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PORTARIA 19.2020 SMEC - CONSTITUI COMISSÃO DE ESTUDOS E PRODUÇÃO DE
CONTEÚDO EAD DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
O Secretário Municipal de Educação e Cultura de Teixeira de Freitas, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições legais e nos termos do art.80 da Lei 822/2014, pelo presente,
CONSIDERANDO a declaração de situação de emergência, em função do combate e da
prevenção ao corona vírus (Covid-19) que suspendeu as aulas na rede estadual em razão
da pandemia por prazo indeterminado;
CONSIDERANDO a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional N 9.394- 96, Artigo 32,
inciso 4 que, de modo explícito, determina que no ensino fundamental as atividades regidas
pelos princípios da educação a distância sejam utilizadas como complementação da
aprendizagem ou aplicadas em situações emergenciais, sublinhada a regularidade da oferta
no modelo de ensino presencial;
CONSIDERANDO a Portaria n.16/2020 que instituiu o Plano de ação emergencial da rede
de ensino municipal;
CONSIDERANDO que o cenário educacional contemporâneo mostra uma forte tendência: a
crescente inserção dos métodos, técnicas e tecnologias de educação à distância em um
sistema integrado de oferta de ensino;
CONSIDERANDO que a Educação a Distância pode ser utilizada como complementação da
aprendizagem e que a produção de conteúdo é um processo de que envolve diferentes
profissionais no processo e exige planejamento por parte da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura para que seja produzido com antecedência à data de oferta;

RESOLVE:
Art. 1º- Fica instituída a Comissão de Estudos e Produção de Conteúdo EAD que contribuirá
para o estabelecimento de um novo quadro orientador e avaliador dos procedimentos de
aulas EAD, sintonizado com o potencial de contribuição das Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC) a novas metodologias de ensino, em uma perspectiva de expansão com
flexibilidade da oferta e melhoria da qualidade da educação, que será composta dos
seguintes membros:
I. Presidente
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Karine Pessôa Oliveira
II. Secretários
Sônia Maria Santana
Mágda Rocha
Alceli Gomes Diniz
III. Apoio
Margarete Rodrigues da Hora Reis
Vinicio Ribeiro Arruda
Leila de Cássia Gonçalves
Nádia Pechir
Celi Guilhermina Lopes
Rosangela Lago Bomfim
Adriana Serapião
IV. Consultores técnicos em Tecnologia da Informação
João Paulo Puttim
Cloves Pereira Santana
Art.2º. A comissão será responsável por assegurar a evolução contínua e sistemática do
processo de aulas EAD, orientando e recomendando ações para reversão de fragilidades
identificadas e prestando informações a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
§1º- Caberá à Comissão o estudo sobre as diferentes práticas já utilizadas dentro da rede
municipal, com o propósito de consolidar um padrão para formatar um conjunto de práticas
que viabilizem a transmissão de conteúdos à luz da BNCC, pertinente a realidade municipal.

§2º- Os Núcleos Pedagógicos darão apoio aos trabalhos da Comissão.
Art. 3º - Compete a Comissão:
a. Identificar as melhores práticas em EAD para o ensino público municipal;
b. Elaborar breve levantamento das melhores ferramentas disponibilizadas no mercado
de software gratuito;
c. Apresentar um padrão de infraestrutura EAD, inclusive os ativos físicos (Hardwares) e
softwares necessários, adequados à realidade financeira do município de Teixeira de
Freitas;
d. Apresentar relatório com identificação das fragilidades e obstáculos à
operacionalização, assim como propostas de infraestrutura de ativos tangíveis e
intangíveis;
e. Apresentar propostas pautadas nos princípios de economicidade; baixo custo para o
erário será importante diante da crise financeira que atravessa a municipalidade;
f. Criar um padrão de aula ou vídeo-aula para cada disciplina do ensino municipal,
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especificando os diferentes níveis e públicos;
g. Formar grupos de estudos específicos visando aprofundar aspectos técnicos de
infraestrutura tecnológica em Educação à Distância;
h. Apresentar propostas de avaliação pertinente à cada disciplina, contribuindo para um
banco de avaliações para dar suporte aos professores de diferentes áreas de ensino;
Art.4º - São requisitos das plataformas e das produções das aulas:
a. As plataformas disponíveis de forma gratuita para cooperar com a tarefa de
compartilhamento com os alunos/pais devem ser de fácil manuseio e de acesso
rápido e fácil;
b. Os conteúdos das aulas devem receber identificação da aula e sua ligação com o
projeto político pedagógico, identificando-se, também, as fontes, a data da aula, a
unidade, a turma para qual estará sendo produzida a aula;
c. A aula em EAD deve apontar os estudos necessários e as fontes de pesquisa
avançada, a fim de que os pais ou responsáveis possam acompanha-la de forma
produtiva;
d. Aula-padrão EAD implicará em avaliação pertinente ao conteúdo ministrado;
e. Aula-padrão EAD deve postar uma logomarca e autorização da Comissão de
Produção de Conteúdo;
f. A aula-padrão deve obedecer à regularidade ampla para cobrir todo o conteúdo
pertinente da disciplina atrelada ou vinculada ao PPP da escola/rede.
Art.5º- A comissão apresentará propostas de práticas de EAD para a Rede Municipal no
prazo de 25 dias a partir da publicação da Portaria.
Art.6º - Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pelo Secretário Municipal de
Educação e Cultura
Art.7º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da publicação, revogadas, então, as
disposições em contrário.
Registre-se, publique e cumpra-se.
Teixeira de Freitas- BA, em 09 de Junho de 2020.

JOÃO CARLOS VIEIRA DA SILVA - Secretário Municipal de Educação e Cultura
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