GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

N.1260.01.0034798/2020-78 /2020
RESOLUÇÃO SEE Nº 4.336/2020.

Altera a RESOLUÇÃO SEE Nº 4.310 DE 17 DE ABRIL DE 2020, que
dispõe sobre as normas para a oferta de Regime Especial de Atividades
Não Presenciais, e institui o Regime Especial de Teletrabalho nas Escolas
Estaduais da Rede Pública de Educação Básica e de Educação
Profissional, em decorrência da pandemia Coronavírus (COVID-19), para
cumprimento da carga horária mínima exigida.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO , no uso de suas atribuições, considerando o
disposto no §1º, inciso III do art. 93 da Constituição Estadual, o §2º, do art. 23 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB), no
Decreto Estadual nº 47.886, de 15 de março de 2020, que dispõe sobre medidas de prevenção
ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo, da
pandemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19),
na DELIBERAÇÃO DO COMITÊ GESTOR EXTRAORDINÁRIO COVID-19 Nº 18, DE 22 DE
MARÇO DE 2020, que dispõe sobre as medidas adotadas no âmbito do Sistema Estadual de
Educação, enquanto durar o estado de CALAMIDADE PÚBLICA em decorrência da pandemia
causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), em todo o território do Estado, na
DELIBERAÇÃO DO COMITÊ EXTRAORDINÁRIO COVID-19 Nº 43, DE 13 DE MAIO DE 2020,
que dispõe sobre o regime de teletrabalho no âmbito do Sistema Estadual de Educação,
enquanto durar o estado de CALAMIDADE PÚBLICA em decorrência da pandemia Coronavírus
– COVID-19, em todo o território do Estado, na DELIBERAÇÃO DO COMITÊ
EXTRAORDINÁRIO COVID-19 Nº 46, DE 14 DE MAIO DE 2020, que altera a Deliberação do
Comitê Extraordinário COVID-19 nº 43, de 13 de maio de 2020, que dispõe sobre o regime de
teletrabalho no âmbito do Sistema Estadual de Educação, enquanto durar o estado de
CALAMIDADE PÚBLICA em decorrência da pandemia Coronavírus – COVID-19, em todo o
território do Estado e na Nota de Esclarecimento e Orientações 01/2020 do Conselho Estadual
de Educação – CEE, de 26 de março de 2020, que esclarece e orienta para a reorganização
das atividades escolares do Sistema Estadual de Ensino de Minas Gerais, devido à pandemia
COVID-19,
RESOLVE:
Art. 1º - O artigo 12 da Resolução SEE nº 4.310, de 17 de abril de 2020, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 12 - Compete ao estudante, se maior de idade, ou sob a supervisão de responsável, se
menor de idade, realizar o PET de todos os componentes curriculares e devolvê-lo na primeira
semana subsequente ao final do mês em que receber as atividades da unidade escolar ou
conforme logística estabelecida pelo Gestor Escolar, respeitadas as especificidades da
realidade local, a garantia das condições sanitárias adequadas e observadas as orientações
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das autoridades de saúde.
Parágrafo Único. Na impossibilidade de cumprimento do prazo previsto no caput, o estudante
poderá devolver as atividades realizadas para correção pelo professor e registro da carga
horária cumprida no retorno às atividades presenciais.”
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, em Belo Horizonte, 2020.
Julia Sant'Anna
Secretária de Estado de Educação

Documento assinado eletronicamente por Julia Sant'Anna, Secretária de Estado de
Educação, em 29/05/2020, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
14836172 e o código CRC BE409792.
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