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INSTRUÇÃO Nº 280/2021.  
 

Dispõe sobre a orientação aos Atendentes de Atividades 

Infantis da Rede Municipal de Ensino para realização de 

trabalho remoto e presencial no período de emergência 

decorrente da pandemia do Covid-19, em conformidade com o 

Decreto nº 12.228/2020, e 

Considerando o Decreto n° 12.421/2021 que dispõe sobre a retomada das aulas nas Unidades 

Escolares integrantes do Sistema Municipal de Ensino de Lins no ano de 2021. 

 

DO PERÍODO DE ATENDIMENTO REMOTO 

 

1. Durante o período de atendimento remoto, aos ocupantes dos cargos de Atendente de Atividades 

Infantis, serão computados o total de 30 horas de atividades semanais, de forma a preservar o 

controle do número reduzido de funcionários na Unidade Escolar neste período de pandemia. A 

carga horária semanal de 30 horas será distribuída da seguinte maneira:  

 

1.1. De segunda a sexta-feira, cada unidade escolar deverá distribuir:  

- 12h para o plantão de atendimento pedagógico; 

- 6h para a confecção e preparação de materiais pedagógicos/planejamento;  

- 12h para a participação em cursos e/ou atividades dirigidas. 

 

 2. As 12 (doze) horas semanais cumpridas na Unidade Escolar em regime de plantão de 

atendimento pedagógico para dar atendimento presencial na Unidade Escolar para esclarecimentos 

de dúvidas, distribuição de materiais, receber o feedback das atividades planejadas e qualquer outra 

atividade que se fizer necessário, sempre cumprindo os protocolos de medidas sanitárias 

preventivas. 

2.1. Compete ao Diretor de cada Unidade Escolar estabelecer os dias da semana e o período que 

cada Atendente de Atividades Infantis fará a sua atividade presencial, evitando assim a aglomeração 

de funcionários. 
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3. Os Atendentes de Atividades Infantis participarão neste período de enfrentamento da pandemia 

de curso a distância e/ou atividades dirigidas, indicados pelo do Núcleo de Formação Pedagógica, 

compondo assim parte da sua carga horária de trabalho num total de até 12 (doze) horas por semana. 

3.1. A comprovação da participação dos Atendentes de Atividades Infantis nos cursos deverá ser 

feita à direção da Unidade Escolar sede de exercício, por meio de certificação ou documento 

análogo emitido pela instituição realizadora do curso, devendo cópia da mesma ficar arquivada na 

escola. 

3.2.  Os cursos realizados e validados como hora de trabalho neste período de quarentena, não serão 

computados para Progressão Funcional Via Acadêmica e para Contagem de Títulos para o Concurso 

de Remoção e Atribuição de Classes/Aulas na Rede Municipal de Educação, nos termos do 

parágrafo 6º, do artigo 5º, da Lei nº 6265 de 30/12/2015, que institui o Plano de Progressão 

Funcional dos titulares de cargo do serviço público municipal. 

3.3. A comprovação da participação dos Atendentes de Atividades Infantis nas atividades dirigidas 

deverá ser feita mediante orientações da equipe do Núcleo de Formação Pedagógica 

 

DO PERÍODO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL 

4. A retomada do atendimento presencial aos alunos da fase creche da Educação Infantil, observará 

as disposições contida no Plano Municipal de Retorno. 

5. A organização das turmas de alunos com os respectivos Atendentes de Atividades Infantis 

designados a elas serão de responsabilidade do Diretor de Escola, preservando, dentro do possível, a 

designação de local e período de trabalho previamente realizada, podendo, ser alterada, de acordo 

coma necessidade da garantia de atendimento. 

6. A jornada de trabalho dos Atendentes de Atividades Infantis deverá ser cumprida, na íntegra, em 

30 horas semanais de trabalho. 

 

7. Esta Instrução entrará em vigor na data de sua divulgação, ficando revogadas as disposições em 

contrário, em especial as Instruções nº 262/2020 e 266/2020.  

 

Lins,09 de fevereiro de 2021 

ASSINADO NO ORIGINAL 

Thaisa Helena Rosa Fiopravante 
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Secretária Municipal de Educação 


