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           O Município de Alagoa Nova diante das mudanças atípicas devido a Covid19 

que acometeu o cenário educacional a um período de distanciamento social, segue 

norteado pelos documentos oficiais Nacionais e Estaduais, incluindo as normativas 

vigentes para o período de atividades não presenciais a fim de atenuar o índice de 

evasão e desistência e assim concluir o ano letivo de 2020 sem danos ao aluno. A 

citar: 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

 Parecer CNE 5/2020 (aprovado em 28 de abril de 2020 e homologado em 1º 

de junho de 2020 pelo Ministro da Educação), dispõe da reorganização do 

Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não 

presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão 

da pandemia da COVID-19; 

 Parecer CNE 11/2020 (aprovado em 07 de julho de 2020 e homologado em 03 

de agosto de 2020), traz orientações educacionais para realização de aulas e 

atividades pedagógicas presenciais e não presenciais no contexto da 

Pandemia; 

UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO 

 Em 19 de março de 2020 a UNDIME emitiu uma nota conjunta de 

esclarecimento em relação a reorganização do calendário escolar 2020; 

 Em 05 de junho de 2020 a UNDIME emitiu um documento orientador em 

relação às atividades não presenciais, calendário escolar, carga horária mínima 

 

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

2 Aprovação pelo Conselho Municipal de Educação. 



 
 
 

anual a ser cumprida, ampliação da jornada escolar por meio do acréscimo de horas 

em um turno, da utilização de sábados e feriados municipais e estaduais para 

reposição da carga horária, entre outros; 

 Em 03/09/2020, a UNDIME/PB e UNCME/PB emitiu o III Documento de 

Orientação referente a calendário e registro de aulas; 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 Portaria Nº 418, 17/05/2020, dispõe sobre a adoção na rede pública estadual 

de ensino da Paraíba, do regime especial de ensino, como medida preventiva 

a disseminação da COVID-19, e dá outras providências; 

 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

 Resolução Nº 120, Conselho Estadual de Educação, 15/04/2020, orienta o 

regime especial de ensino na quarentena à reorganização das atividades 

curriculares assim como dos calendários escolares das instituições do sistema 

estadual de Educação da Paraíba, em caráter de excepcionalidade e 

temporalidade, enquanto permanecerem as medidas de prevenção a COVID- 

19; 

 Resolução Nº 140, Conselho Estadual de Educação, 04/05/2020, que altera e 

estabelece normas complementares ao que dispõe a Resolução Nº 120/2020; 

 Resolução Nº 160, Conselho Estadual de Educação, 29/08/2020, altera as 

resoluções 120/2020 e 140/2020 e estabelece novas normas que orientam o 

regime especial de ensino no que tange a reorganização das atividades 

curriculares assim como dos calendários escolares e processos avaliativos das 

instituições do sistema estadual de educação da Paraíba, em caráter de 

excepcionalidade e temporalidade, enquanto permanecerem as medidas de 

prevenção a COVID-19; 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 Resolução Nº 003/2020, Conselho Municipal de Educação – CME, em 

consonância com a Equipe Pedagógica define: a reorganização do calendário 

escolar, a realização de atividades pedagógicas não presenciais, construção 

de roteiros semanais, sugestões de atividades, instrumentos de possibilidades 

avaliativas qualitativas/formativas, durante o período de pandemia garantindo 

o cumprimento da carga horária letiva, da avaliação diagnóstica e do calendário 

letivo extraordinário de 2020 em parceria com a escola e a família. 



1. CALENDÁRIO ESCOLAR 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Alagoa Nova reestrutura o Calendário 

Escolar Letivo Extraordinário, partindo das atividades não presenciais a fim de cumprir 

e comprovar as 800 horas anual, 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, O Documento Orientador da 

UNDIME/PB 05 de julho de 2020 e do III Documento de Orientação da UNDIME/PB e 

da UNCME/PB, 03 de setembro de 2020, os quais estruturam e ampliam o cômputo 

da carga horária anual. 

 Organização do Calendário Escolar para o 3º e 4º bimestres. 

a) Organização do Calendário Escolar 3º bimestre: 

 QUANTIDADE DE HORAS DO 3º BIMESTRE: 207 HORAS 

 
HORAS DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS SEMANAIS PARA OS ANOS 

INICIAIS, FINAIS E EJA: 

 No período de 10 a 30 de setembro foram computadas 4 horas diária. 

 No período de 01 a 31 de outubro serão computadas 5 horas diárias. 

 

 CONCLUSÃO DO 3º BIMESTRE: 31 DE OUTUBRO DE 2020. 

 

 
b) Organização do Calendário Escolar 4º bimestre: 

 

 

 QUANTIDADE DE HORAS DO 4º BIMESTRE: 230 HORAS 

 
 No período de 02 de novembro a 24 de dezembro serão computadas 5 horas 

diárias 

 CONCLUSÃO DO 4º BIMESTRE: 24 DE DEZEMBRO DE 2020. 

 28 e 29 – Provas Finais 

 30/12 – Preenchimento de ficha avaliativa(professores) e visto nos 

Diários de Classe (Coordenadores Pedagógicos) 

 30/12 – Conselho de Classe (apenas para os anos finais) 

 Concluindo assim o ano letivo 2020 com 801 horas anual. 



 - 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 com 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 
 

 Na composição da carga horária, o professor deve evidenciar em seu 

planejamento uma perspectiva interdisciplinar e contextualizada, contemplando 

os Descritores do SOMA, as habilidades propostas na BNCC e as orientações 

da Secretaria Municipal de Educação, efetuando os registros necessários para 

fins de comprovação. 

 Para complemento da carga horária o professor deve evidenciar por meio de 

ações motivadoras a fim de estimular o aluno a manter o vínculo com a escola; 

 Com a ampliação da jornada da carga horária, os grupos de WhatsApp serão 

alimentados aos sábados e feriados, com atividades desafiadoras, lúdicas e 

complementares; 

 As Atividades impressas terão acréscimo em consonância com a jornada 

ampliada (atividades desafiadoras, lúdicas e complementares). 

b) Planejamento da carga horária Anos Finais 

 
Na composição da carga horária, o professor deve evidenciar em seu 

planejamento uma perspectiva interdisciplinar e contextualizada, alinhada a 

habilidades propostas na BNCC, à Proposta Curricular do Estado da Paraíba, 

e as orientações da Secretaria Municipal de Educação e gestão da escola, 

efetuando os registros necessários para fins de comprovação. 

 Com a ampliação da jornada da carga horária, os grupos de WhatsApp serão 

alimentados aos sábados e feriados, com atividades desafiadoras, lúdicas e 

complementares; 

 As Atividades impressas terão acréscimo em consonância com a jornada 

ampliada (atividades desafiadoras, lúdicas e complementares). 



OBSERVAÇÕES PARA CARGA HORÁRIA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS – EJA 

 Na composição da carga horária, o professor deve evidenciar em seu 

planejamento uma perspectiva interdisciplinar e contextualizada, alinhada a 

habilidades propostas na BNCC, à Proposta Curricular do Estado da Paraíba, 

e as orientações da Secretaria Municipal de Educação e gestão da escola, 

efetuando os registros necessários para fins de comprovação. 

 Considerando o tempo e ritmo dos estudantes. 

 
 
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). 

 As orientações para os relatórios dos alunos especiais serão ministradas pela 

Coordenação do Programa no Município. 

 
2. ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS E OPERACIONAIS 

 

As Orientações pedagógicas para o 3º e 4º bimestres para as atividades não 

presenciais são importantes para minimizar os impactos causados aos estudantes 

nesse período, bem como a consolidação do ano letivo 2020. Dessa forma, 

recomendamos: 

 Selecionar os objetos de conhecimento (conteúdos) essenciais no período de 

aulas remotas, pois são aqueles com maior impacto no aprendizado futuro das 

crianças e/ou adolescentes; 

 Identificar o desempenho de cada estudante durante o período emergencial; 

 Utilizar as tecnologias digitais e as redes sociais para estudantes, fortalecendo 

o vínculo afetivo e o acompanhamento das propostas; 

 Acompanhar a participação de todos os estudantes nas atividades não 

presenciais por meio de instrumento de monitoramento; 



 Realizar um mapeamento dos alunos que não tiveram nenhum tipo de acesso 

as atividades não presenciais, para que sejam tomadas as medidas 

necessárias; 

 Buscar parceria com o Conselho Tutelar para realizar Busca Ativa dos alunos 

que não tiveram nenhum tipo de acesso as atividades propostas; 

 Criar estratégias de recuperação dos estudantes que não obtiveram êxito na 

participação das atividades; 

 Possibilitar a reposição das atividades que não foram realizadas em tempo 

hábil; 

 Mobilizar a equipe escolar (professores e gestores) para orientar as famílias 

sobre a importância da participação dos estudantes nas aulas não presenciais; 

 Reconhecer o esforço dos estudantes e das famílias nas atividades não 

presenciais; 

 Manter organizado todos os registros das atividades trabalhadas durante o 

período de aulas não presenciais (professores e gestores); 

 Ter ciência de que as avaliações e exames de conclusão do ano letivo de 2020 

deverão levar em conta os conteúdos curriculares efetivamente oferecidos aos 

estudantes, considerando o contexto excepcional de pandemia, com o objetivo 

de evitar o aumento da reprovação e do abandono escolar. 

 

Após realizadas as possibilidades acima citadas de incluir o aluno no processo 

das atividades não presenciais oferecidas pelo Município e não obtendo êxito, a 

Secretaria Municipal de Educação recomenda que a Escola realize um Relatório junto 

ao Conselho Escolar a fim de justificar a permanência desse aluno no ano/série de 

origem. 

3. REGISTRO DAS ATIVIDADES/ DIARIO DE CLASSE 
 

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

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

mediado com as orientações da Secretaria Municipal de Educação como forma de 

garantir o cumprimento da carga horária de 800 horas 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 e logo acima um asterisco (*); 

No RODAPÉ de cada página do Diário de Classe no que se refere aos registros de 

aulas deverá conter o texto padrão: *Atividades elaboradas em consonância com 

a publicação da Resolução Nº 001/2020 da Secretaria Municipal de Educação. 

 

b) No campo REGISTRO DE FREQUÊNCIA: 

Inserir “a presença” 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; 

Inserir “não registrado” para todos os alunos (Ensino Fundamental I, Ensino 

Fundamental II e EJA) que: 

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 bimestre 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%) 

 
 

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

aluno e 20% autoavaliação com critérios definidos pelo professor. 

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. 

Quanto as avaliações do 1º ano serão consolidadas através de relatórios 

descritivos para fins de comprovação. 

 

1- Orientações para os(as) professores(as) realizarem as avaliações das atividades 

referentes aos 3º e 4º bimestres: 

 

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

material impresso com complementação ou não das tecnologias digitais; 

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

presenciais no período de distanciamento social; 

 

Para avaliação do bimestre já finalizado, orientamos que o(a) 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 e interesse pelo tema. 

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. 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 
 Para cada Componente Curricular será atribuída uma única NOTA; 

 Em caráter excepcional,do 2º ao 9º ano e Educação de Jovens e Adultos,não 
serão realizadas as Avaliações parciais ,devendo ser realizada,uma Avaliação 
Global  ,que consistirá em uma nota ,está alinhada aos instrumentos dos 
processos avaliativos ,atribuida  de acordo com os registros de frequencia de 
atividades,interação,recebimento e devolução das atividades  equestionário de 
autoavaliação das atividades ofertadas aos estudantes no período de 
isolamento . 

 Os alunos que não participaram das aulas remotas não deverão ser 

prejudicados, sendo necessária a reposição de atividades; 

 Efetuar as avaliações de recuperações, em tempo hábil, para minimizar a 

quantidade de alunos para possíveis avaliações finais; 

 Evitar a evasão e a retenção escolar. 

                                                                                                 Outubro 2020 
 
                              Conselho Municipal de Educação– CM 

 


