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 ENSINO FUNDAMENTAL1 

 RESOLUÇÃO Nº03/2020 

 

O Município de Alagoa Nova diante da pandemia que acomete o País utiliza 

os trabalhos com as atividades não presenciais para minimizar os impactos  

causados aos estudantes nesse período. 

O objetivo das atividades não presenciais é vista nesse momento como uma 

forma de atenuar a reposição presencial da carga horária letiva ao final da situação 

de emergência e ao mesmo tempo, uma alternativa de manter uma rotina básica de 

atividades para o estudante e a família mesmo ausente do ambiente escolar. 

O trabalho não presencial visa garantir a universalização do acesso e a 

equidade para todos, amparados pelos trâmites legais que regem a Legislação 

Educacional, a saber: 

 Lei nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN);   

 Documentos reguladores do Conselho Nacional de Educação (CNE) e, 

em específico, o Parecer CNE/CP nº 5/2020;  

 Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (DCN);  

 Portaria 418 de SEECT de 20/04/2020 

 Resolução 120/2020 do CEE; 

 Resolução 001/2020 da Secretaria Municipal de Educação de Alagoa 

Nova; 

Desse modo a Secretaria Municipal de Educação de Alagoa Nova adota o 

Regime Especial de Atividades não presenciais pelas escolas, a fim de dar 

continuidade ao período letivo com o planejamento de ações didático pedagógicas 

fortalecendo as aprendizagens necessárias aos estudantes. 

                                                      
1 As orientações para as atividades remotas da Educação Infantil estão em um documento específico.  

2 Aprovado pelo Conselho Municipal de Educação. 

 



1. CALENDÁRIO ESCOLAR  

A Secretaria Municipal de Educação de Alagoa Nova reorganiza o Calendário 

Escolar partindo das atividades não presenciais a fim de cumprir e comprovar as 800 

horas anuais, conforme exigência de carga horária da Lei nº 9.394/1996 - Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) e de acordo com Resolução 

001/2020, de 05 de maio de 2020. 

1.1 Organização do Calendário Escolar para o 1º e 2º bimestres 

a) Organização do Calendário Escolar 1º bimestre   

 QUANTIDADE DE HORAS DO 1º BIMESTRE: 184 HORAS  

 HORAS CUMPRIDAS PRESENCIALMENTE: 112 HORAS  

 HORAS A SEREM CUMPRIDAS NÃO PRESENCIALMENTE: 72 HORAS  

 HORAS DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS SEMANAIS PARA OS ANOS 

INICIAIS: 15HORAS (semanais de efetivo trabalho com atividades não 

presenciais para o professor polivalente).  

 HORAS DE AULAS NÃO PRESENCIAIS SEMANAIS PARA OS ANOS 

FINAIS:16 horas (semanais de efetivo trabalho com atividades não 

presenciais). 

 

b) Organização do Calendário Escolar 2º bimestre   

 QUANTIDADE DE HORAS DO 2º BIMESTRE: 180 HORAS  

 HORAS A SEREM CUMPRIDAS NÃO PRESENCIALMENTE: 180 HORAS 

 

 CONCLUSÃO DO 2º BIMESTRE:  09 DE SETEMBRO DE 2020. 

 Em relação ao 3º e 4º bimestres no que se refere ao fechamento da carga 

horária, será aguardado documentos dos órgãos oficiais de Educação. Caso 

não haja publicação oficial, a Secretaria Municipal de Educação deliberará 

acerca da contabilização da carga horária. 

1.2 - Planejamento para as atividades não presenciais 

O trabalho não presencial está sendo desenvolvido alinhado de acordo com à 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e à Proposta Curricular do Estado da 

Paraíba, com eixos norteadores mensais o temáticas semanais. 

A Secretaria de Educação buscou seguir as orientações do território 

paraibano adequando suas condições para melhor lidar com desafios trazidos pelo 

período de distanciamento social em razão da pandemia instaurada pela COVID19, 



optando por trabalhar com material impresso com ou sem a complementação das 

tecnologias digitais  haja visto que é acessível a todos estudantes. 

 Sendo assim, o planejamento, ações e atividades devem considerar tanto a 

carga horária quanto os recursos metodológicos empregados para cada etapa de 

ensino adequando a sua realidade. 

  

a) Planejamento da carga horária Anos Iniciais  

 A carga horária deve contemplar, no mínimo, 03 (três) horas por dia e 

atender a 02 (dois) ou 03 (três) componentes curriculares, através da 

realização de atividades não presenciais e acompanhamento via 

WhatsApp/salas virtuais.  

 A carga horária de cada aula deve ser de 60 (sessenta) minutos, 

considerando o tempo de exposição de Vídeo Aula, atendimento ao 

aluno e realização de atividades, dentre outras.    

 A carga horária deve constar de 15 horas semanais de efetivo trabalho 

de atividades não presenciais para o professor polivalente. 

 

A carga horária por componente curricular deve atender às especificadas no 

quadro a seguir: 

 

QUADRO DE CARGA HORÁRIA SEMANAL DE COMPONENTES CURRICULARES 

– POR TURMA 

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS 

ITEM COMPONENTE CURRICULAR QUANTIDADE DE 
AULAS POR 

SEMANA 

CARGA 
HORÁRIA 

TOTAL 

1  Língua Portuguesa  04 4h 

2  Matemática  04 4h 

3  Ciências  02 2h 

4  História  02 2h 

5  Geografia  02 2h 

6 Arte  01 1h 

 

 

 

 

 

 



Abaixo Roteiro Semanal de Atividades não presenciais, que deve ser planejado e 

elaborado de acordo com as orientações da Secretaria Municipal de Educação para 

o cumprimento obrigatório das horas semanais, ou seja, 15 horas. 

 

 ROTEIRO SEMANAL DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 

SEGUNDA-

FEIRA 

TERÇA- 

FEIRA 

QUARTA-FEIRA 

 

QUINTA- 

FEIRA 

SEXTA-FEIRA 

Português(02)Art

es (01) 

Matemática (02) 

Ciências (01) 

Português (02) 

Ciências (01) 

Matemática(02) 

História (01) 

História(01) 

Geografia(02) 

 

b) Planejamento da carga horária Anos Finais  

A carga horária deve contemplar, no mínimo, 3 horas e20 minutos de aula por dia, 

devendo atender no mínimo 03 (três) componentes curriculares, através da 

realização de aulas e atividades não presenciais.   

 A carga horária de cada aula deve ser de 45 minutos, considerando o 

tempo de exposição de Vídeo Aula, atendimento ao aluno e realização 

de atividades; 

 A carga horária total deve constar de 16 horas semanais de efetivo 

trabalho com atividades não presenciais; 



 A carga horária por componente curricular deve atender às 

especificidades quadro a seguir: 

 

 

 

A seguir, Roteiro Semanal de Atividades não presenciais, que deve ser planejado 

e elaborado de acordo com a realidade de cada escola para cumprimento obrigatório 

das horas semanais, ou seja, 15 horas. 

 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES COM O ALUNO – ATENDIMENTO 
PELO WhatsApp 

 

TURNO:  MANHÃ 

 

 

 

QUADRO DE CARGA HORÁRIA SEMANAL DE COMPONENTES CURRICULARES – POR 
TURMA 

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS  

ITEM  COMPONENTE CURRICULAR  QUANTIDADE DE 
AULAS POR SEMANA  

CARGA HORÁRIA 
TOTAL  

1  Língua Portuguesa  03 3h 

2  Matemática  03 3h 

3  Ciências  02 2h 

4  História  02 2h 

5  Geografia  01 1h 

6  Língua Inglesa  01 1h 

7  Arte  01 1h 

8  Educação Física  01 1h 

9 Ensino Religioso 01 1h 

10 Língua Espanhola 01 1h 

QUADRO DE CARGA HORÁRIA SEMANAL DE COMPONENTES CURRICULARES – POR 
TURMA 

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS  

ITEM  COMPONENTE CURRICULAR  QUANTIDADE DE 
AULAS POR SEMANA  

CARGA HORÁRIA 
TOTAL  

1  Língua Portuguesa  03 3h 

2  Matemática  03 3h 

3  Ciências  02 2h 

4  História  02 2h 

5  Geografia  01 1h 

6  Língua Inglesa  01 1h 

7  Arte  01 1h 

8  Educação Física  01 1h 

9 Ensino Religioso 01 1h 

10 Língua Espanhola 01 1h 



 

 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES COM O ALUNO – ATENDIMENTO   
PELO WhatsApp 

TURNO:  TARDE 

 

OBSERVAÇÕES PARA CARGA HORÁRIA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS – EJA 

 A carga horária deve contemplar, no mínimo, 3 horas e 20 minutos por 

dia, devendo atender no mínimo 02(dois) componentes curriculares, através da 

realização de atividades não presenciais. 

DIAS DA 

SEMANA 

HORÁRIO COMPONENTE 

CURRICULAR 

DIAS DA 

SEMANA 

HORÁRIO COMPONENTE 

CURRICULAR 

Segunda-feira  

07h30min 

as 

09h10min 

Português (2) Segunda-feira  

09h20min 

as 

11hmin 

Artes (1) 

Terça-feira História (2) Terça-feira Ens. Religioso (1) 

Matemática (1)  

Quarta-feira Matemática (2) Quarta-feira Espanhol (1) 

Português (1) 

Quinta-feira Ed. Física (1) Quinta-feira Ciências (2) 

Sexta- feira Geografia (1) Sexta- feira Inglês (1) 

DIAS DA 

SEMANA 

HORÁRIO COMPONENTE 

CURRICULAR 

DIAS DA 

SEMANA 

HORÁRIO COMPONENTE 

CURRICULAR 

Segunda-feira  

13h30min 

as 

15h10min 

Português (2) Segunda-feira  

15h20min 

as 

17hmin 

Artes (1)  

Terça-feira História (2) Terça-feira Ens. Religioso (1) 

Matemática (1) 

Quarta-feira Matemática (2) Quarta-feira Espanhol (1) 

Português (1)  

Quinta-feira Ed. Física (1) Quinta-feira Ciências (2) 

Sexta- feira Geografia (1)  Sexta- feira Inglês (1)  



 A carga horária de cada componente curricular deve ser de 45 minutos, 

considerando o tempo de exposição de vídeo aula, atendimento ao aluno a 

realização de atividades; 

 A carga horária total deve constar de 16 horas semanais de efetivo 

trabalho remoto. 

 

QUADRO DE CARGA HORÁRIA SEMANAL DE COMPONENTES CURRICULARES – 
POR TURMA 

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA 
 

ITEM  COMPONENTE CURRICULAR  QUANTIDADE DE 
AULAS POR SEMANA  

CARGA 
HORÁRIA TOTAL  

1  Língua Portuguesa  03 3h 

2  Matemática  03 3h 

3  Ciências  02 2h 

4  História  02 2h 

5  Geografia  01 1h 

6  Língua Inglesa  01 1h 

7  Arte  01 1h 

8  Educação Física  01 1h 

9 Ensino Religioso 01 1h 

10 Língua Espanhola 01 1h 

A seguir, Roteiro Semanal de Atividades não presenciais, que deve ser planejado 

e elaborado de acordo com a realidade de cada escola para cumprimento obrigatório 

das horas semanais, ou seja, 16 horas. 

 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES COM O ALUNO – ATENDIMENTO 

PELO WhatsApp 

TURNO:  TARDE 

DIAS DA 

SEMANA 

HORÁRIO COMPONENTE 

CURRICULAR 

DIAS DA 

SEMANA 

HORÁRIO COMPONENTE 

CURRICULAR 

Segunda-feira  

13h30min 

Português (2) Segunda-feira  

15h20min 

Artes (1) 

Terça-feira História (2) Terça-feira Ens. Religioso (1) 



 

 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 As atividades realizadas serão alinhadas ao documento norteador 

(BNCC), e ao Plano de Atendimento Educacional Especializado 

(PAEE), a partir da avaliação diagnóstica, observando habilidades e 

competências adquiridas, assim como fragilidades e potencialidades 

 As atividades serão entregues aos pais de acordo com os horários 

estabelecidos no AEE – Atendimento Educacional Especializado, 

seguindo a mesma dinâmica do ensino presencial, favorecendo a 

mesma rotina.   

 Os Cuidadores auxiliarão na mediação das atividades elaboradas 

pelos professores da sala regular e na confecção de TA (Tecnologia 

Assistiva).  

 

1.3 Sugestões metodológicas para as atividades não presenciais 

O Município de Alagoa Nova por meio da Secretaria Municipal de 

Educação,direciona a metodologia para as atividades não presenciais . 

As atividades impressas entregues ao estudante deverão ser analisadas 

,avaliadas  e condensadas  pelo professor em instrumento disponibilizado pela SME 

.As referidas atividades deverão ser arquivadas na escola. 

 O professor irá fazer a análise das atividades, observando os pontos contidos 

em instrumento do processo avaliativo pela Secretaria Municipal de Educação 

(anexo 1). 

Várias são as sugestões de metodologias e recursos a serem aplicados no 

trabalho com as atividades não presenciais. Vale salientar, que umas são mais 

direcionadas aos anos iniciais e outras aos anos finais, cabendo ao professor 

escolher a melhor estratégia que atenda a necessidade do aluno para as suas 

atividades, quais sejam:  

 orientações para os pais e/ou alunos através de roteiros semanais;   

 sugestões para que os pais realizem leituras para e com os seus filhos;   

 atividades impressas entregue semanalmente pelas escolas e pelos 

professores;   

as 

15h10min 

as 

17h00min 

Matemática (1) 

Quarta-feira Matemática (2) Quarta-feira Espanhol (1) 

Português (1)  

Quinta-feira Ed. Física (1) Quinta-feira Ciências (2) 

Sexta- feira Geografia (1) Sexta- feira Inglês (1)  



 elaboração de materiais impressos compatíveis, considerando os segmentos 

dos estudantes; 

 encaminhamento de vídeos educativos (de curta duração) por meio das redes 

sociais, mas sem a necessidade de conexão simultânea seguidos de 

atividades a serem realizadas com a supervisão dos pais, caso necessário;   

 estudos dirigidos;   

 organização de grupos de pais, por meio de aplicativos de mensagens 

instantâneas e outros, conectando professores e as famílias; e   

 utilização de mídias sociais de longo alcance (WhatsApp, Facebook, 

Instagram,Rádio para comunicação  etc.) para estimular e orientar os estudos. 

 

2. ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS E OPERACIONAIS. 

 A implantação do trabalho com atividades não presenciais deve observar as 

seguintes orientações pedagógicas e operacionais:  

 

 todas as ações e atividades do trabalho não presencial devem estar em 

consonância com a Legislação Educacional vigente;  

 todos os componentes curriculares são obrigatórios e serão assim 

organizados em relação às áreas de conhecimento:  

 

I – Linguagens:  Língua Portuguesa, Língua Estrangeira moderna, 

Arte e Educação Física;   

II – Matemática;  

III – Ciências da Natureza;  

IV – Ciências Humanas: História, Geografia.  

 deve ser estabelecido um Roteiro Semanal de Atividades não 

presenciais de cada Unidade Educacional, a ser previamente 

divulgado com antecedência para acesso dos estudantes e / ou dos 

familiares.  

 

Para a produção de conteúdos, deverão ser observados conforme as orientações da 

BNCC, específica a cada Etapa e Modalidade de Ensino, atendendo ainda o 

planejamento da Secretaria Municipal de Educação. 

 

3. REGISTRO DAS ATIVIDADES/ DIÁRIO DE CLASSE 

O registro de atividades e da participação efetiva dos estudantes deverão ser 

validado através do Diário de Classe, pela gestão/responsável pela escola, sendo 

mediado com as orientações da Secretaria Municipal de Educação ao final da 

suspensão das aulas presenciais como forma de garantir o cumprimento da carga 

horária do ano letivo 2020. 



O registro das aulas no Diário de Classe deverá continuar seguindo a 

orientação relacionada ao Isolamento Social: 

 

a) No campo REGISTRO DE AULAS: 

 

No campo voltado ao preenchimento do CONTEÚDO, deve-se registrar o que está 

sendo trabalhado. 

 

No campo destinado à ATIVIDADE deve ser registrada uma breve descrição da 

atividade elaborada pelo professor,junto com o texto padrão.”Atividade elaborada em 

consonância com a publicação da Resolução 001/2020. 

 

b) No campo REGISTRO DE FREQUÊNCIA: 

 

Inserir “Não Registrado” para todos os alunos (Ensino Fundamental I, Ensino 

Fundamental II e EJA) que: 

 

a) participam das atividades não presenciais com ou sem o complemento das 

tecnologias digitais, através de material impresso recebido semanalmente na 

escola; 

 

b) não têm nenhum tipo de acesso as atividades não presenciais no período de 

distanciamento social; 

 

 

 

4.AVALIAÇÃO 

 

 A avaliação das atividades desenvolvidas durante o período de pandemia deverá 

ocorrer de modo complementar, continuo e cumulativo, prevalecendo os aspectos 

qualitativos (LDB 9394/96) e não deverá adotar requisitos avaliativos quantitativos 

que causem danos sob qualquer circunstância: 

 

 As atividades deverão ser registradas no Diário de Classe; 

 O desempenho deverá ser observado para jus de planejamento do retorno 

das aulas presenciais, focando para o melhor acompanhamento da 

aprendizagem; 

 A participação dos alunos ou não nas atividades não presenciais deverá ser 

validada para fins de um Plano Diagnóstico de Aprendizagem (quando ao 

retorno das aulas)que considere: 

 

1- Diagnóstico de Aprendizagem 

2- Plano de Recuperação 



 

Para fins de análise das situações vivenciadas pelos estudantes, a fim de mapear 

estratégias de avaliação, podemos compreendê-los em dois contextos: 

 

a) estudantes que participam das atividades não presenciais, com ou 

sem o complemento das tecnologias digitais, através de material 

impresso recebido semanalmente na escola; 

b) estudantes que não tiveram nenhum acesso; 

 

 Ao final do semestre a avaliação qualitativa disponibilizará instrumento para 

monitoramento com os seguintes critérios: 

 

 Participação (frequência 20%) 

 Engajamento (interação/envolvimento 20%) 

 Entrega de atividades propostas (entrega e devolução 40%) 

 Autoavaliação (aluno 20%) 

 

  Estes critérios serão considerados em 80% da participação/desempenho do 

aluno e 20% autoavaliação com critérios definidos pela SME(anexo 2) 

            A Secretaria teve um olhar cuidadoso, atento e inventivo quanto as 

orientações pedagógicas, a fim de abrirmos caminhos e oferecer aprendizagem 

significativa aos estudantes, jovens e adultos que estão em formação em todas as 

etapas e modalidades da Educação Básica. 

  O Município aderiu as orientações do “Território Paraibano” no que se refere 

aos instrumentos ou tecnologias a serem utilizados adequando a sua realidade. 

Para cada etapa da educação básica, listamos uma série de possibilidades 

avaliativas que foram pensadas cuidadosamente, com o propósito de que sejam 

significativas e contextualizadas com o momento e as necessidades atuais. No que 

se refere às modalidades de ensino, destacamos as possibilidades indicadas para o 

Ensino Fundamental I, II e EJA. 

  

1- Orientações para os(as) professores(as) realizarem os processos avaliativos das 

atividades referentes aos 1º e 2º bimestres: 

 

a) Para estudantes que participam das atividades não presenciais, através de 

material impresso com complementação ou não das tecnologias 

digitais;(anexo 3) 

 

b) Para estudantes que não tiveram nenhum tipo de acesso as atividades não 

presenciais no período de distanciamento social; (anexo 4) 

 

Para avaliação do bimestre já finalizado, indicamos que o professor(a), atribua uma 

porcentagem correspondente à realização das atividades: 

 



Para estudantes que participam das atividades não presenciais: 

 

80% = participação + engajamento + entrega das atividades propostas 

20% = autoavaliação 

 

A participação, o engajamento e a entrega de atividades serão analisados 

através de instrumento proposto pela Secretaria Municipal de Educação a ser 

preenchido pelo professor.  

A autoavaliação receberá um instrumento proposto pelo professor, orientado pela 

Secretaria Municipal de Educação baseado nos critérios: participação do aluno, 

compreensão do objetivo de aprendizagem , interesse pelo tema/conteúdo e 

Interação. 

Essas porcentagens serão aplicadas para os estudantes que tiveram acesso as 

atividades não presenciais por meio de material impresso disponibilizado pela 

escola, com complementação ou não das tecnologias digitais; 

 

Para estudantes que não tiveram nenhum tipo de acesso as atividades não 

presenciais: 

 

Construção de portfólio, organizado pelas escolas em contato com as famílias, 

atribuindo a seguinte porcentagem: 

 

20% de autoavaliação + 50% de avaliação por objetivos de aprendizagem e 

competências + 30% para atividades de nivelamento como foco nos próximos 

bimestres. 

Caso sejam emitidos documentos orientadores por parte do Ministério da 

Educação, Conselho Nacional de Educação e outros órgãos normatizadores da 

Educação, estes serão considerados para efeito de adequações do presente 

documento.  

 

 

 

 

 

Conselho Municipal de Alagoa Nova ,04 de Setembro de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 


