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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

ATO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
RESOLUÇÃO Nº001/2020 

 
A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANTO AO ATENDIMENTO 

DO ALUNO EM ÉPOCA DA PANDEMIA 
 

CONSIDERANDO 
 

Uma pneumonia de causa desconhecidas detectado em Wuhan, 

China, foi reportada pela primeira vez pelo escritório da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) em 31 de dezembro de 2019. O surto foi 

declarado como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

em 30 de janeiro de 2020. 

A OMS declarou, em 11 de março de 2020, que a disseminação 

comunitária da COVID-19 em todos os Continentes a caracteriza como 

pandemia. Para contê-la, a OMS recomenda três ações básicas: isolamento 

e tratamento dos casos identificados, testes massivos e distanciamento 

social. 

O Ministério da Saúde editou a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro 

de 2020, publicada no Diário Oficial da União, em 04 de fevereiro de 2020, 

declarando Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em 

razão da infecção humana pelo novo Corona vírus (COVID-19). 

Estados e Municípios vêm editando decretos e outros 

instrumentos legais e normativos para o enfrentamento da emergência de 

saúde pública, estando, entre eles, a suspensão das atividades escolares. 

No dia 17 de março de 2020, por meio da Portaria nº 343, o 

Ministério da Educação (MEC) se manifestou sobre a substituição das aulas 

presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de 

pandemia da COVID-19, para instituição de educação superior integrante 

do sistema federal de ensino. Posteriormente, tal Portaria recebeu ajustes e 

acréscimos por meio das Portarias nº 345, de 19 de março de 2020, e 336, 

de 20 de março de 2020. 

Em 18 de março de 2020, os Conselhos Estaduais de Educação de 

diversos estados e vários Conselhos Municipais de Educação emitiram 

resoluções e/ou pareceres orientativos para as instituições de ensino 

pertencentes aos seus respectivos sistemas sobre a reorganização do 

calendário escolar e uso das atividades não presenciais. 

Em 20 de março de 2020, o Congresso Nacional aprovou o 

Decreto Legislativo nº 6 que reconhece, para os fins do artigo 65 da Lei 

Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a ocorrência do estado de 

calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República 

encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020. 

Em 1º de abril de 2020, o Governo Federal editou a Medida 

Provisória nº 934 que estabelece normas excepcionais para o ano letivo da 

educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas para 

enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei 

nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020. 

 

ANÁLISE 

 

 A situação que se apresenta em decorrência da pandemia da 

COVID-19 não se encontra precedentes na história Mundial do pós-guerra. 

 A possibilidade de longa duração da suspensão das atividades 

escolares presenciais por conta da pandemia da COVID-19 poderá acarretar 

inúmeros prejuízos dentre eles: 

 

➢ Dificuldade para reposição de forma presencial Da integralidade 

das aulas suspensas ao final do período de emergência, com o 

comprimento ainda do calendário escolar de 2021 e, 

eventualmente, também de 2022; 

 

➢ Retrocessos do processo educacional e da aprendizagem aos 

estudantes submetidos a longo período sem atividades 

educacionais regulares, tendo em vista a indefinição do tempo de 

isolamento; 

 

➢ Danos estruturais e sociais para estudantes e famílias de baixa 

renda, como stress familiar e aumento da violência doméstica para 

as famílias, de modo geral; 
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➢ E abandono e aumento da evasão escolar. 

 

PARÂMETROS 

 

Os parâmetros mínimos de carga horária e dias letivos para cada 

nível educacional, suas etapas e respectivas modalidades estão previstos nos 

artigos 24 (ensino fundamental), 31 (educação infantil) da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB).  

Em virtude da situação de calamidade pública decorrente da 

pandemia da COVID-19, a Medida Provisória nº 934/2020 flexibilizou 

excepcionalmente a exigência do cumprimento do calendário escolar ao 

dispensar os estabelecimentos de ensino da obrigatoriedade de observância 

ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, desde que cumprida à carga 

horária mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos, observadas as 

normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino. 

Finalmente, é importante lembrar que a LDB dispõe em seu artigo 

23, § 2º, que o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, 

inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, 

sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei.  

 

DA COMPETÊNCIA 

 

  Em Nota de Esclarecimento, de 18 de março do ano corrente, o 

CNE indicou que os sistemas de ensino (previstos nos artigos 16, 17 e 18 da 

LDB) devem considerar a aplicação dos dispositivos legais em articulação 

com as normas estabelecidas para a organização das atividades escolares e 

execução de seus calendários e programas.  

A gestão do calendário e a forma de organização, realização ou 

reposição de atividades escolares é de responsabilidade dos sistemas e redes 

ou instituições de ensino. Assim sendo, por meio da sua Nota, considerando 

os dispositivos legais e normativos vigentes, o CNE reiterou que a 

competência para tratar dos calendários escolares é da instituição ou rede de 

ensino, no âmbito de sua autonomia, respeitadas a legislação e normas 

nacionais e do sistema de ensino ao qual se encontre vinculado, notadamente 

o inciso III do artigo 12 da LDB. 

 Entretanto, cabe registrar também que a Lei nº 4.024, de 20 de 

dezembro de 1961, alterada pela Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, 

delega ao CNE competência para estabelecer orientações e diretrizes sobre 

a reorganização dos calendários escolares, considerando que a questão 

abrange mais de um nível e modalidade de ensino, bem como de assunto que 

exige integração entre os sistemas de ensino. 

Cabe salientar que a realização das atividades pedagógicas não 

presenciais não se caracteriza pela mera substituição das aulas presenciais e 

sim pelo uso de práticas pedagógicas mediadas ou não por tecnologias 

digitais de informação e comunicação que possibilitem o desenvolvimento 

de objetivos de aprendizagem e habilidades previstas na BNCC, currículos e 

propostas pedagógicas passíveis de serem alcançados através destas práticas. 

Assim sendo, as atividades pedagógicas não presenciais 

nas escolas públicas municipais poderão acontecer por meio dos 

veículos de comunicação disponíveis e acessíveis aos alunos de 

cada escola, e/ou por meio de entrega de atividades semanais 

considerando sempre a realidade onde a comunidade escolar 

está inserida. 

A comunicação é essencial neste processo de atividades 

educacionais não presenciais no sentido de orientar famílias e estudantes, 

sob a supervisão da coordenação pedagógica, dos professores e 

professoras e dos dirigentes escolares. 

Neste período de afastamento presencial as escolas devem orientar 

alunos e famílias a fazer um planejamento de estudos, com o 

acompanhamento do cumprimento das atividades pedagógicas não 

presenciais por mediadores familiares.  

O planejamento de estudos é também importante como registro 

e instrumento de constituição da memória de estudos, como um portfólio 

de atividades realizadas que podem contribuir na reconstituição de um fluxo 

sequenciado de trabalhos realizados pelos estudantes. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Nessa situação de excepcionalidade para a educação infantil, é 

muito difícil quantificar em horas as experiências que as crianças pequenas 

terão nas suas casas. Não existe uma métrica razoável capaz de mensurar 

estas atividades desenvolvidas pela família em termos de equivalência com 

horas letivas.  

E, dadas às particularidades socioeconômicas da maioria das 

famílias, deve-se cuidar para ampliar o sentido de atividades não presenciais 

a serem desenvolvidas com as crianças pequenas. Neste sentido, é 

importante que as escolas busquem uma aproximação dos professores com 

as famílias, de modo a estreitar vínculos e melhor orientar os pais ou 

responsáveis na realização destas atividades com as crianças. 

Sabe-se ainda que a depender das circunstâncias e em 

casos específicos os genitores podem apresentar dificuldades em 

orientar os filhos quanto à realização das atividades escolares. 

Nesse caso específico o docente deve ter todo o cuidado em 

oferecer uma atividade escolar na qual a criança tenha as 

competências mínimas para realiza-la individualmente. 

Neste sentido, as propostas de atividades sugeridas pelo corpo 

docente devem considerar que as crianças pequenas aprendem e se 

desenvolvem brincando prioritariamente.  
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Para realização destas atividades, embora informais, mas também 

de cunho educativo, pelas famílias, sugere-se que a coordenação pedagógica 

elabore orientações/sugestões aos docentes sobre atividades sistemáticas 

que possam ser realizadas pelos pais com seus filhos em seus lares, durante 

o período de isolamento social.  

Deve-se, ainda, admitir a possibilidade de tornar o contato com os 

pais ou responsáveis pelas atividades, mais efetivo com os meios de que 

dispõe.  A escola, por sua vez, poderá definir a oferta do instrumento de 

resposta e feedback, caso julgue necessário.  

 

SOBRE O ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS E ANOS 

FINAIS 

 

Nesta etapa, existem dificuldades para acompanhar atividades on-

line uma vez que as crianças do primeiro ciclo se encontram em fase de 

alfabetização formal, sendo necessária supervisão de adulto para realização 

de atividades.  

No entanto, pode haver possibilidades de atividades pedagógicas 

não presenciais com as crianças desta etapa da educação básica, mesmo 

considerando a situação mais complexa nos anos iniciais. Aqui, as atividades 

devem ser mais estruturadas, para que se atinja a aquisição das habilidades 

básicas do ciclo de alfabetização.  

As atividades propostas pelas escolas não devem pressupor que os 

“mediadores familiares” substituam a atividade profissional do professor. As 

atividades não presenciais propostas devem delimitar o papel dos adultos 

que convivem com os alunos em casa e orientá-los a organizar uma rotina 

diária. 

Nesse sentido, a Coordenação Pedagógica dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental e a Coordenação Pedagógica dos anos finais do Ensino 

Fundamental reconhece a necessidade de apoio aos estudantes neste período 

de isolamento social. Desta forma, com base no que preconiza: os Direitos 

de aprendizagem das crianças; a determinação da LDB sobre o ensino a 

distância em situações emergenciais; a necessidade de registrar e 

regulamentar as atividades que deverão contabilizar para o cumprimento das 

800 horas de aulas no ano letivo de 2020, permitindo a convalidação de até 

20% das atividades à distância, fica regulamentado através deste documento 

apenas durante o período de suspensão das aulas, o uso de atividades não 

presenciais com a utilização de ferramentas digitais para apoio aos 

estudos dos alunos, através de recursos tecnológicos, internet e outros 

meios de comunicação, que favoreçam a continuidade dos estudos das 

crianças à distância. 

A equipe escolar terá autonomia para organizar seu Plano 

Estratégico tendo como norte as resoluções vigentes a nível Nacional e 

Estadual, o ato normativo do Município e o apoio da Secretaria Municipal 

de Educação que irá contribuir para a implementação das ações dos Planos 

Estratégicos das Unidades Escolares. Para tanto, deve seguir rigorosamente 

orientações da Organização Mundial de Saúde para evitar a disseminação do 

vírus.  A Coordenação Pedagógica irá orientar e acompanhar as ações da 

gestão escolar, professores e alunos através de: Fichas; Roteiros com 

sugestões de atividades; Estudos dirigidos; Redes sociais; Videoaulas; Áudio 

chamadas; Vídeo chamadas Portfólios e outros meios de comunicação 

disponíveis. 

A metodologia utilizada seguirá as orientações da Secretaria de 

Educação Municipal e se dividirá em duas linhas principais:  

1. Atividades pedagógicas que promovam a integração familiar e 

educação doméstica, visando o bem-estar social durante o período de 

isolamento, que se utilizem, principalmente, dos componentes presentes 

nos lares dos estudantes;  

2. Atividades pedagógicas de nivelamento de alfabetização e 

letramento matemático, com suporte de cartilhas/apostilas com conteúdo 

que possa ser impresso e oferecido aos alunos pela escola.  

As atividades a serem desenvolvidas pelos alunos em 

casa serão planejadas e orientadas pela Equipe Pedagógica de forma mais 

detalhada através dos recursos digitais já citados. O cumprimento deste 

documento não implica de modo algum a substituição das aulas presenciais, 

mas deve ser considerado em casos emergenciais a exemplo da ocorrência 

da Pandemia do COVID-19 no momento atual do País. 

SOBRE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

As atividades pedagógicas não presenciais aplicam-se aos alunos de 

todos os níveis, etapas e modalidades educacionais. Portanto, é extensivo 

àqueles submetidos a regimes especiais de ensino, entre os quais os que 

apresentam altas habilidades/superdotação, deficiência e Transtorno do 

Espectro Autista (TEA), atendidos pela modalidade de Educação Especial.  

 As atividades pedagógicas para o público alvo em questão será 

elaborado pelo profissional responsável pelo atendimento e encaminhado ao 

professor da turma regular para ser encaminhada à família. Nesse sentido, 

faz-se necessário a interlocução constante de ambos profissionais para que a 

atividade atinja sua finalidade. 

Algumas situações requerem ações mais específicas por parte da 

instituição escolar, como nos casos de acessibilidade sociolinguística aos 

estudantes surdos usuários da Língua Brasileira de Sinais (Libras), 

acessibilidade à comunicação e informação para os estudantes com 

deficiência visual e surdocegueira, no uso de códigos e linguagens 

específicas, entre outros recursos que atendam àqueles que apresentem 

comprometimentos nas áreas de comunicação e interação.  
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Vale ressaltar que as orientações gerais direcionadas aos diversos 

níveis de ensino, presentes neste documento, também se aplicam às 

especificidades do atendimento dos estudantes da Educação Especial, 

modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de educação, como 

previsto na LDB. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As orientações para realização de atividades pedagógicas não 

presenciais, neste momento, devem ser consideradas por todas as escolas 

públicas municipais e implementadas como prática escolar a partir da 

próxima segunda-feira dia 11 de maio do corrente ano, considerando 

sempre a realidade da comunidade escolar.  

Deve ser levado em consideração o atendimento dos objetivos de 

aprendizagem e o desenvolvimento das competências e habilidades a serem 

alcançados pelos estudantes em circunstâncias excepcionais provocadas pela 

pandemia. Importante registrar que o disposto nesta resolução 

não se aplica ao público alvo da Creche Professor Clodomiro 

Leal.  

Ao mesmo tempo cabe reiterar o disposto na LDB, e em diversas 

normas do CNE, sobre a necessidade de que as soluções a serem encontradas 

pelos sistemas e redes de ensino sejam realizadas em regime de colaboração, 

uma vez que muitas destas soluções envolverão ações conjuntas de todos os 

atores do sistema educacional local e nacional. 

Alagoa Nova, 05 de maio de 2020. 

 

 

DUVANIL NERY COSTA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 


