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PORTARIA Nº 062/2020 – SEED 

  

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO no uso de suas 

atribuições conferidas pelo Decreto nº 0158/2018, de 26 de janeiro de 2018, com 

fundamento na Lei nº 2.257, de 05 de dezembro de 2017, que organiza a Secretaria 

de Estado da Educação e,   

 - CONSIDERANDO a Lei nº 9.394/96 que instituiu as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional;  

- CONSIDERANDO a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que 

estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19) e a Portaria nº 356, 

de 11 de março de 2020 que regulamenta a operacionalização da referida lei;   

- CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 

2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 

(ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (Covid19);  

- CONSIDERANDO o Decreto nº   1.538, de 18 de abril de 2020, que 

declara estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Amapá 

para fins de prevenção e de enfrentamento à pandemia causada pelo COVID-19.    

- CONSIDERANDO a Medida Provisória nº 934 do dia 1º de abril de 

2020, que estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e 

do ensino superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de 

emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020 ;  

- CONSIDERANDO a Resolução nº 033/2020-CEE/AP, que dispõe 

sobre a reorganização dos calendários escolares e o regime especial de aulas e 

atividades não presenciais na escola, em caráter de excepcionalidade e 

temporalidade ;   
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- CONSIDERANDO o Decreto nº 2.418, que altera e insere os artigos 

5º-A e 5º-B do decreto n° 1.377, de 17 março de 2020, alterado pelos Decretos nºs 

1.495, de 02 de abril de 2020; 1.534, de 17 de abril de 2020; 1.614, de 01 de maio de 

2020; 1.790, de 30 de maio de 2020; 2.026, de 30 de junho de 2020 e 2.163, de 14 

de julho de 2020, promovendo retorno responsável e gradual das atividades da 

administração pública do Poder Executivo, mantendo a continuidade à prevenção 

do novo Coronavírus, em todo o território do Estado do Amapá.  

 

RESOLVE :  

 

Art. 1º Revogar a PORTARIA Nº 054/2020 – SEED, de 01 de julho de 

2020 e definir as diretrizes que deverão ser adotadas no âmbito da Secretaria de 

Estado da Educação – SEED, para promover o retorno responsável e gradual das 

atividades técnico-administrativas de forma presencial, obedecendo todos os 

cuidados básicos de prevenção ao contágio do novo Coronavírus;  

Art. 2º Fica determinado o retorno das atividades presenciais da 

Secretaria Estadual de Educação - SEED, a partir do dia 24 de agosto de 2020, 

observando os critérios e orientações estabelecidos no Plano de Retorno dos 

Trabalhos Presenciais, publicado no sítio eletrônico e demais sistemas de 

comunicação do órgão.  

§ 1º. O horário de expediente a ser seguido pelos setoriais que 

retornarem as atividades presenciais será das 8h às 12h (de forma presencial) e 14h 

às 18h (em regime de teletrabalho).  

§ 2º. A retomada gradual das atividades administrativas presenciais não 

abrangerá de imediato todos os setores e todos os serviços da SEED, que serão 

estabelecidos no plano de retorno, priorizando serviços de  atendimento ao público 

externo. 

§ 3º  Cada chefia imediata deverá  adotar medidas nececessárias para a 

organização das atividades dos servidores que permanecerem no regime de 
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teletrabalho, buscando alternativas tecnologicas e inovadoras para garantir a plena 

produtividade individual, devendo ainda, apresentar mensalmente, relatório de 

produtividade, podendo adotar o modelo em  Anexo I ou outros relatórios que são 

utilizados pelos setoriais. 

§ 4º Todos os atendimentos do Superfácil Educação ainda poderão ser 

realizados de forma remota, caso o usuário queira evitar aglomerações, sendo 

realizados de forma virtual através do e-mail institucional : 

superfacileducacao@seed.ap.gov.br . 

§ 5º O expediente externo do Protocolo Geral será realizado de forma 

presencial e virtual, através do e-mail institucional : protocologeral@seed.ap.gov.br    

§ 6º Os atendimentos do Núcleo de Ouvidoria - NOA serão realizados 

exclusivamente por email noa@seed.ap.gov.br 

Art. 3º Quanto aos atendimentos realizados no Centro de Valorização 

da Educação – CVEDUC, fica determinado: 

§1º  Retorno dos atendimentos presenciais para casos urgentes que 

demandam intervenção dos serviços de assistência social, psicológico e 

fisioterapeutico. 

§2º Retorno gradual e reponsável dos projetos de prevenção, 

obedecendo todos os cuidados básicos de saúde. 

§3º Os demais serviços especializados poderão continuar com 

atendimentos não presenciais, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelos 

respectivos conselhos de classe profissional. 

§4º Os eventos de capacitação e formação continuada, tanto as ações 

realizadas pelo CVEDUC como também as ações realizadas pelos demais setoriais 

da SEED, deverão permancer em modelo não presencial. 

§5º O CVEDUC deverá estruturar mensalmente Trilha de Formação 

Obrigatória (Anexo II) para todos os docentes e coordenadores pedagógicos da 

rede, afim de contribuir com engajamento e apropriação dos profissionais da 

educação sobre as ferramentas tecnológicas que auxiliam a promoção das 
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atividades não presenciais com os estudantes da rede de ensino, devendo se adotar 

as seguintes ações: 

a) Os Gestores Escolares serão responsáveis pelo monitoramento e o 

engajamento dos professores das suas respectivas unidades escolares;  

b) Caberá à Secretaria de Educação enviar relatórios de participação 

individual dos professores para que cada diretor possa realizar o devido 

acompanhamento; 

c)  Se por ventura, ocorrer a dificuldade de conexão à internet que 

inviabilize a participação da escola, esta deverá apresentar ao CVEDUC 

(crh@seed.ap.gov.br) justificativa e um plano de aperfeiçoamento da equipe 

docente e pedagógica, para que a escola não deixe de desenvolver as competências 

necessárias para esse novo momento. 

Art. 4º Fica determinado o retorno gradual das atividades presenciais, 

de cunho administrativo e técnico-pedagógico, nas escolas da rede estadual, exceto 

aulas presenciais.  

§ 1º A equipe gestora deverá disponibilizar os recursos e equipamentos 

disponíveis na escola aos professores que não possuem acesso à internet ou 

equipamentos tecnológicos para planejamento e execução de atividades 

pedagógicas não presenciais para serem enviadas aos estudantes; 

§ 2º Para esse retorno, deverá ser realizada escala que respeite ao 

distanciamento social e normas de segurança  através dos protocolos de segurança 

em vigor emanados das autoridades sanitárias contra a disseminação do novo 

Coronavírus.  

§ 3º A direção escolar deverá encaminhar para a Unidade de Controle 

de Lotação e Movimentação – UCOLOM, lista dos docentes que não conseguiram 

realizar atividades docentes não presenciais com seus respectivos alunos durante o 

período pandêmico, para que mediante planejamento em conjunto com a 

Coordenadoria de Educação Básica – CEBEP, seja elaborado plano de reposição 

pedagógico destes profissionais, conforme modelo anexo ( Anexo III). 

mailto:crh@seed.ap.gov.br


 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
 
 

 
 
 
 

 

Art. 5º Fica autorizada a continuidade dos Processos Seletivos em 

andamento, inclusive as etapas em que seja necessária a presença física dos 

candidatos, devendo ser adotados nestas etapas os protocolos de segurança que 

estejam em vigor, emanados das autoridades sanitárias contra a disseminação do 

novo Coronavírus.  

Art. 6º Continuarão exercendo suas atividades de forma remota, 

prioritariamente, na forma do Plano de Retorno, todos os servidores:   

 

I – Pertecente ao Grupo de Risco;   

II – Gestantes e lactantes;   

III – Servidores que cuidam sozinhos de familiares ascendentes e 

descendentes, reconhecidos como pertencentes a grupo de risco para COVID-19;   

IV – Responsáveis de filho em idade escolar com idade de  até 14 anos;   

 

Parágrafo Único: Fica determinado a necessidade de apresentação de 

documentos comprobatórios do estado declarado pelos servidores, além das 

autodeclarações, conforme modelos anexos a esta portaria(A                                

nexos IV, V e VI), que devem ser encaminhados para o email : 

nupes@seed.ap.gov.br   

Art. 7º. Para o prenchimento de Frequência dos profissionais da 

educação, os gestores escolares/chefes imediatos deverão adotar os seguintes 

procedimentos : 

I - Dispensar a assinatura dos profissionais lotados nas escolas que 

permanecerão em regime de teletrabalho e sobreaviso (conforme o caso), fazendo 

alusão aos decretos e portaria que estabeleceram  em caráter extraordinário tais 

medidas, além de anexar o relatório pedagógico/técnico, podendo adotar o modelo 

em  anexo VII e VIII  ou outros relatórios extraídos das ferramentas de 

aprendizagem e gestão disponíveis. 
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II -  Os servidores lotados na SEED ou Cedidos, que estarão 

desenvolvendo suas atividades em regime presencial, deverão assinar regularmente 

seus pontos diários. 

III – Dispensar a assinatura dos servidores lotados nos setoriais da 

SEED ou cedidos que permanecerão em regime de teletrabalho e sobreaviso 

(conforme o caso), fazendo alusão aos decretos e portaria que estabeleceram  em 

caráter extraordinário tais medidas, sendo necessário de anexar o relatório de 

produtividade, estabelecido no § 4º  do Art.2º desta portaria. 

Art. 8º. Os servidores e demais colaboradores vinculados à SEED, que 

descumprirem as determinações dispostas nesta Portaria e as orientações definidas 

no Plano de Retorno estarão sujeitas às sanções previstas em seu respectivo regime 

jurídico.  

Art 9º Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação desta 

Portaria serão definidos pela Secretária de Estado da Educação.  

 

           Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura e será 

públicada no  Diário Oficial do Estado.  

 

Macapá/AP, 20 de agosto de 2020. 

 

 

Maria Goreth da Silva e Sousa 

Secretária de Estado da Educação 

Decreto nº 0158/2018 
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Documento assinado eletronicamente por MARIA GORETH DA SILVA E SOUSA em 20/08/2020 13:08, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador
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VALIDAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA 
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ANEXO I     

PLANILHA DIÁRIA DE PRODUTIVIDADE POR SERVIDOR EM TELETRABALHO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

Setor: xxxx Chefe Responsável: xxxx 

SERVIDOR:                                                                                                                       

Ord. Serviço Realizado 
Nº DO 

PRODOC/PROCESSO 
DATA DO 

ATENDIMENTO OBJETO DA DEMANDA 
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TRILHA FORMATIVA AGOSTO 2020 
 
 
 

Nº 

ORDEM 

CURSOS/FORMAÇÕES PÚBLICO ALVO METODOLOGIA TIPO PERÍODO Carga 
Horária 

01 Live de Acolhida – Eduardo 

Shinyashiki 

PROFESSORES, 

PEDAGOGOS E GESTORES 

LIVE 

Canal Youtube SEED 

OBRIGATÓRIO 03/08/2020 Às 10:00 

h 

(2 h) 

02 JORNADA “EMOÇÕES” PROFESSORES, 

PEDAGOGOS E GESTORES 

https://vivescer.or g.br/ 

(autoformativo) 

OBRIGATÓRIO 04/08/2020 32 horas 

03 Planejamento por escola PROFESSORES, 

PEDAGOGOS E GESTORES 

Definição por escola OBRIGATÓRIO 05 a 

07/08/2020 

---- 

04 Retorno das aulas PROFESSORES, 

PEDAGOGOS E GESTORES 

Definição por escola OBRIGATÓRIO 10/08/2020 ---- 

05 Bases Neurocientíficas das 

Competências 

Socioemocionais 

PROFESSORES, 

PEDAGOGOS E 

GESTORES 

A ser divulgado na rede OBRIGATÓRIO 17 e 18/08/20 

Das 08:00 as 

10:30 

4 horas 

06 Netiqueta: Rede sociais e 

Comportamento 

PROFESSORES https://nte.ap.gov. 

br/avacveduc/ 

(interativo/ 

mediado) 

ADICIONAL 24 a 28/08 12 horas 

07 Gestão Inovadora GESTORES https://www.escol 

asconectadas.org. br/ 

(mediado) 

OBRIGATÓRIO 31/08 a 28/09 20 horas 

08 Avaliação: para que e 
como avaliar 

PEDAGOGOS https://www.escol 

asconectadas.org. br/ 

(mediado) 

OBRIGATÓRIO 31/08 a 28/09 20 horas 

https://vivescer.org.br/
https://vivescer.org.br/
https://nte.ap.gov.br/avacveduc/
https://nte.ap.gov.br/avacveduc/
https://www.escolasconectadas.org.br/
https://www.escolasconectadas.org.br/
https://www.escolasconectadas.org.br/
https://www.escolasconectadas.org.br/
https://www.escolasconectadas.org.br/
https://www.escolasconectadas.org.br/
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09 Competência digital básica para 

a educação 
PROFESSORES https://www.escol 

asconectadas.org. br/ 

(mediado) 

OBRIGATÓRIO 31/08 a 28/09 10 horas 

 

ANEXO II 
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 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

 RELATÓRIO FUNCIONAL 

Escola  Diretor: 

Ord. NOME DO SERVIDOR CPF CARGO 
VINCULO (ex. 

Estadual, 
contrato etc) 

MOTIVO MESES/DIAS DE AUSÊNCIA 
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ANEXOS PORTARIA XXXX/2020 –  
DECRETO Nº 2418/2020, DOE Nº 7224, 01.08.2020 

ANEXO: IV 

 AUTODECLARAÇÃO DE SAÚDE 
  

 
 

Eu,    _______________________________________, RG nº _____________

 , CPF nº  ______________________, declaro para fins específicos de 

atendimento ao disposto no Decreto nº   ______e no Plano para retomada responsável e 

gradual das atividades presenciais nos órgãos do Governo do Estado do Amapá,  m e  

e n q u a d r o  n a  s i t u a ç ã o  d e  g r u p o  d e  r i s c o / g r a v i d e z  p o r  s e r  

_______________________  , razão pela qual, solicito minha inclusão na escala     de     

teletrabalho     e/ou     home     office     da     secretaria/Órgão _____________________ 

 , a partir desta data, pelo período que perdurar o estado de emergência em saúde pública 

de importância internacional decorrente do coronavírus. 

 

Declaro que estou ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará às 

sanções penais e administrativas previstas em lei. 

 

  

             Macapá-AP,_____de  ____de 2020. 

 

 

 

 

 

                                                   DECLARANTE 

 

 

 

Observação: Apresentar documento comprobatório (laudos, exames gravídico, exames 

atualizados, etc) 
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ANEXOS PORTARIA XXXX/2020 –  
DECRETO Nº 2418/2020, DOE Nº 7224, 01.08.2020 

 

ANEXO V 

 AUTODECLARAÇÃO DE CUIDADO E COABITAÇÃO 

  
 

Eu,    , RG nº  ,  

CPF nº  , declaro para fins específicos de atendimento ao 

disposto no Decreto nº   e no Plano para retomada responsável e 

gradual das atividades presenciais nos órgãos do Governo do Estado do Amapá, que em 

razão de coabitar na mesma residência e ter sob meus cuidados uma ou mais pessoas com 

suspeita ou confirmação de infecção por COVID-19 ou enquadrada no grupo de risco, 

solicito minha inclusão na escala de teletrabalho e/ou home office da Secretaria/Órgão 

  , a partir desta data, pelo período que perdurar o estado 

de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. 

Declaro que estou ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará às 

sanções penais e administrativas previstas em lei. 

 

Macapá-AP,  de  de 2020. 

 

 

 

 

DECLARANTE 

 

 

Observação: Apresentar documentos comprobatórios ( exame, documentos que comprove 

parentesco, etc) 
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ANEXOS PORTARIA XXXX/2020 –  
DECRETO Nº 2418/2020, DOE Nº 7224, 01.08.2020 

 

ANEXO VI 

 

AUTODECLARAÇÃO DE FILHO MENOR EM IDADE ESCOLAR 
 

Eu, ______________________________________________, RG nº ___________, CPF nº 

_______________________, declaro para fins específicos de atendimento ao disposto no 

Decreto nº _____________ e no Plano para retomada responsável e gradual das atividades 

presenciais nos órgãos do Governo do Estado do Amapá, que tenho filho em idade escolar 

menor que 12 anos, que necessita da minha assistência e acompanhamento escolar em 

detrimento das aulas remotas, não tendo possibilidade de delegar a outrem,  razão pela qual 

solicito minha inclusão na escala de teletrabalho e/ou home office da Secretaria/Órgão 

____________________________________________________________________, a partir 

desta data, pelo período que perdurar o ato governamental que suspendeu as atividades 

escolares das séries iniciais, Pré-Escolar e Creche, em razão do estado de emergência em saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus.  

Declaro que estou ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará às sanções 

penais e administrativas previstas em lei.  

Macapá-AP, ____ de _______________ de 2020. 

 

____________________________________ 

DECLARANTE 

Observação: Apresentar documentos comprobatórios (declaração escolar e documentos do 

menor) 
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ANEXO VII e VIII 

 

 

ASSINATURA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO 
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

RELATÓRIO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS PARA DOCENTES  

Escola   Diretor: 

Servidor:   CPF: Cargo: Vinculo: 

DIA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS Ferramentas/Instrumentos Turmas C/H 

          

          

          

          

          

          



ANEXO VII e VIII 

 

 

ASSINATURA E CARIMBO DO DIRETOR 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

RELATÓRIO DE PRODUTIVDADE PARA SERVIDORES NÃO DOCENTES LOTADOS NAS ESCOLAS 

Escola   Cargo: Mês Referencia: 

Servidor:   CPF: Vínculo: 

ORD ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DATA DO ATENDIMENTO OBJETO DA DEMANDA 
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