
 

 

 

 

Ofício 09/2020   Salto, 08 de julho de 2020 

 

Assunto: Suspensão – Curso Técnico em Contabilidade 

Ilma. Sra. Lúcia Costa Pinto  

 

Tendo em vista a consulta feita pela Secretaria Municipal de Educação a este 

colegiado, e a relevância do assunto acima mencionado, a representatividade 

do Conselho Municipal de Educação de Salto/SP, conforme ata anexa ao 

presente, datada de 02 de julho de 2020, solicita da Equipe Gestora da 

Unidade, esclarecimentos, a fim de este averigue os alinhamentos direcionados 

em consonância com o Parecer 05/2020, Deliberação 177/2020: 

a) Conforme histórico da Pandemia anunciada no referido Parecer 

05/2020, o país passa por uma grave crise sanitária desde março/2020. 

O isolamento social, tratamento de casos identificados, testes massivos 

e distanciamento social, foram medidas urgentes em todas as esferas: 

federal, estaduais e municipais. Desde então, a fim de nortear os 

trabalhos dos profissionais em Educação, decretos, portarias, pareceres 

foram sendo construídos e então, alunos foram dispensados das aulas 

presenciais, profissionais em grupos de riscos iniciaram atividades em 

teletrabalho, equipes docentes iniciaram o ensino através de atividades 



remotas. Em relação aos cursos de educação profissional técnica, 

podemos estudá-la através da Portaria 376, enquanto perdurar a 

situação do COVID-19. Esta Portaria orienta a suspensão de aulas 

presenciais, por atividades não presenciais, por até 60 dias, prorrogáveis 

a depender da orientação da OMS e dos órgãos de saúde. Houve 

também, a necessidade de reorganização do calendário escolar e a 

possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de 

cumprimento da carga horária mínima. A possibilidade de longa duração 

da suspensão das atividades escolares presenciais por conta da 

pandemia da COVID-19 poderá acarretar:  dificuldade para reposição 

de forma presencial da integralidade das aulas suspensas ao final do 

período de emergência, com o comprometimento 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; e  abandono e 

aumento da evasão escolar. Algumas possibilidades de cumprimento da 

carga horária mínima estabelecida pela LDB seriam:  a reposição da 

carga horária de forma presencial ao fim do período de emergência;  a 

realização de atividades pedagógicas não presenciais (mediadas ou não 

por tecnologias digitais de informação e comunicação) enquanto 

persistirem restrições sanitárias para presença de estudantes nos 

ambientes escolares, garantindo ainda os demais dias letivos mínimos 

anuais/semestrais previstos no decurso; e  a ampliação da carga 

horária diária com a realização de atividades pedagógicas não 

presenciais (mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e 

comunicação) concomitante ao período das aulas presenciais, quando 

do retorno às atividades. Por atividades não presenciais entende-se, 

neste parecer, aquelas a serem realizadas pela instituição de ensino 

com os estudantes quando não for possível a presença física destes no 

ambiente escolar. A realização de atividades pedagógicas não 



presenciais visa, em primeiro lugar, que se evite retrocesso de 

aprendizagem por parte dos estudantes e a perda do vínculo com a 

escola, o que pode levar à evasão e abandono. Quando há eventos não 

previstos que impedem as aulas, a forma tradicional de cumprimento da 

carga horária e/ou dias letivos não cumpridos é a realização de 

reposição de aulas ao final do evento que impediu o curso normal do 

calendário. Sobre esta forma de cumprimento da carga horária, 

consideram-se, em princípio, as seguintes formas de realizá-la:  

utilização de períodos não previstos, como recesso escolar do meio do 

ano, sábados, reprogramação de períodos de férias e, eventualmente, 

avanço para o ano civil seguinte para a realização de atividades letivas 

como aulas, projetos, pesquisas, estudos orientados ou outra estratégia; 

e  ampliação da jornada escolar diária por meio de acréscimo de horas 

em um turno ou utilização do contraturno para atividades escolares. Daí 

a necessidade de serem identificadas alternativas para reduzir a 

necessidade de reposição presencial de dias letivos a fim de viabilizar 

minimamente a execução do calendário escolar deste ano e, ao mesmo 

tempo, permitir que seja mantido um fluxo de atividades escolares aos 

estudantes enquanto durar a situação de emergência. O 

desenvolvimento do efetivo trabalho escolar por meio de atividades não 

presenciais é uma das alternativas para reduzir a reposição de carga 

horária presencial ao final da situação de emergência e permitir que os 

estudantes mantenham uma rotina básica de atividades escolares 

mesmo afastados do ambiente físico da escola. Neste sentido, a fim de 

garantir atendimento escolar essencial, propõe-se, excepcionalmente, a 

adoção de atividades pedagógicas não presenciais a serem 

desenvolvidas com os estudantes enquanto persistirem restrições 

sanitárias para presença completa dos estudantes nos ambientes 

escolares. Estas atividades podem ser mediadas ou não por tecnologias 

digitais de informação e comunicação, principalmente quando o uso 

destas tecnologias não for possível. 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 podem 

acontecer por meios digitais (videoaulas, conteúdos organizados em 

plataformas virtuais de ensino e aprendizagem, redes sociais, correio 

eletrônico, blogs, entre outros,  por meio de programas de televisão; pela 

adoção de material didático impresso com orientações pedagógicas 

distribuído aos alunos e seus pais ou responsáveis; e pela orientação de 

leituras, projetos, pesquisas, atividades e exercícios indicados nos 

materiais didáticos. Tendo em vista o exposto nesta seção, sugere-se 

para os cursos técnicos:  reorganização dos ambientes virtuais de 

aprendizagem, e outras tecnologias disponíveis nas instituições ou redes 

de ensino, para atendimento do disposto nos currículos de cada curso;  

realização de atividades on-line síncronas de acordo com a 

disponibilidade tecnológica;  oferta de atividades on-line assíncronas de 

acordo com a disponibilidade tecnológica;  realização de testes on-line 

ou por meio de material impresso, entregues ao final do período de 

suspensão das aulas;  utilização, quando possível, de horários de TV 

aberta com programas educativos para adolescentes e jovens;  

distribuição de vídeos educativos, de curta duração, por meio de 

plataformas digitais, mas sem a necessidade de conexão simultânea, 

seguidos de atividades a serem realizadas com a supervisão dos pais;  

realização de estudos dirigidos, pesquisas, projetos, entrevistas, 

experiências, simulações e outros; utilização de mídias sociais de longo 

alcance (WhatsApp, Facebook, Instagram etc.) para estimular e orientar 

os estudos, desde que observadas as idades mínimas para o uso de 

cada uma dessas redes sociais. 

b) Em relação à Deliberação 177/2020 pelo Conselho Estadual de 

Educação de São Paulo, VIII – utilizar os recursos oferecidos pelas 

Tecnologias de Informação e Comunicação para alunos do ensino 

fundamental e do ensino médio e da educação profissional de nível 

técnico (Deliberação CEE 77/2008 e Indicação CEE 77/2008), 



considerando como modalidade semipresencial quaisquer atividades 

didáticas, módulos ou unidades de ensino centrados na auto-

aprendizagem e com a mediação de recursos didáticos organizados em 

diferentes suportes de informação que utilizem tecnologias de 

informação e comunicação remota. Parágrafo único – No Ensino 

Fundamental, no Ensino Médio e na Educação Profissional, 

excepcionalmente, na atual situação emergencial, quaisquer 

componentes curriculares poderão ser trabalhados na modalidade 

semipresencial. As atividades semipresenciais deverão ser registradas e 

eventualmente comprovadas perante as autoridades competentes e 

farão parte do total das 800 (oitocentas) horas de atividade escolar 

obrigatória. 

Após estudos destes importantes documentos, cabem algumas 

indagações à equipe gestora, sobre alguns aspectos: 

 

1) Em consulta na Secretaria Digital, podemos observar as matrículas 

do 1º módulo- denominado 1º módulo A com 20 alunos, 1º módulo B 

com 21 alunos, 1º módulo C com 20 alunos, 1º módulo D com 19 

alunos, 1º módulo E com 22 alunos e 1º módulo F com 26 alunos. 

Em qual data estes alunos tomaram ciência da crise sanitária e foram 

dispensados?  

2) Receberam orientação da equipe gestora e da equipe pedagógica 

para o cumprimento das atividades remotas, sob a orientação da 

equipe docente? 

3) Quais as ferramentas tecnológicas utilizadas pela equipe docente? 

4) Existem produções de vídeos que possam atingir de forma simples e 

atingível toda a população estudantil, produzidas pela equipe 

docente e pedagógica? 

5) As redes sociais são utilizadas para o envio das atividades? Quais 

especificamente? 

6) Como são feitos os registros das atividades remotas, conforme 

orienta a deliberação 177/2020? 

7) Em relação à BUSCA ATIVA com o objetivo de atingir todos os 

alunos foi feita pela equipe gestora?  



8) A equipe gestora tem preocupação em relação às devolutivas dos 

alunos, orientando sua equipe docente à utilização de todos os 

recursos para evitar a evasão escolar? 

9) Quais as ações da equipe gestora para a redução desta evasão 

escolar? 

10)  Os horários de trabalho pedagógico coletivo contemplam discussões 

destes documentos acima referidos? 

11)  Quais as opiniões dos docentes sobre a suspensão do Curso? 

 

Acredita este colegiado, que após a devolutiva destas questões pela 

responsável pela Unidade Escolar, seja emitido o Parecer sobre a 

suspensão do Curso. O objetivo do Conselho Municipal de Educação 

é garantir uma educação técnica de qualidade, bem como o direito 

ao acesso e permanência após a matrícula, na certeza de estar 

contribuindo para a formação profissional do cidadão saltense. 

 

       Sem mais, externamos protestos de estima e consideração,  

 

        Cordialmente, 

 

         Evelize Assunta Padovani 

         Presidente do CME 
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