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Diretriz especial sobre as atividades na FO-2021
Baseado em todas as orientações normativas da Administração Pública Federal,
Estadual e Municipal, observando, também, as recomendações de praxe das autoridades
sanitárias, a Direção da Escola resolve:
- dar continuidade ao trabalho preventivo contra a Covid-19 que vem sendo
desenvolvido por todos os segmentos da Escola desde o ano passado, de forma a
assegurar a segurança de todos os integrantes da Fundação;
- observar o prescrito no Plano de Gestão da FO, adequando-o às situações
impostas pela pandemia;
- executar o previsto no Plano Geral de Ensino-PGE/2021, observando as três
estratégias propostas pela Divisão de Ensino:
. Estratégia 1 → reiniciar o ano letivo de 2021, em 10 de fevereiro,
totalmente sustentado pelo “Ensino Remoto”.
. Estratégia 2 → implantar o “Ensino Híbrido” (aulas presenciais e online), conforme a gradativa adesão de docentes e discentes e a
mudança das variáveis de segurança que venham a garantir a
efetividade do trabalho.
. Estratégia 3 → ficar em condições de retornar à normalidade das aulas
presenciais, aproveitando todas experiências adquiridas.
autorizar a Divisão Administrativa, particularmente ao Ordenador de
Despesas, que dê prosseguimento ao processamento das despesas relacionadas às
aquisições e serviços, a fim de atender às peculiaridades do momento presente e facilitar
ações futuras, ficando em condições de prestar o adequado apoio administrativo em
qualquer uma das Estratégias acima estabelecidas;
- determinar ao Ordenador de Despesas que, considerando a disponibilidade
orçamentária, dê prioridade aos serviços prestados pelas concessionárias de serviços
públicos, à telefonia, aos serviços essenciais e contínuos de execução indireta e à
aquisição de material de prevenção e profilaxia da COVID-19;
- determinar ao Coordenador Técnico que observe, coordene e controle
qualquer situação não prevista, que demande decisões oportunas, rápidas e efetivas,
propondo à Presidência alternativas para enfrentamento de casos especiais.

“O rio chega ao seu destino, porque contorna os seus obstáculos. O verdadeiro homem os
vence.”
Rio de Janeiro, 21/1/2021
Luiz Sérgio Melucci Salgueiro – Cel
Presidente da Fundação Osorio

