 

 

ASSINADO NO ORIGINAL 

Profª Denise Jorge Magnoler 

Secretária Municipal de Educação 

 


