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Estado da Paraíba 

Prefeitura Municipal de Marcação 

Gabinete da Prefeita 

 

 

DECRETO N° 14, DE 11 DE MAIO DE 2020. 

 

 

Dispõe sobre a prorrogação da suspensão 

das aulas na Rede Pública Municipal de 

Ensino e implementação do Plano de 

Trabalho da Educação das Escolas da 

Rede Básica Municipal de Ensino durante 

o período da pandemia do Covid-19e dá 

outras providências 

 

 

 APREFEITA DO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO/PB, no uso de suas 

atribuições constitucionais e legais, 

 

 Considerando a existência de pandemia do vírus Covid-19, popularmente 

conhecido como Coronavírus, declarada pela Organização Mundial de Saúde – 

OMS, com reflexo em todo o território nacional; 

 

Considerando as recomendações do Ministério da Saúde, para que sejam 

tomadas medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e 

agravamentos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença; 

 

Considerando o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 

2020, sobre adoção de medidas para enfrentamento emergencial, por parte dos 

órgãos de saúde pública, no âmbito de suas competências, dos efeitos do 

Coronavírus; 

 

Considerando o Decreto Municipal nº 07, de 23 de março de 2020, 

decretou estado de calamidade pública no âmbito municipal; 

 

Considerando a premente necessidade de se manterem as medidas de 

isolamento social recomendadas pelos órgãos de saúde, no sentido de reduzir a 

circulação de pessoas e evitar aglomerações no município; 
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Considerando o aumento de casos de pessoas infectadas com o 

Coronavírus no Estado da Paraíba; 

 

Considerando o disposto no artigo 3º, do Decreto Municipal nº 06, de 18 

de março de 2020, que determinou a suspensão das aulas na Rede Pública 

Municipal de Ensino, bem como, o disposto no art. 1º, do Decreto Municipal nº 

11, de 20 de abril de 2020, que prorrogou o prazo de suspensão; 

 

Considerando a necessidade de se retomar as atividades escolares na 

Rede Pública Municipal de Ensino, a fim de evitar maiores prejuízos aos alunos; 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º - Em caráter excepcional, diante da necessidade de conservação das 

medidas de restrição e isolamento social para fins de prevenção do Coronavírus, 

fica prorrogado o prazo de suspensão das aulas na Rede Municipal de Ensino, até 

o dia 17 de maio de 2020. 
 

Art. 2º - As aulas da Rede Municipal de Ensino retornarão suas atividades em 18 

de maio de 2020, em regime especial de ensino remoto, nos termos previstos no 

Plano de Educação das Escolas da Rede Básica Municipal de Ensino, em anexo. 

 

Parágrafo único: o Plano de Educação das Escolas da Rede Básica Municipal 

de Ensino terá validade de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual 

período ou enquanto durar a pandemia do Covid-19.   

 

Art. 2º -As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer 

momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município. 

 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO/PB, 11 de 

maio de 2020. 
 

 

 

 

__________________________________________________________ 

ELISELMA SILVA DE OLIVEIRA 

Prefeita Constitucional do Município de Marcação – PB 
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ANEXO 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PB 

 

 

PLANO DE TRABALHO DA EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE BÁSICA 

DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO/PB, DURANTE O PERÍODO 

DA PANDEMIA DO COVID-19. 

 

O município de Marcação está localizado no Litoral Norte da Paraíba, com uma 

população de 7.609 (Censo 2010) e sua zona rural é composta por 15 (quinze) Aldeias 

Indígenas e 70% da população pertencem ao Povo Indígena Potiguara. 

O citado município contém 12 (doze) escolas, sendo 03 (três) no centro da cidade e 09 

(nove) escolas localizadas nas aldeias indígenas. 

Diante da pandemia que surge no mundo inteiro, o nosso município vem passando por 

transformações. Transformações essas que tivemos que adaptar o Sistema de Ensino em 

uma nova modalidade de Ensino á Distancia. Com esse novo formato, estamos de 

acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). 

 

REGIME ESPECIAL DE ENSINO 

 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Emilia Gomes da Silva (6º ao 9º 

Ano do Ens. Fund. II, Localizada no Centro da Cidade) 

Os professores da referida escola citada à cima, deverão elaborar material didático em 

formato de atividades de revisão de conteúdos ou aborde temas de relevância social. Por 

se tratar de uma situação especial, iremos organizar as ações em um novo formato, 

unificaremos os 6º e 7º anos para receber a mesma atividade de revisão ou estudo 

temático e chamaremos de sala SAPUCAÍA, a mesma lógica se repete para os 8º e 9º 

anos, que a chamaremos de sala TORÉ. Em cada sala, os professores de cada 

componente curricular devem elaborar o mesmo material. 

O arquivo (formato do Word) contendo a atividade deve ter no máximo duas folhas por 
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componente curricular e ser enviados para o e-mail da escola: 

emefegdasilva@gmail.com, respeitando os seguintes prazos: PRIMEIRA REMESSA  

até o dia 14/05; SEGUNDA REMESSA dia 25/05. Todo o material será impresso e 

distribuído para os alunos por meio da secretaria de educação. 

Através da entrega do material físico, serão coletadas as informações necessárias para 

aqueles alunos que queiram receber as atividades via Whatsapp. Nesse sentido a escola 

irá criar três grupos de Whatsapp por sala, grupo I: Português, Inglês e Artes; grupo II: 

História, Geografia e Tupi; e o grupo III: Matemática, Ciências e Educação Física. 

Já nas escolas que ofertam da Educação Infantil ao 5º Ano do Ensino Fundamental I, as 

atividades serão planejadas, levando em contas as atividades já realizadas pelos alunos, 

para que eles não sejam prejudicados no ensino aprendizados. Em seguida, serão 

confeccionadas apostilas pelos respectivos professores e deverão ser entregues aos pais 

ou responsáveis por alunos semanalmente. Também serão criados grupos de waltzap 

para auxiliar aos pais ou responsáveis de alunos em tirar dúvidas de alguma questão das 

atividades. Nesse formato as disciplinas de Português e Matemáticas deverão constar 

semanalmente como disciplina de letramento e as demais disciplinas serãofacultadas.As 

apostilas serão entregues nas referidas escolas em horário de funcionamento escolar, 

com previa consulta aos pais ou responsáveis de alunos. Lembrando que essas 

atividades serão aplicadas de 18/05 á 18/06 de 2020, e dependendo do caso, poderemos 

prolongar o período. 

Sabemos que tentaremos chegar ao máximo de alunos possível e iniciar com eles uma 

rotina de estudo, vai ser difícil, mas não mediremos esforços para atingir o nosso 

objetivo que é ofertar educação de qualidade para todos. 

 

                                                                                            Marcação, 11 de maio de 2020 

 

mailto:emefegdasilva@gmail.com

