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ORIENTAÇÃO N.º 011/2021 – DEDUC/SEED

Dispõe sobre a reposição de aulas dos professores da
rede pública estadual de ensino no ano letivo de 2021
e outros temas.

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, por meio da Diretoria de Educação,
no uso de suas atribuições legais e considerando:
•

o Termo de Audiência de mediação virtual, contido no protocolo digital SEI n.º 008852717.2021.8.16.6000, e

•

a necessidade de informar sobre a reposição de aulas do ano letivo de 2021 para os
professores da rede pública estadual de ensino,

ORIENTA

1.

Professores convocados, e que não compareceram para ministrar aulas presenciais, mas

estiveram presentes nas aulas via Google Meet, deverão fazer um plano de reposição validado
pela equipe pedagógica da escola, o qual, após realização das aulas, deverá ser encaminhado
ao NRE para ajuste das faltas, no sistema, para “greve falta”.
1.1

Serão reconhecidas como “falta greve” as ausências presenciais daqueles professores

que não ministraram aulas presenciais, mas ministraram aulas remotas em 29 de abril de 2021
e entre o dia 10 de maio até o dia 31 de julho de 2021, sem qualquer prejuízo na carreira e vida
funcional, desde que ocorra a reposição das aulas, para aqueles alunos que não
participaram do Meet, até o final do ano letivo de 2021, conforme cronograma a ser fixado
pelos Diretores das respectivas instituições de ensino.
2.

Professores que não deram aula via Google Meet ficarão com falta.

3

Eventuais casos de professores que tiveram o RCO bloqueado ou não conseguiram

ministrar aulas no Google Meet, por fatos alheios a sua vontade, durante o período de greve
ocorrido no dia 29 de abril de 2021 e entre o dia 10 de maio até o dia 31 de julho de 2021,
deverão comprovar tal fato ao diretor de sua escola para que possam se enquadrar no item 1.
4.

Eventuais processos administrativos disciplinares ou sindicâncias instauradas em razão

das faltas decorrentes da greve ocorrida no dia 29 de abril de 2021 e entre o dia 10 de maio até
o dia 31 de julho de 2021 serão arquivados.
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A SEED reestabelecerá as aulas extraordinárias suprimidas ou contratos de PSS

rescindidos em razão da greve ocorrida no dia 29 de abril de 2021 e entre o dia 10 de maio até
o dia 31 de julho de 2021.

Curitiba, 24 de setembro de 2021.

Assinado eletronicamente
Eliana Provenci Albano
Departamento de Acompanhamento Pedagógico

Assinado eletronicamente
Roni Miranda Vieira
Diretoria de Educação
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