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“Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo”. 

                                                                                                                                                  Paulo Freire 

 

RELATÓRIO 
                                                                          COVID-19 

 

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA – SEMEC, iniciou no dia 20 de março 

de 2020 a paralisação das aulas da rede municipal de ensino seguindo a determinação do 

Governo do Estado do Paraná conforme Decreto Estadual nº 4.230, alterado pelo Decreto 

nº 4.258 de 18 de março de 2020. A partir dessa data todos os alunos, professores e 

demais servidores da educação permaneceram nas casas, em isolamento. Com 

orientação do Núcleo Regional de Educação de Telêmaco Borba, a SEMEC elaborou um 

novo calendário escolar antecipando o Recesso do mês de julho para o período de 

20/03/2020 a 03/04/2020. O novo calendário seguiu o cumprimento da carga horária 

de 800 horas anuais, conforme estabelecido pelo Ministério da Educação, flexibilizando 

os 200 dias letivos. A partir disso, criamos o Decreto Municipal nº 064/2020 alterado 

pelo decreto nº 074/2020 que institui o retorno das aulas não presenciais, com início no 

dia 22 de abril de 2020. O decreto citado estabelece todas as normativas e metodologias 

utilizadas para a realização das aulas remotas, bem como garantir a segurança e a 

prevenção da saúde de todos os envolvidos.  Cada Instituição de ensino elaborou um 

cronograma para que os pais e/ou responsáveis estejam seguindo, onde todas as 

segundas-feiras um representante da família vai até a Escola e/ou Cmei buscar as 

atividades impressas para os filhos (as) estarem realizando durante a semana. Além da 

atividades impressas, cada professor criou um grupo de pais, onde são enviados vídeos 

e áudios dos professores explicando os conteúdos das disciplinas e também para que os 

pais e alunos possam sanar suas dúvidas quando houver necessidade referente as 

atividades. Nesse cronograma há estabelecido o horário de cada turma, de maneira a 

evitar aglomeração. Além disso, a SEMEC, está fazendo um sistema de rodízio dos 

professores durante a semana, em cada estabelecimento, onde docente fica disponível 

pelo WhatsApp no dia que está home office. Referente aos motorista e serviços gerais 

da educação, foi realizado um levantamento de férias e licenças prêmios para estarem 

tirando nesse período. Os que não tinham esse direito adquirido, foram remanejados 

para outra secretaria.  
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