
 
 

 

 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009 DE 11 DE JUNHO DE 2021.  

 

SÚMULA: Orientações para preenchimento de fichas de 
hora-atividades no contexto da Pandemia do ano de 
2021. 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais: 

CONSIDERANDO a RESOLUÇÃO N.º 891/2020 – GS/SEED que trata das medidas 

preventivas de enfrentamento ao Coronavírus atendendo os alunos de forma 

remotamente (home Office), não havendo prejuízo ao professor durante o período letivo. 

CONSIDERANDO o CEE/RR (Conselho Estadual de Educação) que emitiu a Resolução 

Nº 29/20 em dezembro de 2020 e mais recentemente a Resolução N° 11/2021 de 04 de 

março de 2021, que regulamentam normas educacionais excepcionais a serem adotadas 

pelo sistema estadual de educação no âmbito da oferta do ensino remoto. 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 254/2021 de 03 de maio de 20121, determina 

medidas restritivas de caráter obrigatório, visando o enfrentamento da emergência de 

saúde pública, decorrente da pandemia da COVID-19; 

CONSIDERANDO a necessidade dos professores em realizar atividades não- presenciais 

para seus alunos (apostila) ou atividades complementares a fim de melhorar a qualidade 

educacional de sua instituição; 

CONSIDERANDO que a hora-atividade pode ser considerada como um momento 

reservado ao professor para planejar as suas aulas, estudar, corrigir trabalhos e 

avaliações, preencher documentos, atender pais, trocar ideias com seus pares, isto 

é realizar atividades correlatas a função docente; 

RESOLVE: 

Art. 1º A Secretaria Municipal de Educação considera de suma importância e preconiza à 

garantia da hora- atividade, período pronunciado na Lei de Diretrizes e Bases – LDB, 

que garante ao docente tempo dentro da sua jornada de trabalho para a realização 

de atividades extraclasse, tais como: planejamento, organização e avaliação 

das atividades pedagógicas, além de estudos, atualização e qualificação profissional. 

Considera-se que seja apropriado à utilização do tempo de hora aula do professor para 

atender a necessidade de seu aluno seja de forma presencial, remota ou online. Portanto 

segue as orientações referentes à organização da hora- atividade.  



 
 

§ 1º Os dias que são destinados aos trabalhos em casa, deverão ser descritos nas fichas 
de hora-atividade como: HOME-OFFICE (descrição da atividade). 

§ 2º Quando o docente realizar Meeting ou Atendimento Virtual Personalizado (AVP)  ao 

aluno, não deverá contar como hora-atividade, somente será descrito como hora-

atividade, o tempo que o professor permanecer sem atendimento ao discente.  

§ 3º Quando o docente realizar Atendimento Presencial Personalizado (APP) ao aluno, 

não deverá contar como hora-atividade, somente será descrito como hora-atividade, o 

tempo que o docente permanecer no ambiente escolar sem a presença do discente.  

§ 4º As horas-atividades de cada professor deverão ser registrada de forma fidedigna e 

ser submetida à ciência da coordenação pedagógica. Devem ser citadas as atividades 

realizadas tanto no âmbito escolar quanto em casa. 

§ 5º As fichas de HORA-ATIVIDADE preenchidas deverão ser assinadas pelo professor e 

sua coordenação pedagógica, constando a totalidade da carga-horária realizada pelo 

professor. 

§ 6º Em dias de “AVALIAÇÃO PRESENCIAL”, ocorrendo durante todos os dias da 

semana, o professor deverá descrever em sua ficha apenas duas horas-atividades por 

dia, pois, duas horas serão contatadas como atendimento ao aluno. 

§ 7º: Quando houver hora atividade sobressalente, a mesma deve ser registrada, pois não 
acarretará saldos para débitos futuros, dado a excepcionalidade do momento pandêmico. 
Caberá à Coordenação Pedagógica, estabelecer Cronogramas para garantir a realização 
conforme estabelecida em Lei o cumprimento de 1/3 de horas atividades.  

Art. 2º As dúvidas relativas ao preenchimento das fichas de hora-atividade deverão ser 

sanadas pela coordenação e direção de cada instituição. 

Art. 3º As situações omissas serão resolvidas oportunamente pela Secretaria Municipal 

de Educação;  

Art. 4º A presente Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.  
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