
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OTACÍLIO COSTA 

PLANO INDIVIDUAL DE ATIVIDADES 

 

 

De acordo com o Decreto Municipal Nº 2.864/2020, que dispõe sobre a regulamentação 
de trabalho a ser desenvolvido pelos Profissionais do Magistério e da Educação, em 
cumprimento do regime especial de atividades remotas em decorrência da situação 
emergencial caracterizada pela suspensão das aulas da Rede Pública Municipal decretada 
como medida de enfrentamento da pandemia (COVID-19) e dá outras providências. 

Este decreto regulamenta o regime de trabalho e institui o banco de horas. Conforme o 
art.2°, item III,o banco de horas será utilizado para compensação futura, quando for 
retomada a realização do ensino com atividades presenciais. 

Eu, professor efetivo e /ou contratado estou ciente dos itens e encaminhamentos do 
Decreto Municipal Nº 2.864/2020, aos quais como profissional do magistério, devo estar 
a disposição da Secretaria Municipal de Educação de Otacílio Costa para o cumprimento 
das 800 horas do ano letivo de 2020 assim como o comprometimento em realizar uma 
avaliação diagnóstica quanto aos níveis de aproveitamento e domínio dos estudantes 
relacionados aos conteúdos curriculares ofertados de forma remota, com o objetivo de 
corrigir as falhas do processo ensino-aprendizagem.   

No retorno das atividades presenciais, estou ciente da necessidade de fazer compensação 
de horas em regime especial, quer seja um tempo a mais diariamente, aos sábados, 
feriados ou ainda aulas presenciais com atividades remotas no contraturno na própria 
escola ou em casa, tendo a possibilidade do uso da lotação provisória conforme Capítulo 
II do Decreto Municipal 2.864/2020. 

 

Eu, Professor........................................................................................................ 

 CPF........................................................................., declaro estar ciente do   

documento apresentado. 

 

Otacílio Costa, maio de 2020. 

 



 
 

 

PLANO INDIVIDUAL DE ATIVIDADES 

PROFESSOR: 

CARGA HORÁRIA: 

UNIDADE ESCOLAR: 

REGIME DE TRABALHO REMOTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 
2.864/2020.(art.4°,§1° “ a  comunicação e/ou interação de professores com alunos, pais, 
familiares e/ou responsáveis dar-se-á exclusivamente dentro do horário de trabalho do 
professor,” 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL  (60%) 

BANCO DE 

HORAS 

1-Comprovação de horas de trabalho 
remoto. (planejamento e preparação das 
atividades não presenciais) 

  

2-Intervenção docente não presencial.   

3-Participação de reuniões remotas   

4- Interação com os discentes e 
acompanhamento de atividades. 

  

   

   

 

# Comprovação de horas de trabalho remoto através dos planos de aula, semanal ou 
quinzenal em anexo. 

# Validar no Regime de Trabalho Remoto para o professor as horas atividades. 

 

--------------------------------------------------- 

Professor - CPF 


