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Gestão Fortes com a Base – Só a Luta Muda a Vida – 2017/2020 

 

Curitiba, 26 de maio de 2020. 

 

Ofício: 043/2020 

Assunto: Solicitação de esclarecimentos sobre as orientações para correção de atividades 

complementares. 

  

Ilustríssima Senhora 

 

O SINDICATO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL DE CURITIBA – 

SISMMAC, na qualidade de representante dos profissionais do magistério de Curitiba, vem por 

intermédio deste, solicitar esclarecimentos referentes a denúncias que temos recebido da categoria, 

sobre convocações por parte de algumas direções de unidades escolares, para que os professores se 

desloquem até as escolas para retirarem atividades devolvidas pelas famílias para correção. Segundo nos 

foi informada é uma orientação de alguns núcleos regionais, o que não verificamos em outros, no 

entanto isso conflita com a orientação expressa na Normativa Nº 02/2020, a qual normatiza a realização 

das atividades pedagógicas das unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino de Curitiba em 

decorrência da pandemia causada pela COVID-19, que no Art. 9º, inciso IV - deixa claro que essas 

atividades serão recebidas em até 10 dias APÓS o retorno das aulas presenciais. Bem como no Art. 12, 

que dispõe das atribuições dos profissionais do magistério, no inciso V - sobre validar os registros/ 

portfólio por meio de atividades propostas pelas videoaulas no RETORNO das aulas presenciais. Se 

houve mudança na orientação desta Secretaria solicitamos que seja informado por meio de ofício às 

unidades escolares para que sejam evitados encaminhamentos sem respaldo oficial. 

 

Preocupa-nos também a exposição tanto dos profissionais como dos estudantes e suas famílias à 

contaminação pelo Coronavírus, pois conforme alerta os cientistas o vírus tem um período de resistência 

em determinadas superfícies, como no papel, por exemplo, e esse vai e vem de atividades pode trazer 

esse risco se não forem tomadas as devidas medidas de higiene, uso adequado de EPI´S e 

armazenamento das atividades por no mínimo 5 dias até a sua manipulação.  

 

Fonte: https://www.ufrgs.br/telessauders/posts_coronavirus/quanto-tempo-o-virus-que-causa-o-

covid-19-sobrevive-em-superficies/  

 

No aguardo das providências necessárias. 

 
 

 

 

Ilma. Sra.  

Maria Silvia Bacila  

Secretária Municipal de Educação de Curitiba 

N/C 

Com cópia: 

Ilma. Sra. Andressa Woellner Duarte Pereira – Superintendente de Gestão Educacional 
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