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1- APRESENTAÇÃO  

 

O ano letivo 2021 inicia-se em meio a uma crise sanitária de dimensões 

globais e com consequências diretas para a educação mundial. Em Alagoa Nova 

a realidade não é diferente: educadores, pais e estudantes em um horizonte de 

incertezas que há meses vem afligindo a todos.  

A nova gestão da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA, ESPORTE E LAZER precisa se adequar a esta nova realidade para 

minimizar os danos pedagógicos e humanos que a pandemia vem causando. Nesta 

perspectiva, a manutenção do vínculo com os educandos e suas famílias se torna 

elemento motriz das ações que serão desenvolvidas a partir de então. 

O novo ano letivo foi pensado de modo a convivermos com os protocolos 

de distanciamento social e segurança sanitária. Neste sentido, o calendário escolar 

e toda a estrutura física da nossa rede terá novas nuances. Dentre elas um 

calendário que contempla não só os 200 dias letivos, mas também as 800 

horas/módulo exigidas pela Lei Nº 14.040, DE 18 DE AGOSTO DE 2020. 

Também será feita a I Jornada Pedagógica Híbrida, nos dias 08 e 09 de fevereiro 

de 2021. Com o tema “ALAGOA NOVA: EDUCAÇÃO EM UM NOVO 

TEMPO”, que contará com a participação de Professores, Gestores, Equipe 

Técnica e Comunidade.  

Para este ano a Equipe da Secretaria Municipal de Educação - SME 

pretende lançar o seu Plano Estratégico de Gestão, documento que norteará os 

rumos e metas a serem seguidos nos próximos 4 anos. Neste, teremos quatro 

eixos: Gestão, Pedagógico, Estrutural e Humano que conduzirão toda a Gestão, 

sendo que, a cada ano, será desenvolvido um tema norteador. 

A Gestão lançará ainda este ano projetos de reestruturação escolar e 

valorização humana dos profissionais da Rede (professores, técnicos e apoio) com 

o objetivo de valorizar as potencialidades e saberes.  

 

2- DIRETRIZES ADMINISTRATIVAS  

2.1- Matrículas 
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 Terão início a partir do dia 11 de Janeiro de 2021 para os alunos novatos 

e veteranos e terão seu término no dia 22 de Janeiro de 2021. Mas a depender da 

demanda serão aceitas de forma contínua durante o ano letivo12. 

2.2- Ano Letivo 

 O ano letivo de 2021 será iniciado no dia 10 de Fevereiro, após a I 

Jornada Pedagógica Híbrida que acontecerá nos dias 08 e 09, na qual serão 

partilhados saberes e vivências com toda a Rede e Comunidade em geral. 

Inicialmente as atividades educacionais serão remotas (síncronas e assíncronas) 

de acordo com as orientações da SME, das respectivas gestões escolares e, 

posteriormente, com o gradativo retorno das atividades presenciais, as aulas 

acontecerão nas escolas.  

2.3- Tempo Escolar. 

  A escola deverá realizar uma avaliação diagnóstica das atividades 

desenvolvidas no ano anterior, analisando sucessos e ou insucessos e suas 

respectivas causas3. Deverão considerar a Proposta Pedagógica da SME, a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), a Proposta Curricular do Estado da Paraíba 

e outros, como instrumentos de análise e avaliação dos conteúdos e metodologias 

de ensino, utilizados para o desenvolvimento de conhecimentos, competências e 

habilidades dos educandos. Vale salientar que os que ficaram à margem do ensino 

remoto em 2020 devem fazer atividade de reposição para obter notas necessárias 

para ingresso no ano corrente. 

● Enquanto a escola não contemplar os (200) duzentos dias letivos e/ou as 

(800) oitocentas/módulo e os professores a carga horária dos seus 

respectivos componentes curriculares, não se dará por encerrado o ano 

letivo 2021; 

● Os dias reservados ao planejamento escolar, formação continuada e as 

provas finais não serão computados como letivos.  

                                                             
1 A ausência de documentação no ato da matrícula não será obstáculo para sua realização, devendo a escola 

orientar sobre providência de tais documentos em um prazo máximo de trinta dias para a consolidação da 

matrícula.  
2 A documentação do educando é indispensável para que possa constar o nome do mesmo no Censo da 

Educação Básica.  
3 Serão realizadas avaliações diagnósticas de aprendizagem levando em consideração as habilidades 

prioritárias para posterior construção de um plano de recuperação.  
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● Atividades pedagógicas extraclasse (aula de campo, passeios, visitas e 

excursões, ou seja, todas as atividades em que consta a presença do 

educando) serão computadas como dias letivos. 

2.3- Acompanhamento da Frequência Escolar 

  A escola deverá, bimestralmente, analisar a frequência do educando, 

monitorar as turmas quanto a infrequência e tomar medidas de prevenção ao 

abandono escolar - BUSCA ATIVA ESCOLAR, junto à família e, se necessário, 

encaminhar os casos ao Conselho Tutelar (frequência escolar mínima de 75% para 

crianças e adolescentes menores de 18 anos da Educação Básica). Ver anexo I. 

2.4 – Educandos Atendidos pelo Programa Bolsa Família 

Serão condicionados os seguintes critérios para os beneficiários deste 

programa: 

● Frequência escolar mínima de 85% para crianças e adolescentes de 6 a 15 

anos; 

● Frequência mínima de 75% para adolescentes de 16 e 17 anos. 

2.5- Escola e o Programa Bolsa Família 

 Será necessário que as escolas cumpram: 

● Prazos estabelecidos para apuração, registro e encaminhamento da 

frequência do aluno; 

● Informar/registrar os motivos apresentados pelo responsável legal quando 

da frequência do educando; 

● Informar/anotar, na guia de transferência, observação de que o educando 

é participante do Programa Bolsa Família, registrando o respectivo 

Número de Inscrição Social – NIS, bem como o código INEP da escola. 

 2.6- A Família e o Programa Bolsa Família 

As famílias devem cumprir de forma regular os seguintes critérios:  

● Matricular suas crianças e adolescentes na escola;    

● Garantir frequência do educando na escola que está matriculado; 

● Informar a escola os motivos, caso o educando necessite faltar às aulas; 

● Acompanhar a aprendizagem do educando.  



6 
 

 

 

2.7- Conselho Escolar  

Todas as escolas deverão reestruturar seus Conselhos Escolares para a 

deliberação de decisões internas, acompanhamento e fiscalização dos recursos de 

cada instituição de ensino. 

Os Conselhos Escolares deverão ter reuniões ordinárias bimestrais, com 

documentação em ata e registros audiovisuais (fotografias) que comprovem o 

cumprimento do calendário proposto abaixo. 

Tabela I - Calendário anual de reuniões para os conselhos escolares. 

Bimestre  Datas sugeridas4 

1º Bimestre 03/03/2021 

2º Bimestre  04/05/2021 

3º Bimestre  13/08/2021 

4º Bimestre  05/10/2021 

 

2.8- Horário Departamental Para Professores5. 

O Horário Departamental acontecerá QUINZENALMENTE em horário oposto 

e/ou diferenciado do dedicado ao vínculo com a sala de aula. Portando, não será permitido 

que as turmas sejam liberadas ou que haja redução da jornada diária para que este seja 

executado.  

Nestes serão encaminhadas orientações de trabalho, planos quinzenais de aula e 

demais atividades que possam surgir. Ficando a cargo do Coordenador de área articular 

horários e calendários dos mesmos, que deverão acontecer presencialmente.  

2.9 - Proposta Pedagógica da Escola. 

As escolas terão a data referência (30/07/2021) para elaborarem ou atualizarem 

seus Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs) de modo participativo e democrático, ouvindo 

as demandas de toda a comunidade escolar (Pais, Professores, Funcionários e 

Educandos). 

                                                             
4 Alterações referentes a casos específicos deverão ser comunicadas oficialmente à Secretaria e, caso haja 

necessidade, serão convocadas reuniões extraordinárias. 
5 Ver o disposto na Lei 247/09 que estabelece o Plano de Cargo Carreira e Remuneração do Magistério 
de Alagoa Nova  
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Até a data referência, citada acima, uma cópia deste documento deve ser 

encaminhada à SME para apreciação e arquivamento. 

 

2.10- Regimento Interno. 

 De modo a organizar o funcionamento administrativo e a autonomia das escolas, 

todas a Gestões Escolares terão a data referência (30/07/2021) para elaborarem seus 

Regimentos Internos de modo participativo e democrático, ouvindo as demandas de toda 

a comunidade escolar (Pais, Professores, Funcionários e Educandos). 

Até a data referência, citada acima, uma cópia deste documento deve ser 

encaminhada à SME para apreciação e arquivamento. 

2.11- Organização das turmas 

Tabela II - As turmas serão distribuídas seguindo os seguintes critérios: 

Níveis/modalidades  Nº médio de alunos por turma 67 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 Creche  (Específico) 

Berçário I 

Berçário II 

Maternal I 

Maternal II 

 

 

Enturmação 

06 crianças /6 meses (01 professor) 

08 crianças/1 ano (01 professor) 

15 crianças/ 2 anos (01 professor) 

15 crianças/03 anos (01 professor) 

 Pré-escola (Pré I e Pré II) 4 a 5 anos - Até 25 educandos 

1º ano Até 30 educandos 

2º e 3º anos Até 35 educandos  

4º e 5º anos  Até 40 educandos 

6º ao 9º ano  Até 40 educandos 

EJA – 1º Segmento  Até 40 educandos 

EJA - 2º Segmento  Até 40 alunos  

    

Observando-se que o quadro acima é referente às aulas presenciais. 

Contudo, a depender das diretrizes e planos de retomada das aulas presenciais pós-

pandemia ou de novas medidas de contenção da disseminação da Covid-19, 

alterações poderão ser publicadas através de decretos e/ou portarias. 

                                                             
6 Casos específicos serão analisados pela SME. Serão considerados os critérios de espaçamento de 1,20 m² 

por educando.  
7 Em algumas escolas fronteiriças rurais do município e nas Escolas Paulo Gaião e Padre Abdias Leal 
serão oferecidas vagas para o Maternal II.   
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3- DIRETRIZES PEDAGÓGICAS  

 

3.1- Organização da Educação Básica Municipal  

 

I- Educação Infantil 

 Considerando a Lei de Diretrizes e base da Educação – LDB (Lei 

9394/96) e a política de financiamento da Educação Básica (Novo-FUNDEB), a 

oferta de Educação Infantil, Creche (0 a 3 anos) e Pré-escola (4 anos - pré I a 5 

anos - pré II), é de competência do Município, sendo obrigatória a matrícula a 

partir dos 4 anos completados até o dia 31/03/2021 na pré-escola e assegurada a 

gradativa ampliação da oferta de vagas nas creches. Estas atividades deverão 

acontecer no período diurno, com jornada integral ou parcial (Resolução 05, 21 

do CNE).8 Quanto à organização das turmas da Creche, relacionado ao número de 

crianças e ao número de professores, de acordo com o quadro (na enturmação a 

depender da quantidade de crianças duplica-se o número de professores, estas 

orientações estão asseguradas legalmente pela Resolução 01/2002 -CNE e demais 

documentos atuais. 

 Nas escolas credenciadas para este fim no Município de Alagoa Nova 

serão garantidas vagas para estas crianças de modo a atender a demanda da 

comunidade escolar, assegurando acesso e permanência dos mesmos. Bem como, 

viabilizando ações de assistência social quando necessário.  

II- Ensino Fundamental (1º a 9º ano) 

Para todos os educandos do município ou os que venham de outras regiões 

ficará assegurada vaga em uma de nossas escolas, desde que este tenha 6 anos de 

idade completados até 31/03/2021.9  

III- Educação de Jovens e Adultos (EJA):  

Esta modalidade de ensino será reestruturada para o funcionamento em escolas-

polo no município, assegurando assim, vaga para todo e qualquer jovem ou adulto que 

almeje uma vaga durante este ano letivo. 

                                                             
8 Segundo diretrizes da Lei 323/15 referente ao Plano Municipal de Educação (Meta I).  
9 RESOLUÇÃO Nº 6, DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. Define Diretrizes Operacionais para a matrícula 

no Ensino Fundamental e na Educação Infantil. 
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As atividades de funcionamento da EJA durante este ano letivo se estruturarão da 

seguinte maneira10: 

● 1º Segmento, compreendendo os anos iniciais do Ensino Fundamental, em 

que as categorias I e II Ciclos correspondem aos 5 primeiros anos do 

Ensino Fundamental. Cada Ciclo equivalendo a 01 ano letivo, com 200 

dias e/ou 800 horas. Os educandos deverão ter idade mínima de 15 anos 

completados até 31/03/2021 para ingresso nesta etapa;  

● 2º Segmento, compreendendo aos anos finais do Ensino Fundamental, em 

que as categorias III e IV Ciclos correspondem aos 4 últimos anos do 

Ensino Fundamental. Cada Ciclo equivalendo a 01 ano letivo, com 200 

dias e/ou 800 horas/módulo. Os educandos deverão ter idade mínima de 

16 anos completados até 31/03/2021 para ingresso nesta etapa. 

Tabela III - Distribuição dos Ciclos da EJA 

Ciclo  Anos 

correspondentes 

Hora 

aula/módulo 

anual11 

Dias letivos  Idade para 

ingresso do 

educando 

I Ciclo  1º a 3º anos  800 horas 200 dias  15 anos  

II Ciclo  4º e 5º anos  800 horas 200 dias 15 anos  

III Ciclo  6º e 7º anos 800 horas 200 dias 16 anos  

IV Ciclo  8º e 9º anos  800 horas 200 dias  16 anos  

 

3.2 - Educação Especial  

Com base nas Diretrizes da Política Nacional de Educação Especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva, o ano letivo que se inicia assegura vaga para 

todo educando: 

I. Com deficiência-aqueles que têm impedimento de longo prazo da 

natureza física, intelectual, mental ou sensorial; 

II. Com Transtornos Globais do Desenvolvimento - quadro de 

alteração neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, 

na comunicação ou estereotipias motoras - Autismo, Transtorno 

Desintegrativo da Infância (Psicose Infantil), Transtornos 

invasivos, Síndrome de Rett, entre outros. 

                                                             
10  ver: Resolução nº 030/2016 estabelece normas para a Educação de Jovens e Adultos - EJA, no Sistema 

Estadual de Ensino, revoga a resolução cee/pb nº 229/2002 e dá outras providências. 
11 Refere-se ao quantitativo mínimo exigido para o período de aulas remotas. 
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III. Com Altas Habilidades/Superdotação. 

Para os itens (I, II e III) a Rede deverá seguir as seguintes orientações: 

● Os educandos deverão ser matriculados no ensino regular, com 

Atendimento Educacional Especializado (AEE); 

● A Educação Especial deve estar inserida na Proposta Pedagógica da 

Escola, com definição clara do público atendido; 

● O Atendimento Educacional Especializado será oferecido ao educando no 

contra turno da turma regular; 

● Os atendimentos destes educandos se darão em Salas de Recursos 

Multifuncionais - SRM localizadas em Escolas Polo; 

● Ficará a cargo da escola a organização dos alunos com deficiência nas 

salas regulares, desde que não ultrapasse o quantitativo de 30% dos 

matriculados; 

● Para os casos especificados em lei será disponibilizado 

acompanhante/apoio escolar para auxiliar nos cuidados básicos de 

atividades de vida diária-higienização, alimentação, locomoção e prática 

do cotidiano que levem ao desenvolvimento de sua autonomia no processo 

de escolarização de acordo com o Estatuto da Criança Art.211 da Lei 

Federal Nº 8.069 e do PME-AN Meta 4 no tocante a Educação Especial. 

Esse acompanhante/apoio escolar será devidamente capacitado, pois ficará 

com o educando durante as aulas regulares. 

● Vale ressaltar que o AEE não substitui a escolarização, o atendimento 

complementa e/ou suplementa a formação dos alunos educando com vistas 

à autonomia e independência na escola e fora dela. 

● A Educação Especial está garantida pela LDB, Art.58. 

3.3- Educação para as relações étnico-raciais12 

 As leis 10.639/03 e 11.645/08 que alteram a Lei de Diretrizes e Base da 

Educação (LDB), para incluir, no currículo oficial da rede de ensino, com a 

obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-brasileira deverão ser 

                                                             
12  Em consonância ao disposto nas Leis 10.639/03 e 11.645/08 a SME também firmou para 2021 parceria 

com o Instituto Alpargatas para o desenvolvimento de atividades relacionadas a História e Cultura Afro-

brasileira e Indígena. 
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trabalhadas de maneira transversal por todas as escolas e profissionais de ensino 

nos diversos componentes curriculares. 

        Uma ação do Instituto Alpargatas - IA em parceria com o Conselho 

Municipal de Educação foi o ato normativo da Educação Étnico Racial e Indígena, 

visto que o IA capacitou 100% das escolas municipais da Rede, deixando assim 

um legado para as futuras gerações. Para tanto, criou-se a Resolução Nº005 que 

recomenda a implementação da Educação das Relações Étnico-raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena na Educação 

Básica em todas as  suas etapas e modalidades nas Unidades Educacionais da Rede 

de Ensino de Alagoa Nova, na perspectiva do reconhecimento, da construção e do 

fortalecimento das identidades étnico-raciais e indígenas . 

3.4 - Educação do Campo 13 

Se apresenta como uma modalidade da Educação Básica que atende às 

particularidades e potencialidades das comunidades rurais, com seus anseios 

políticos, ideológicos e culturais próprios. Neste sentido, nossas escolas do campo 

deverão se organizar nos tempos e espaços que melhor atendam a demanda das 

comunidades locais, oferecendo condições necessárias para o enfrentamento e 

melhoria da qualidade de vida das comunidades.  

De acordo  com o INEP- Instituto Anísio Teixeira  as definições adotadas 

na coleta do Censo Escolar estabelecem que (1) as turmas multisseriadas são 

compostas por alunos do Ensino Fundamental de 8 anos, de séries diferentes 

numa mesma turma e (2) as “turmas multietapa” atendem alunos de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental na mesma turma. 

TEMAS BIMESTRAIS  

A organização pedagógica da Rede Municipal de Ensino descrita no plano estratégico, 

até então em construção, trará para os 4 anos que se seguem, 4 eixos que nortearão as 

atividades pedagógicas para cada um dos anos letivos até 2024.  

                                                             
13 Diretrizes Operacionais para Educação do Campo e Resolução CNE/CEB nº 1, de 3 de abril de 2002 - 

Institui Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. 
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Este ano temos o tema “ALAGOA NOVA: EDUCAÇÃO EM UM NOVO 

TEMPO” que subdivide em 4 Eixos Bimestrais trabalhados ao longo dos 4 bimestres 

letivos.  

Tabela IV - Distribuição de Eixos Bimestrais. 

BIMESTRE  EIXOS BIMESTRAIS  

1º  TEMPO DE ACOLHER 

2º TEMPO DE APRENDER  

3º TEMPO DE SABER  

4º TEMPO DE VIVENCIAR  

 

4.1 – Semana da Alimentação Saudável  

  Acontecerá entre os dias 15 e 19 de Março, com atividades relacionadas ao 

incentivo das boas práticas de alimentação para todos os educandos da Rede. Nesta 

semana poderão desenvolvidas atividades (projetos, gincanas, recreações, palestras, 

atividades lúdicas e etc.) que serão acordadas entre as coordenações e as escolas.  

A Semana da Alimentação Saudável trará o seguinte tema: ALIMENTO - SABOR 

DA VIDA: APRENDENDO BOAS PRÁTICAS ALIMENTARES. 

4.2 – Semana Municipal da Leitura  

 Acontecerá entre os dias 25 e 29 de outubro, com atividades relacionadas ao 

incentivo à leitura para todos os educandos da Rede. Nesta semana poderão desenvolvidas 

atividades (projetos de leitura, gincanas, recreações, palestras, atividades lúdicas e etc.) 

que serão acordadas entre as coordenações e as escolas. 

A Semana Municipal da Leitura trará o seguinte tema: “CÍCERO E LEANDRO NA 

TERRA DOS BULTRINS”: LITERATURA POPULAR E CORDELISTAS 

PARAIBANOS.  UMA HOMENAGEM AO ALAGOA-NOVENSE CÍCERO 

VIEIRA E AO PARAIBANO LEANDRO GOMES DE BARROS. 

Este ano a Semana Municipal da Leitura fará homenagem ao Cordelista e poeta 

popular alagoa-novense Cícero Vieira e ao pai do cordel Leandro Gomes de Barros. Suas 

obras darão lastro para as atividades desenvolvidas no transcorrer da Semana da 

Municipal Leitura, 

4- AVALIAÇÕES  
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Os processos avaliativos para este ano letivo acontecerão de maneira 

diagnóstica e continuada, de modo a viabilizarmos um maior entendimento da 

situação de cada educando da Rede a fim de que, ao término do ano letivo, os 

mínimos de reprovações sejam efetivados. 

Também deverão ser instituídos pela SME mecanismos que visem a 

diminuição dos déficits causados pelo distanciamento social (ensino remoto) em 

uma posterior retomada das atividades presenciais.  

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) será um dos 

objetivos traçados para o “Plano Estratégico da Educação Municipal”, documento 

que está sendo construído pela Equipe Técnica da Secretaria e que será lançado 

ainda este ano. No entanto, vale salientar que as avaliações (internas e externas) 

deverão lançar olhares para o melhoramento dos nossos índices. 

5.1- Avaliações externas  

 

● PROVA BULTRINS - Olimpíada do Conhecimento14: 

Avaliação diagnóstica organizada pela Equipe Técnica da SME 

que se realizará anualmente no primeiro semestre de atividades 

letivas, esta será estruturada de modo a abarcar todas as áreas do 

conhecimento; 

● SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica: Afere os 

níveis de conhecimentos dos educandos do 2º, 5º e 9º anos em 

Língua Portuguesa e Matemática. 

● SOMA - Pacto pela Aprendizagem – PB: mecanismo avaliativo 

que garante a alfabetização na idade certa e o devido letramento 

para cada etapa de escolaridade em todas as redes conveniadas no 

Estado da Paraíba. 

 

5.2- Avaliações internas 

                                                             
14 Esta avaliação será utilizada como um dos critérios para a premiação do Aluno nota 10.  
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Cada escola, sob orientação da respectiva coordenação pedagógica, fica 

livre para decidir sobre suas avaliações, desde que estas sejam feitas seguindo 

Aspectos Diagnósticos, Contínuos e Processuais.  

  

5- CONSELHO DE CLASSE  

O Conselho de Classe é um órgão deliberativo e consultivo para análise da 

situação e da vida escolar dos educandos, ele deve ser construído de maneira 

participativa, democrática e ética envolvendo direta ou indiretamente toda a 

comunidade escolar. 

Este órgão escolar deve ser articulado pela Coordenação Pedagógica da 

etapa/ano/série de ensino em que os educandos estão matriculados com a participação 

direta da Direção (com direito a voz) e Professores (com direito a voz e voto). 

O Conselho de Classe deverá se organizar em duas etapas: 

● 1ª etapa: Pré-conselho que deverá ser feito até 31 de agosto de 2021, 

com o objetivo de mapear e diagnosticar os desempenhos dos educandos 

até o término do 2ª Bimestre;  

● 2ª etapa: Conselho Final que deverá ser feito ao término do ano letivo, 

após os respectivos exames finais; 

 Para fins de orientações, estão elencadas abaixo diretrizes que nortearão os Pré-

conselhos e Conselho ao longo deste ano letivo, obedecidas duas possibilidades: a 

manutenção das aulas remotas ou a retomada do ensino presencial. Cabe a Rede seguir 

a orientação que for pertinente ao momento pandêmico que estivermos vivendo.    

6.1 – Orientações para Conselho de Classe do Ensino Fundamental I (aulas 

presenciais) 

● O educando que obtiver síntese bimestral igual ou superior a (5,0) cinco, será 

avaliado pelo Conselho de Classe; 

● Terá direito a ser avaliado pelo Conselho de Classe o educando que alcançar 

rendimento satisfatório em até (03) componentes curriculares; 

● O educando aprovado pelo conselho no ano anterior, terá sua participação vetada 

no conselho vigente; 
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● O Conselho de Classe irá conceder no máximo (02) dois pontos em cada 

componente curricular, resguardados os casos de acompanhamento educacional 

especializado e/ou as situações específicas do educando relatadas pela 

Coordenação Pedagógica; 

● Nas Escolas Multietapas que têm apenas um professor recomenda-se que o 

Conselho seja polarizado e acompanhado pela Coordenação competente15;  

● É necessária assiduidade mínima de 75% (frequência) nas aulas presenciais, 

resguardados os casos de acompanhamento educacional especializado e/ou as 

situações específicas do educando relatadas pela Coordenação Pedagógica; 

● Deverão ser analisados os seguintes critérios de desempenho e aprendizagem dos 

educandos (domínio da leitura, escrita, interpretação, raciocínio lógico- 

matemático e operações matemáticas básicas);  

● Deverão ser analisados os critérios da vida escolar do educando (comportamento, 

participação em atividades lúdicas, eventos e aceitação das regras escolares); 

● Deverão ser analisadas as participações dos pais/responsáveis na vida e no 

cotidiano escolar do estudante; 

6.2 – Orientações para o Conselho de Classe do Ensino Fundamental II (aulas 

presenciais) 

● O educando que obtiver nota (0,0) na avaliação final em um dos componentes 

curriculares, mas que tenha síntese bimestral igual ou superior a (5,0), será 

avaliado pelo conselho;  

● Terá acesso ao Conselho, o educando que não alcançar rendimento satisfatório em 

até três componentes curriculares, independentemente da sua carga horária;  

● O educando aprovado pelo Conselho no ano anterior terá acesso negado ao 

conselho do ano letivo vigente; 

● O Conselho de Classe irá conceder no máximo (02) dois pontos em cada 

componente curricular, resguardados os casos de acompanhamento educacional 

especializado e/ou as situações específicas do educando relatadas pela 

Coordenação Pedagógica; 

● É necessária assiduidade mínima de 75% (frequência) nas aulas presenciais 

resguardados os casos de acompanhamento educacional especializado e/ou as 

situações específicas do educando relatadas pela Coordenação Pedagógica; 

                                                             
15 O Conselho deverá acontecer com educandos matriculados do 2º ao 5º ano. 
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● Deverão ser analisados os seguintes critérios de desempenho e aprendizagem dos 

educandos (domínio da leitura, escrita, interpretação, raciocínio lógico- 

matemático e operações matemáticas básicas);  

● Deverão ser analisados os critérios da vida escolar do educando (comportamento, 

participação em atividades lúdicas, eventos e aceitação das regras escolares); 

● Deverão ser analisadas as participações dos pais/responsáveis na vida e no 

cotidiano escolar do estudante; 

 

 6.3 - Orientações para Conselho de Classe do Ensino Fundamental I e II (aulas 

remotas). 

● Todo educando que tiver vínculo durante o período de aulas remotas será avaliado 

pelo Conselho de Classe; 

● Em caso de persistência da pandemia até o término do ano letivo nenhum 

educando deverá ser retido pelo Conselho de Classe. Orienta-se que sejam 

seguidos os seguintes critérios: 

Tabela V – Orientações para Conselho Escolar ( aulas remotas). 

PERÍODO DE VÍNCULO ESCOLAR  POSSÍVEIS SITUAÇÕES   

APENAS 1º BIMESTRE  EVADIDO  

APENAS 1º E 2º BIMESTRES ANÁLISE DO CONSELHO  

1º AO 3º BIMESTRE ANÁLISE DO CONSELHO  

1º AO 4º BIMESTRE  APROVADO POR MÉDIA  

 

● O educando que estiver evadido terá direito a progressão, desde que faça avaliação 

diagnóstica (portfólio) a ser arquivado pela escola; 

● Os pais/responsáveis que manifestarem interesse pela retenção do educando 

diante do contexto das aulas remotas deverão ser orientados a não fazê-la e, caso 

insistam, terão que assinar um termo de responsabilidade a ser arquivado na pasta 

do educando. 

 

6- CULTURA  

A promoção da Cultura em suas diversas facetas e âmbitos é algo imprescindível 

para o enriquecimento das bases civilizatórias dos grupos humanos.  Ela é uma categoria 
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inerente à racionalidade e, por isso, deve ser trazida ao debate nas diversas áreas do 

conhecimento.  

Na Educação, pensar os aspectos culturais como elementos didático-pedagógicos 

é indispensável para a potencialização da aprendizagem, uma vez que  a realidade social 

dos entes envolvidos nesse processo e, principalmente dos educandos neles inseridos, está 

diretamente ligada a esta categoria epistêmica.  

 

7.1- Cultura na Escola  

Em relação aos aspectos culturais na escola, a Rede deverá articular 

momentos e ações que tragam para o ambiente escolar manifestações da Cultura, 

Memória e Patrimônio, de modo a valorizar os sentimentos de pertencimento dos 

nossos educandos. 

Cada escola ou professor terá liberdade para organizar e elaborar projetos 

que envolvam questões culturais no âmbito escolar, articulando os educandos e 

mobilizando a comunidade e os país/responsáveis para possíveis participações.  

 

7- ESPORTE E LAZER 

Quanto às práticas de esporte e lazer nas escolas estas devem seguir as 

orientações da Educação Física Escolar, quando a instituição oferecer tal 

atividade, seguindo o disposto    da Lei 9394/96 (LDB), no seu §3º do Art. 26, que 

foi alterado pela Lei nº 10.793/03. Que trata das obrigações para a prática de 

Educação Física nas escolas.  

Em um possível retorno das aulas presenciais, a Rede deverá organizar 

JOGOS ESCOLARES INTEGRADOS, evento que tem o objetivo de socializar 

os estudantes do Município. 

8- RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS  

A SME criará a Comissão Intersetorial de Gerenciamento da Pandemia 

e Retomada das Aulas para análise, criação e estudo de protocolos de retomadas 

das aulas presenciais no transcorrer do ano letivo de 2021. 
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Em relação ao ano letivo que se inicia, orientamos que todas as atividades 

escolares sejam executadas inicialmente de forma remota (síncrona e assíncrona), 

obedecendo ao distanciamento social e as orientações da Organização Mundial de 

Saúde (OMS).  

 

 

 

Alagoa Nova ,08 de fevereiro de 2021.  

 

 

 


