
 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

PARA USO DAS MÍDIAS SOCIAIS NOS 

PROCESSOS DE ENSINO E DE 

APRENDIZAGEM 
 

 

COD: SE008 
VERSÃO: 01 

PAG: 1/8 
VIGÊNCIA A PARTIR 

26/10/2020 

    
 

  
Página 1 

 
  

 

 

 

 

ÍNDICE 

 

 

OBJETIVOS 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

ÁREAS ENVOLVIDAS 

 

PROCEDIMENTOS 

 

ABREVIAÇÕES 

 

TIRA-DÚVIDAS 

 

CONTROLE DE REVISÕES 

 

FORMULÁRIOS E REGISTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADOR  
 
 
 
 

Supervisores de Ensino 

Data: 16/10/2020 

 

APROVADOR  
 
 
 
 

Tatiane Lamarca 
DATA: 23/10/2020 

 

EMISSOR  
 
 
 
 

Carlos A. M. Vianna 
Data: 26/10/2020 

 

REVISOR 
 
 
 

Teresa Manfreda 
Data: 19/10/2020 

 



 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

PARA USO DAS MÍDIAS SOCIAIS NOS 

PROCESSOS DE ENSINO E DE 

APRENDIZAGEM 
 

 

COD: SE008 
VERSÃO: 01 

PAG: 2/8 
VIGÊNCIA A PARTIR 

26/10/2020 

    
 

  
Página 2 

 
  

 

 

 

OBJETIVOS 

 

• Racionalizar e padronizar procedimentos técnicos e administrativos adotados 

na utilização de imagem e voz dos estudantes e servidores da Rede 

Municipal de Ensino, nas mídias sociais de longo alcance (WhatsApp, 

Facebook, Instagram, YouTube etc.) 

• Padronizar formulário de autorização de uso de imagem e voz para alunos e 

profissionais que atuam na Rede Municipal de Ensino. 

. 

 

 FUNDAMENTO LEGAL 

 

• Resolução SE nº 04/2016 Art.2º incisos: XI, XVIII e XIX 

• Constituição Federal 1988 – Art. 5º inciso X 

• Código Civil - Art. 20 

• Estatuto da Criança e Adolescente -  

• Parecer CNE/CP nº 05/2020 e Parecer CNE/CP nº 11/2020  

 

 

 

 

ÁREAS ENVOLVIDAS 

 

Supervisão de Ensino, Direção Escolar, Coordenação Pedagógica, Equipe 

Docente e demais funcionários da unidade escolar. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
“Criar diretrizes de mídia social para pais, alunos e professores pode 

ajudar a estabelecer e promover um ambiente de aprendizagem, 

uma dinâmica social que mostra o uso responsável.”                                                 
                                                                       Jennifer Ralston, profº, Dallas 

 

 

 Fazer uso do potencial educativo das tecnologias da informação e da 

comunicação, com suporte tecnológico, aumenta a variedade e a diversidade de 

possibilidades à sala de aula contemporânea, pois o valor da tecnologia não está 

nela e em si mesmo, mas depende do uso dela. 

As tecnologias de informação e/ou comunicação possibilitam ao indivíduo ter 

acesso a uma ampla gama de informações e complexidades de um contexto 

(próximo ou distante) que, num processo educativo, pode servir como elemento de 

aprendizagem, como espaço de socialização, gerando saberes e conhecimentos 

científicos. 

A rapidez com que as informações são processadas, como chega ao 

indivíduo em tempo real, muda a forma de ler, de interpretar, de aprender já 

existentes. A forma de apreender o mundo muda, desde tenra idade, por meio das 

múltiplas linguagens e sentidos que a tecnologia oferece.  

A realização de atividades pedagógicas presenciais ou não encontra amparo 

no Parecer CNE/CEB nº 5, de 7 de maio de 1997, que indica não ser apenas os 

limites da sala de aula propriamente dita que caracterizam com exclusividade a 

atividade escolar. Esta se  

caracteriza por toda e qualquer programação incluída na proposta pedagógica da 

instituição, com frequência exigível e efetiva orientação por professores habilitados. 

Por meio da internet, é possível a utilização de mídias sociais de longo alcance 

(WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube etc.) para estimular e orientar os 

estudos. 
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 Como explicitado no objetivo, este documento de procedimento operacional 

padrão visa disciplinar o uso de mídias sociais de longo alcance no processo de 

ensino e de aprendizagem. 

 Não obstante, vale destacar que sua publicação ocorre em um momento ímpar 

no país e no mundo, em função da COVID-19, com o fechamento das unidades 

escolares, trazendo o desafio de continuar o processo de ensino aprendizagem a 

distância com ou sem uso de meios digitais. 

 

PROCEDIMENTOS 

DIRETOR ESCOLAR: 

• Assegurar que o documento “Procedimento Operacional Padrão para 

utilização das mídias sociais” seja disponibilizado aos envolvidos no processo 

de ensino e aprendizagem.  

• Dar ciência inequívoca aos professores e funcionários da Resolução 04/16 

incisos XI, XVIII e XVX. 

• Orientar professores e demais funcionários sobre o aspecto legal referente à 

utilização de mídias sociais para fins pedagógico, inclusive o uso de imagem. 

• Dirimir possíveis dúvidas sobre as atribuições contidas na Resolução 04/16, 

inclusive sobre casos de omissão, sujeitos as sanções referidas em seu art. 

3º. 

• Organizar com o grupo escola a forma de utilização das mídias sociais e do 

uso da imagem, acompanhando o processo registrando as ações em ata. 

• Orientar as famílias quanto à organização para o uso das mídias sociais. 

• Favorecer o uso de mídias sociais de longo alcance (WhatsApp, Facebook, 

Instagram, YouTube, plataformas digitais etc.) para fins pedagógicos. 
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• Identificar e nomear as famílias de sua U.E que não possuem acesso a 

nenhuma mídia social, fazendo a entrega de material pedagógico impresso. 

• Adquirir com a verba do PDDE aparelho de celular e chip de internet com 

cadastro e registro no CNPJ do Caixa Escolar, ouvido o Conselho Escolar. 

• Verificar se as produções que contenham imagens de alunos ou professores 

estão de acordo com a orientação. 

• Comunicar previamente, por meio de e-mail, o supervisor de ensino, quando 

fizer uso da imagem dos estudantes e da unidade escolar em quaisquer 

mídias eletrônicas e meios de comunicação em geral, em cumprimento a 

Resolução 04/2016, XVIII e XIX. 

▪ A comunicação deverá ser sucinta e conter:  

• Data da divulgação 

• Tipo de mídia social a ser utilizada 

• Evento  

• Envolvidos (estudantes, funcionários, pais etc.) 

• Garantir o controle das autorizações de uso de imagem dos estudantes e 

funcionários. 

• Assegurar que todas as autorizações de uso de imagem estejam arquivadas 

nos respectivos prontuários. 

• Preservar o direito daquele que não autoriza o uso de sua imagem. 

• Garantir que a exposição imagens na internet, de alunos e profissionais da 

escola seja feita após a autorização expressa.  

• Assinar autorização quando da publicação de vídeos e fotos que exponham 

sua imagem pessoal. 
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COORDENADOR PEDAGÓGICO: 

• Tomar ciência inequívoca na Resolução SE 04/16 incisos: XI, XVIII e XIX 

• Verificar e comunicar o Diretor das ações que envolvam mídias sociais 

constantes no Planejamento semanal/mensal/anual dos professores; 

• Verificar e acompanhar, junto aos professores, as produções que envolvam 

as mídias sociais.  

• Assinar autorização quando da publicação de vídeos e fotos que exponham 

sua imagem pessoal. 

 

PROFESSOR: 

• Tomar ciência inequívoca da Resolução 04/16, XI, XVIII e XIX 

• Assinar autorização quando da publicação de vídeos e fotos que exponham 

sua imagem pessoal. 

• Incluir no Planejamento ações que envolvam o uso de mídias sociais de 

longo alcance (WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube etc.) para 

favorecer a aprendizagem. 

• Controlar as autorizações dos seus alunos e assegurar o direito dos 

estudantes ou responsáveis legais que não autorizam o uso da imagem. 

• Identificar e nomear as famílias de sua turma que não possuem acesso a 

nenhuma mídia social. 

• Produzir material pedagógico para as famílias que não têm acesso as mídias 

sociais. 
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AGENTE ADMINISTRATIVO: 

• Tomar ciência inequívoca da Resolução 04/16, XI, XVIII e XIX 

• Arquivar nos prontuários dos estudantes, professores e profissionais da UE, 

as autorizações de imagem e voz. 

• Fornecer aos estudantes e/ou responsáveis e aos profissionais da UE o 

instrumental para assinatura no ato do ingresso na UE. 

• Informar ao diretor os casos de não autorização de imagem e voz. 

 

CABE AO SUPERVISOR: 

• Verificar o cumprimento do disposto no presente POP “Procedimento 

Operacional Padrão, com o devido registro em termo de trabalho. 

• Analisar as produções nas mídias sociais das escolas do respectivo roteiro 

de supervisão, segundo a legislação vigente.  

• Tomar ciência da informação contida no e-mail da Direção Escolar, quando 

houver uso da imagem dos estudantes e da unidade escolar em quaisquer 

mídias eletrônicas e meios de comunicação em geral, em cumprimento a 

Resolução 04/2016, XVIII e XIX, intervindo, se necessário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As autorizações de uso de imagem de aluno e funcionário têm 

validade pelo período que estiverem matriculado e lotado, 

respectivamente, na unidade escolar, devendo ser assinada uma  

única vez e arquivada nos respectivos prontuários. 
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ABREVIAÇÕES  
POP: Procedimento Operacional Padrão 

SE: Secretaria de Educação 

UE: Unidade Escolar 

CÓD: Código 

FR: Formulário 

 

TIRA-DÚVIDAS 

O diretor deve dirimir dúvidas de sua equipe escolar. Dúvidas da direção 
escolar devem ser encaminhar para Supervisão de Ensino – 
educacao.supervisao@diadema.sp.gov.br ou diretamente com o Supervisor de 
Ensino. 

 

CONTROLE DE FORMULÁRIOS  
  

CÓD. DATA  
NATUREZA DA ALTERAÇÃO  

(registro conciso da alteração)  

FR 01 26/10/2020  
Autorização para uso de imagem e voz 

Estudante menor de idade 

FR 02  26/10/2020  
 Autorização para uso de imagem e voz 

Estudante maior de idade 

FR 03  26/10/2020   
 Autorização para uso de imagem e voz 

Funcionário 

 
  

CONTROLE DE REVISÕES  
  

VERSÃO  DATA  
NATUREZA DA ALTERAÇÃO  

(registro conciso da alteração)  

v.1  26/10/2020 Primeira emissão  
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