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Histórico: 

Contexto Histórico Nacional  

A situação que se apresenta em decorrência da pandemia da COVID-19 não 

encontra precedentes na história mundial do pós-guerra. Segundo a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), milhões de estudantes estão sem aulas com o fechamento total ou 

parcial de escolas e universidades em mais de 150 países devido à pandemia 

do coronavírus. No Brasil, as aulas presenciais estão suspensas em todo o 

território nacional e essa situação, além de imprevisível, deverá seguir ritmos 



diferenciados nos diferentes Estados e Municípios, a depender da extensão e 

intensidade da contaminação pela COVID-19. 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;  

  abandono e aumento da evasão escolar. 

 Sob este aspecto, é importante considerar as fragilidades e desigualdades 

estruturais da sociedade brasileira que agravam o cenário decorrente da 

pandemia em nosso país, em particular na educação, se observarmos as 

diferenças de proficiência, alfabetização e taxa líquida de matrícula 

relacionados a fatores socioeconômicos e étnico-raciais. Também, como parte 

desta desigualdade estrutural, cabe registrar as diferenças existentes em 

relação às condições de acesso ao mundo digital por parte dos estudantes e de 

suas famílias. Além disso, é relevante observar as consequências 

socioeconômicas que resultarão dos impactos da COVID-19 na economia 

como, por exemplo, aumento da taxa de desemprego e redução da renda 

familiar.  

Todos estes aspectos demandam um olhar cuidadoso para as propostas de 

garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem neste momento a fim de 

minimizar os impactos da pandemia na educação. Tal situação leva a um 

desafio significativo para todas as instituições ou redes de ensino de educação 

básica e ensino superior do Brasil, em particular quanto à forma como o 

calendário escolar deverá ser reorganizado.  



É necessário considerar propostas que não aumentem a desigualdade ao 

mesmo tempo em que utilizem a oportunidade trazida por novas tecnologias 

digitais de informação e comunicação para criar formas de diminuição das 

desigualdades de aprendizado.  

Como reorganizar os calendários escolares? 

Como reorganizar os calendários escolares, considerando as condições 

particulares de cada escola, professores, estudantes e suas famílias? Dentre 

os desafios a serem enfrentados, destacam-se: 

  como garantir padrões básicos de qualidade para evitar o crescimento da 

desigualdade educacional no Brasil?  

 como garantir o atendimento das competências e dos objetivos de 

aprendizagens previstos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e nos 

currículos escolares ao longo deste ano letivo?  

 como garantir padrões de qualidade essenciais a todos os estudantes 

submetidos a regimes especiais de ensino que compreendam atividades não 

presenciais mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e 

comunicação?  

 como mobilizar professores e gestores dentro das escolas para o 

ordenamento de atividades pedagógicas remotas? 

A principal finalidade do processo educativo é o atendimento dos direitos e 

objetivos de aprendizagem previstos para cada etapa educacional que estão 

expressos por meio das competências previstas na BNCC e desdobradas nos 

currículos e propostas pedagógicas das instituições ou redes de ensino de 

educação básica ou pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e currículos dos 

cursos das instituições de educação superior e de educação profissional e 

tecnológica. O ponto chave ao se discutir a reorganização das atividades 

educacionais por conta da pandemia situa-se em como minimizar os impactos 

das medidas de isolamento social na aprendizagem dos estudantes, 

considerando a longa duração da suspensão das atividades educacionais de 

forma presencial nos ambientes escolares. Cabe lembrar que a organização do 

calendário escolar se dá de maneira a serem alcançados os objetivos de 



aprendizagem propostos no currículo escolar para cada uma das séries/anos 

ofertados pelas instituições de ensino. A legislação educacional e a própria 

BNCC admitem diferentes formas de organização da trajetória escolar, sem 

que a segmentação anual seja uma obrigatoriedade. Em caráter excepcional, é 

possível reordenar a trajetória escolar reunindo em continuum o que deveria ter 

sido cumprido no ano letivo de 2020 com o ano subsequente. Ao longo do que 

restar do ano letivo presencial de 2020 e do ano letivo seguinte, pode-se 

reordenar a programação curricular, aumentando, por exemplo, os dias letivos 

e a carga horária do ano letivo de 2021, para cumprir, de modo contínuo, os 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento previstos no ano letivo anterior. 

Seria uma espécie de “ciclo emergencial”, ao abrigo do artigo 23, caput, da Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

O calendário escolar é um meio de organizar a distribuição da carga horária 

prevista na legislação para cada nível, etapa e modalidade da educação 

nacional ao longo do ano escolar. 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 e médio), 31 

(educação infantil) e 47 (ensino superior) da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB). Em decorrência  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 a 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. 

A reorganização do calendário escolar visa a garantia da realização de 

atividades escolares para fins de atendimento dos objetivos de aprendizagem 

previstos nos currículos da educação básica e do ensino superior, atendendo o 



disposto na legislação e normas correlatas sobre o cumprimento da carga 

horária.  

A realização de atividades escolares possam ser efetivadas de forma que se 

preserve o padrão de qualidade previsto no inciso IX do artigo 3º da LDB e no 

inciso VII do artigo 206 da Constituição Federal. 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.  

Tradicionalmente no Brasil, quando há suspensão das aulas, ocorre, 

posteriormente, reposição presencial, como decorrência natural de ser esta a 

forma de ensino predominante para a Educação Básica, conforme estabelecida 

pela LDB. Porém, considerando a possibilidade de uma longa duração do 

período de emergência, pode haver dificuldades para uma reposição que não 

impacte o calendário de 2021 e que também não acarrete retrocesso 

educacional para os estudantes.  



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 

Em Nota de Esclarecimento, de 18 de março 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 acadêmicas e 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.  

A reorganização do calendário escolar visa à garantia da realização de 

atividades escolares para fins de atendimento dos objetivos de aprendizagem 

previstos nos currículos da educação básica e do ensino superior, atendendo o 

disposto na legislação e normas correlatas sobre o cumprimento da carga 

horária. 

A realização de atividades escolares possam ser efetivadas de forma que se 

preserve o padrão de qualidade previsto no inciso IX do artigo 3º da LDB e no 

inciso VII do artigo 206 da Constituição Federal.  



Há, ainda, que se observar a realidade das redes de ensino e os limites de 

acesso dos estabelecimentos de ensino e dos estudantes às diversas 

tecnologias disponíveis, sendo necessário considerar propostas inclusivas e 

que não reforcem ou aumentem a desigualdade de oportunidades 

educacionais. 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. A realização destas atividades encontra amparo 

no Parecer CNE/CEB nº 5, de 7 de maio de 1997, que indica não ser apenas 

os limites da sala de aula propriamente dita que caracterizam com 

exclusividade a atividade escolar.   

Esta se caracteriza por toda e qualquer programação incluída na proposta 

pedagógica da instituição, com frequência exigível e efetiva orientação por 

professores habilitados.  

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 (vídeo aulas, conteúdos organizados em plataformas virtuais de 

ensino e aprendizagem, redes sociais, correio eletrônico, blogs, entre outros); 

por meio de programas de televisão ou rádio; 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.  

A comunicação é essencial neste processo, assim como a elaboração de guias 

de orientação das rotinas de atividades educacionais não presenciais para 



orientar famílias e estudantes, sob a supervisão de professores e dirigentes 

escolares.  

Neste período de afastamento presencial, recomenda-se que as escolas 

orientem 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.  

Assim, convém registrar os dispositivos estabelecidos no artigo 31 da LDB ao 

delimitar frequência mínima de 60% da carga horária obrigatória, como uma 

possibilidade real de flexibilização para reorganização, ainda que de forma 

mínima, do calendário de educação infantil, a ser definido pelos sistemas de 

ensino no contexto atual de excepcionalidade imposto pela pandemia.  

No sentido de contribuir para minimização das eventuais perdas para as 

crianças, sugere-se que as escolas possam desenvolver alguns materiais de 

orientações aos pais ou responsáveis com atividades educativas de caráter 

eminentemente lúdico, recreativo, criativo e interativo, para realizarem com as 

crianças em casa, enquanto durar o período de emergência, garantindo, assim, 

atendimento essencial às crianças pequenas e evitando retrocessos cognitivos, 

corporais (ou físicos) e socioemocionais.  

 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 as 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, quando possível, é 

importante que as escolas busquem uma aproximação virtual 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 que 

quanto mais novas são as crianças, mais importante é o trabalho de 



intervenção educativa e interação social para o seu desenvolvimento cognitivo 

e socioemocional. As atividades, jogos, brincadeiras, conversas e histórias 

propostas devem ter sempre a intencionalidade de estimular novas 

aprendizagens. Neste sentido, as soluções propostas pelas escolas e redes de 

ensino devem considerar que as crianças pequenas aprendem e se 

desenvolvem brincando prioritariamente.  

Para realização destas atividades, embora informais, mas também de cunho 

educativo, pelas famílias, sugere-se que as instituições de educação infantil 

possam elaborar orientações/sugestões aos pais ou responsáveis sobre 

atividades sistemáticas que possam ser realizadas 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 o uso de internet, celular ou mesmo de orientações de acesso 

síncrono ou assíncrono, sempre que possível.  

A escola, por sua vez, poderá definir a oferta do instrumento de resposta e 

feedback, caso julgue necessário. Essa possibilidade pode se configurar como 

algo viável e possível mesmo para a rede pública em todos ou em 

determinados municípios ou localidades, respeitadas suas realidades locais. 

Outra alternativa é o envio de material de suporte pedagógico organizado pelas 

escolas para as famílias ou responsáveis, considerando os cuidados 

necessários para evitar grandes aglomerações quando a entrega for feita na 

própria escola.  

 Assim, para crianças das creches (0 a 3 anos), as orientações para os pais 

devem indicar atividades de estímulo às crianças, leitura de textos pelos pais, 

brincadeiras, jogos, músicas infantis. Para auxiliar pais ou responsáveis que 

não têm fluência na leitura, sugere-se que as escolas ofereçam aos cuidadores 

algum tipo de orientação concreta, como modelos de leitura em voz alta em 

vídeo ou áudio, para engajar as crianças pequenas nas atividades e garantir a 

qualidade da leitura. Já para as crianças da pré-escola (4 e 5 anos), as 

orientações devem indicar, da mesma forma, atividades de estímulo às 

crianças, leitura de textos pelos pais ou responsáveis, desenho, brincadeiras, 

jogos, músicas infantis e algumas atividades em meios digitais quando for 

possível. 



 A ênfase deve ser em proporcionar brincadeiras, conversas, jogos, desenhos, 

entre outras para os pais ou responsáveis desenvolverem com as crianças. As 

escolas e redes podem também orientar as famílias a estimular e criar 

condições para que as crianças sejam envolvidas nas atividades rotineiras, 

transformando os momentos cotidianos em espaços de interação e 

aprendizagem. Além de fortalecer o vínculo, este tempo em que as crianças 

estão em casa pode potencializar dimensões do desenvolvimento infantil e 

trazer ganhos cognitivos, afetivos e de sociabilidade. No contexto específico da 

educação infantil também é importante ressaltar o que estabelece o inciso I do 

artigo 31 da LDB, onde a avaliação é realizada para fins de acompanhamento e 

registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo 

para o acesso ao ensino fundamental. Ou seja, especialmente nesta etapa, a 

promoção da criança deve ocorrer independentemente do atingimento ou não 

de objetivos de aprendizagem estabelecidos pela escola. Nessa fase de 

escolarização a criança tem assegurado o seu direito de progressão, sem 

retenção. Por último, considerando também que as crianças não estão tendo 

acesso à alimentação escolar na própria escola, sugere-se que no guia de 

orientação aos pais sejam incluídas informações quanto aos cuidados com a 

higiene e alimentação das crianças, uma vez que elas não têm acesso à 

merenda escolar.  

No Ensino Fundamental, existem dificuldades para acompanhar atividades on-

line uma vez que as crianças do primeiro ciclo encontram-se 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. Sugere-se, no período de emergência, que 

as redes de ensino e escolas orientem as famílias com roteiros práticos e 

estruturados para acompanharem a resolução de atividades pelas crianças. No 

entanto, as soluções propostas pelas redes 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. 

Para tanto, sugere-se aqui as seguintes possibilidades para que as atividades 

sejam realizadas:  

  aulas gravadas para televisão organizadas pela escola ou rede de 

ensino de acordo com o planejamento de aulas e conteúdos ou via 

plataformas digitais de organização de conteúdos;  

  sistema de avaliação realizado a distância sob a orientação das redes, 

escolas e dos professores e, quando possível, com a supervisão dos 

pais acerca do aprendizado dos seus filhos;  

  lista de atividades e exercícios, sequências didáticas, trilhas de 

aprendizagem por fluxo de complexidade relacionadas às habilidades e 

aos objetos de aprendizagem;  

  orientações aos pais para realização de atividades relacionadas aos 

objetivos de aprendizagem e habilidades da proposta curricular;  guias 

de orientação aos pais e estudantes sobre a organização das rotinas 

diárias;  

  sugestões para que os pais realizem leituras para seus filhos;  

 utilização de horários de TV aberta com programas educativos 

compatíveis com as crianças desta idade e orientar os pais para o que 

elas possam assistir;  

  elaboração de materiais impressos compatíveis com a idade da criança 

para realização de atividades (leitura, desenhos, pintura, recorte, 

dobradura, colagem, entre outros);  

  distribuição de vídeos educativos (de curta duração) por meio de 

plataformas on-line, mas sem a necessidade de conexão simultânea 

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

 realização de atividades on-line síncronas, regulares em relação aos 

objetos de conhecimento, de acordo com a disponibilidade tecnológica;  

 oferta de atividades on-line assíncronas regulares em relação aos 

conteúdos, de acordo com a disponibilidade tecnológica e familiaridade 

do usuário;  

  estudos dirigidos com supervisão dos pais;  



  exercícios e dever de casa de acordo com os materiais didáticos 

utilizados pela escola;  

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

instantâneas e outros, conectando professores e as famílias;  

No Ensino Fundamental e Médio as dificuldades cognitivas para a realização 

de atividades on-line, são reduzidas ao longo do tempo com maior autonomia 

dos estudantes, sendo que a supervisão de adultos pode ser feita por meio de 

orientações e acompanhamentos com o apoio de planejamentos, metas, 

horários de estudo presencial ou virtualmente.  

Aqui as possibilidades de atividades pedagógicas não presenciais ganham 

maior espaço. Neste sentido, sugere-se:  

  elaboração de sequências didáticas construídas em consonância com 

as habilidades e competências preconizadas por cada área de 

conhecimento na BNCC;  

  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 atividades on-line síncronas de acordo com a 

disponibilidade tecnológica;  

  oferta de atividades on-line assíncronas de acordo com a 

disponibilidade tecnológica;  

  estudos dirigidos, pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, 

simulações e outros;  

  realização de testes on-line ou por meio de material impresso, 

entregues ao final do período de suspensão das aulas; 

  e  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.  

 



 No Ensino Técnico as possibilidades de atividades pedagógicas não 

presenciais ampliam seu espaço. Importante registrar a Portaria MEC nº 

376/2020, que autoriza as instituições integrantes do sistema federal de ensino, 

em caráter excepcional, a suspender as aulas presenciais dos cursos de 

educação profissional técnica de nível médio em andamento, ou optem por 

atividades não presenciais substitutivas. Porém, para os cursos pós-médios, há 

uma utilização de mediação tecnológica tanto no ensino presencial quanto no 

ensino a distância, pois já existem cursos técnicos em EAD regulamentados. 

Trata-se, aqui, de ampliar a oferta de cursos presenciais em cursos na 

modalidade EAD e criar condições para realização de atividades pedagógicas 

não presenciais de forma mais abrangente a cursos que ainda não se 

organizaram nesta modalidade.  

Em relação ao EJA (Ensino Jovens e Adultos) quanto perdurar a situação de 

emergência sanitária que impossibilite as atividades escolares presenciais, as 

medidas recomendadas para o ensino fundamental e para o ensino médio, na 

modalidade EJA, devem considerar as suas singularidades na elaboração de 

metodologias e práticas pedagógicas, conforme Parecer CNE/CEB nº 11, de 10 

de maio de 2000 e a Resolução CNE/CEB nº 1, de 5 de julho de 2000 que 

estabeleceu as DCN’s para a Educação e Jovens e Adultos (EJA), e a 

Resolução CNE/CEB nº 3, de 15 de junho de 2010, que instituiu Diretrizes 

Operacionais para a EJA. Isso significa observância aos pressupostos de 

harmonização dos objetivos de aprendizagem ao mundo do trabalho, a 

valorização dos saberes não escolares e as implicações das condições de vida 

e trabalho dos estudantes. Recomenda-se que, respeitada a legislação e 

observando-se autonomia e competência, as instituições dialoguem com os 

estudantes na busca pelas melhores soluções, tendo em vista os interesses 

educacionais dos estudantes e o princípio normativo de “garantia de padrão de 

qualidade”. Pedagogia de projetos, incremento de apoio à infraestrutura das 

aulas e acesso à cultura e às artes, pode ensejar estímulos às atividades, 

considerando-se ainda as especificidades do ensino noturno.  

 Em relação à 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 não presenciais, mediadas ou não por 

tecnologias digitais de informação e comunicação, adotarão medidas de 

acessibilidade igualmente garantidas,  

Considerando que os sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios têm liberdade de organização e poder regulatório próprio, 

devem buscar e assegurar medidas locais que garantam a oferta de serviços, 

recursos e estratégias para que o atendimento dos estudantes da educação 

especial ocorra com padrão de qualidade.  

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) deve também ser garantido 

no período de emergência, mobilizado e orientado por professores regentes e 

especializados, em articulação com as famílias para a organização das 

atividades pedagógicas não presenciais a serem realizadas. Os professores do 

AEE atuarão com os professores regentes em rede, articulados com a equipe 

escolar, desempenhando suas funções na adequação de materiais, provimento 

de orientações específicas às famílias e apoios necessários. Eles também 

deverão dar suporte às escolas na elaboração de planos de estudo 

individualizados, segundo a singularidade dos alunos, a serem disponibilizados 

e articulados com as famílias. 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 surdo cegueira, no uso de códigos e linguagens 

específicas, entre outros recursos que atendam àqueles que apresentem 

comprometimentos nas áreas de comunicação e interação.  

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. 

 

 



2. Contexto Histórico – Estado de SP- Deliberação 177/2020 

Fixa normas quanto à reorganização dos Calendários Escolares, devido ao 

surto global do Coronavírus para o Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, 

e dá providências. 

O objetivo deste Decreto foi o de alinhar os sistemas da Rede Municipal e 

Estadual do Estado de São Paulo. A preocupação dos membros do Conselho 

Municipal de Educação de Salto em relação ao atendimento no contexto 

apresentado foi o da SEME alinhar com a SEDUC ( Secretaria de Educação de 

São Paulo) e para isso, requereu à Secretaria de Educação de Salto 

indagações sobre como se daria esse alinhamento, preocupação com a 

devolutiva das atividades realizadas via postagem no site da Prefeitura 

Municipal de Salto, acompanhamento e monitoramento dos senhores pais de 

tais atividades realizadas, devolutiva à equipe docente e avaliação, como 

também a continuidade da formação pedagógica aos professores da Rede 

Municipal.  Na íntegra o documento: 

O Conselho Municipal de Educação de Salto/SP, situado nesta cidade, com sede à Rua Prudente de Moraes, 

580 no ato representada pela Ilma.Sra. Presidente Evelize Assunta Padovani, vem mui respeitosamente 

requerer, conforme argumentações abaixo mencionadas, desconsiderar a precoce publicação da 

reorganização do Calendário Escolar 2020 da Rede Municipal de Educação de SALTO/SP, conforme Instrução 

SEME 06/2020 e Ofício 436/2020, apreciada por este Conselho em 09/04/2020 via rede social, deliberada 

unanimemente como voto contrário à publicação, sugerindo que a rede aguardasse as orientações da 

Secretaria de Educação de São Paulo, a qual está alinhada com a UNDIME, UNCME e CNE. Mesmo com parecer 

contrário à atual reorganização, a publicação e divulgação do novo Calendário foi efetivada no site da 

Prefeitura Municipal de Salto. As razões para a postergação das reposições encontram-se abaixo elencadas. 

  “ Conforme atribuições Normativas e Deliberativas o Conselho Municipal de Salto tem 
representatividade social e busca assessorar a SEME/SALTO, no desempenho das funções e 
atribuições do poder público municipal em matérias de Educação, cabendo a estes membros 
formular e avaliar a política municipal, zelar pela qualidade de ensino, velar pelo cumprimento da 
legislação e assegurar a participação da sociedade no aprimoramento da educação do povo saltense. 
Como compromisso, consolidar a identidade deste Conselho como órgão, identidade esta afirmada e 
construída na prática cotidiana, na ação, intervenção e interação com os sistemas de ensino. 
Participar do esforço municipal comprometido com a qualidade social do ensino saltense, cujo foco 
reside na escola da diversidade, e para a diversidade, tendo o Plano Municipal de Educação 
instrumento de conquista dessa prioridade. Consolidar a estrutura e diversificar o funcionamento do 
Conselho Municipal de Educação. Não queremos que ele responda às demandas, mas se constitua 
em espaço de fortalecimento de suas relações com os demais sistemas de ensino e com os 
segmentos sociais, espaço de estudos, audiências públicas, fóruns de debates. Instalar um diálogo 
efetivo, articulado e solidário e regime de cooperação e colaboração. Momento Histórico: A OMS 
declarou em 11 de março de 2020 que a disseminação comunitária do COVID 19 em todos os 
continentes caracterizava a Pandemia e que estudos recentes demonstravam a eficácia das medidas 
de afastamento social precoce para restringir a disseminação da COVID 19, além da necessidade de 
se reduzir a acumulação de pessoas e evitar aglomerações em toda a cidade, inclusive no transporte 
coletivo. Por acreditar no regime de colaboração entre as representatividades, este Conselho 
acompanhou o Decreto 177/2020 da SEDUC/SP e construiu Manifesto favorável à adesão do referido 
documento como norteador da ação municipal. Tal manifesto fora enviado em 14/04/2020 via rede 
digital aos prezados e atuais conselheiros, acatado e votado unanimemente. No Decreto, os artigos 
foram orientando as ações que a gestão municipal poderia se apropriar. No artigo 2º por exemplo, 
coloca as premissas para a reorganização do Calendário Escolar. Também fala em adotar 
providências que minimizem as perdas dos alunos com a suspensão de atividades nos prédios 
escolares. Observamos que em 31 de março de 2020 a SEME publica no site oficial da Prefeitura 
Municipal de Salto orientação aos responsáveis para atividades com crianças. Em 14 de abril de 2020 



publicado novo Calendário Escolar de reposição e em 17 de abril de 2020 publicado o ambiente 
digital da Rede. Conforme relato de alguns pais entrevistados por telefone, por este Colegiado, 
alguns pais responderam foram orientados pela permanência em casa. Analisando o inciso III diz o 
Decreto que os objetivos educacionais de ensino e aprendizagem previstos nos planos de cada 
escola, para cada uma das séries ( anos, módulos, etapas, ciclos) sejam alcançados até o final do ano 
letivo. Partindo dessas orientações, este Conselho analisou as plataformas no site da Prefeitura 
Municipal de Salto as atividades postadas, a construção das questões Em contato novamente com os 
senhores pais, via telefone, os mesmos responderam que até 17/04/2020 não receberam dos docentes 
orientação, também não receberam comunicado sobre a realização das atividades, das equipes 
gestoras e coordenação pedagógica. Também responderam que não possuem impressoras para 
imprimir as atividades.  Responderam que não foram enviadas as atividades, pelo menos não tiveram 
orientação para isso. Eis a preocupação deste Conselho. A avaliação das elaborações seja de fato a 
culminância desta relação EAD, pois ratifica a aprendizagem efetiva dos alunos bem como mantém as 
relações estreitas entre família e escola. Também as atividades foram analisadas. Seria de suma 
importância à descrição das habilidades a serem desenvolvidas em determinas situações, partindo 
da evolução das complexidades das questões. Uma ou duas não são suficientes para avaliar o aluno 
em sua construção. Em relação ao inciso V do referido Decreto observamos as redes sociais, 
denominada uma como FACEBOOK, onde a escola orienta os pais, posta atividades. Mas como 
temos a garantia do visto dos pais? A garantia da realização das atividades? As devolutivas? As 
avaliações dos responsáveis? Os arquivos para evidências? Como foram orientados pela Secretaria 
em relação às indagações? O que fazer com os pais que não têm acesso à Tecnologia, Aplicativos, 
Redes Sociais? Como enfrentar este novo cenário? Como atingir a todos? Quanto à reposição, 
reafirmamos posicionamento contra a publicação precoce do Calendário de Reposição, sugerimos 
focos nas ações de formação pedagógica aos professores, caso não estejam em férias, mobilização 
de toda a equipe da Secretaria de Educação do município, no atendimento à oferta de Merenda 
Escolar (outro Conselho responsável por esta questão), à oferta do Material Didático, à constatação 
de que todos os alunos estejam desenvolvendo suas atividades através de recursos tecnológicos, a 
garantia de que os pais estão em sintonia com as atividades baseadas nas habilidades 
desenvolvidas, criação de arquivos para as evidências que deverão ser analisadas pela Supervisão 
de Ensino e posterior validação das atividades e efetivação das horas letivas  

  Estenda nosso posicionamento em todas as ofertas de ensino EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EJA e 
PROFISSIONAL. Também em seu Inciso IX do referido Decreto podemos verificar a programação para o recesso, 
provas, exames, reuniões docentes, datas comemorativas e outras. Porém a atual preocupação é com a saúde de 
todos, a preservação do humano, podendo estes assuntos serem postergados, até que a Secretaria da Saúde possa 
orientar a todos e gradativamente para o reinício, seguindo sem intervalos, recessos, feriados, sábados, para o fiel 
cumprimento das 800 horas. O importante na data de hoje, é garantir que os senhores pais estejam 
cientes das ações da Secretaria Municipal de Educação e que seja de fato, preocupação deste 
Conselho, atores principais no auxílio desta travessia de período tão difícil da nossa história. Que a 
equipe pedagógica da SEME garanta que as atividades postadas estejam alinhadas à BNCC, 
corrigindo, intervindo, solicitando alterações caso sejam necessárias. Garantia do acesso à 
plataforma por todos, erradicando de vez a exclusão social. As aprendizagens sejam garantidas em 
todas as ofertas de ensino, áreas de conhecimento, e sejam de fato, devolvidas para análise do 
professor, registrando e evidenciando. Que o Supervisor da Rede Municipal garanta, após análise dos 
registros, que houve aprendizagem. 

  Atentem-se aos novos registros em Proposta Pedagógica, Regimento Escolar, alterações em Calendário Escolar, desta 

nova modalidade de Ensino. 

    

  CONCLUSÃO: 

  O propósito deste Conselho Municipal de Educação é de assegurar que a reposição ou compensação de aulas e das 

atividades suspensas possam de fato garantir o padrão de qualidade previsto no Inciso IX do artigo 3º da LDB e 

Inciso VII do artigo 206 da CF. 

    

  Nestes Termos, 

  Peço Deferimento, em nome do CME 

    

  Salto, 20 de abril de 2020 

    

  Evelize Assunta Padovani 

  Presidente  CME Salto/SP 

  RG 11 502 730 

 

 

 

 

Prontamente, o presente Conselho Municipal de Educação foi atendido, 

conforme Ofício 455/2020 assinado pela Exma. Sra. Fernanda de Almeida 

Barbutto, Secretária de Educação de Salto/SP.  

Com isso, a Presidência deste considerou viável uma apreciação dos nobres 

conselheiros, convocando previamente uma reunião por streaming em 07 de 



maio de 2020, para que pudessem tomar ciência do contexto nacional, 

contexto estadual, municipal e documentos enviados e respondidos com a 

finalidade de acompanhar e monitorar as ações da SEME em tempos de 

pandemia. A pauta foi construída, apresentada para deliberação em rede social 

e finalmente concluída. Num primeiro momento, a Presidente explanaria os 

impactos ideológicos, sociais, políticos e financeiros da pandemia em relação à 

Educação. Após, um estudo aprofundado da Deliberação 177/2020 e espaços 

abertos para interação dos membros. Num último momento, a representação 

da SEME/SALTO explanaria as ações desenvolvidas no tocante ao cenário 

nacional apresentado, e à especificada do território saltense.  

A reunião aconteceu de fato em 07 de maio de 2020, conforme ATA registrada 

pela Presidência e Secretariado. A pauta foi concluída com êxito e deliberada 

unanimemente. Segue fragmento da ata realizada em 07/05/2020: 

Após estudos, reflexões sobre o cenário, a Secretária de Educação Municipal de Salto apresentou as seguintes 

ações do Município, em relação ao enfrentamento da pandemia e seus impactos na educação de Salto/SP: 

SALTO explanou as dificuldades encontradas. Dorme-se com uma  normativa e acorda com outra. O momento 

é de reflexão para a busca da melhor ação. Explicou que até 11/05/2020 os docentes encontram-se em férias ( 

rede municipal) e que as atividades postadas no site da Prefeitura Municipal de Salto foram realizadas pela 

equipe pedagógica da SEME, somente para manutenção do elo escola e aluno. Que não fosse perdido o 

contexto escolar. Disse que a minoria não tem acesso. Que a Secretaria não é a favor de EAD e sim aulas 

presenciais. A partir de 12/05/2020 os alunos contarão com material impresso. Um caderno de atividades 

desenvolvido pela equipe pedagógica da SEME. Os pais farão a retirada nas escolas e aqueles que não forem, 

a SEME irá entregar na residência, garantindo assim acesso ao material a todos os alunos. Que não é possível 

atribuir aos pais a orientação pedagógica e curricular. É papel da escola. Os professores foram informados que 

deverão assessorar seus alunos via rede social, disponibilizando números de whatzapp para contatos. Se vai 

dar certo, somente o tempo dirá. Que nada substitui o professor, mas neste contexto, foi a forma mais viável 

de manter estreita a relação professor x aluno x escola. A conselheira Eliane apresentou as experiências da 

rede estadual e suas dificuldades: pais que levam celular ao trabalho, TV que não tem sinal. Após, a 

conselheira Marília, apresentou o Caderno de Atividades do Departamento Pedagógico, elaborado por áreas do 

conhecimento. Atividades em que o aluno possua a autonomia para o desenvolvimento. Retomada de 

conteúdos de que o aluno já tenha visto anteriormente. O professor dará suporte através da rede social. 

Mesmos problemas dos pais da rede estadual, sem acesso, sem retirada do material, dificuldades em dialogar 

com os professores. Mas é preciso tentar. Também a importância do compromisso ético dos professores para 

com os alunos, reinventar, procurar minimizar as perdas dos alunos. Um ano comprometido, mas não se pode 

cruzar os braços. Primeira fase deu certo, plataformas vêm dando certo. Acredita nas atividades impressas que 

serão entregues.  Estão sendo tomadas as ações para dêem certo. É preciso resolver o problema dessas 

aprendizagens. Dia 12/05 continuam as aulas não presenciais. Em relação ao calendário, as datas do final de 

ano coincidem com a rede estadual. As atividades impressas deverão ser realizadas entre 12/05/2020 a 

29/05/2020. 1º de junho de 2020 os conteúdos serão novos, portanto, o compromisso ético dos docentes em 

relação aos alunos deve ser intensificado. Conteúdos novos não são de responsabilidade dos pais e sim dos 

professores. A operacionalização será a seguinte: os pais acompanham pelo whatzapp, recebem orientação 

dos professores e mediam com os filhos. 

 

 



  

 

São as seguintes indicações para o retorno às aulas:  

  

manutenção, a critério dos sistemas e instituições, das atividades de reposição 

menor escala do contágio e manter, no encerramento da quarentena, as 

atividades não presenciais em conjunto com as presenciais, mantendo um 

retorno paulatino à presencialidade de 25%, 75% e 100%, distribuídos durante 

situação do aprendizado nos cursos e individualmente, para além das 

avaliações de desempenho já realizadas, de forma a construir cenários de 

calendários e prazos para as IES protocolizarem processos no sistema e-MEC 

e adequação ao cronograma de coleta do censo da educação superior.  

Diante do exposto, o presente colegiado deliberou: 

 

Sugere-se que as avaliações e exames nacionais e estaduais considerem as 

ações de reorganização dos calendários de cada sistema de ensino para o 

estabelecimento de seus cronogramas. É importante garantir uma avaliação 

equilibrada dos estudantes em função das diferentes situações que serão 

enfrentadas em cada sistema de ensino, assegurando as mesmas 

oportunidades a todos que participam das avaliações em âmbitos municipal, 

estadual e nacional. Neste sentido, as avaliações e exames de conclusão do 

ano letivo de 2020 das escolas deverão levar em conta os conteúdos 

curriculares efetivamente oferecidos aos estudantes, considerando o contexto 

excepcional da pandemia, com o objetivo de evitar o aumento da reprovação e 

do abandono no ensino fundamental e médio.  



Sugere-se também que os sistemas de ensino desenvolvam instrumentos 

avaliativos que podem subsidiar o trabalho das escolas e dos professores, 

tanto no período de realização de atividades pedagógicas não presenciais 

como no retorno às aulas presenciais, a saber:  

  criar questionário de autoavaliação das atividades ofertadas aos 

estudantes no período de isolamento;  

  ofertar, por meio de salas virtuais, um espaço aos estudantes para 

verificação da aprendizagem de forma discursiva;  

  elaborar, após o retorno das aulas, uma atividade de sondagem da 

compreensão dos conteúdos abordados de forma remota;  

  criar, durante o período de atividades pedagógicas não presenciais, 

uma lista de exercícios que contemplam os conteúdos principais 

abordados nas atividades remotas;  

  utilizar atividades pedagógicas construídas (trilhas, materiais 

complementares etc.) como instrumentos de avaliação diagnóstica, 

mediante devolução dos estudantes, por meios virtuais ou após retorno 

das aulas;  

  utilizar o acesso às vídeo aulas como critério avaliativo de participação 

através dos indicadores gerados pelo relatório de uso;  

  elaborar uma pesquisa científica sobre um determinado tema com 

objetivos, hipóteses, metodologias, justificativa, discussão teórica e 

conclusão;  

  criar materiais vinculados aos conteúdos estudados: cartilhas, roteiros, 

história em quadrinhos, mapas mentais, cartazes;  

  realizar avaliação oral individual ou em pares acerca de temas 

estudados previamente.  

  

É importante que as escolas e sistemas de ensino planejem cuidadosamente o 

retorno às aulas considerando o contexto bastante adverso do período de 

isolamento social e mantenham um sistema de comunicação permanente com 

as famílias;  



Considerando a probabilidade de que ocorra evasão escolar, que seja 

realizado um esforço de busca ativa dos estudantes ao fim do período de 

suspensão das aulas.  

Assim, o CME reitera que a normatização da reorganização do calendário 

escolar de todos os níveis e etapas da educação, para fins de cumprimento da 

carga horária mínima anual prevista na LDB em seus artigos 24 e 31, nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais, é de competência de cada sistema de 

ensino. Para reorganização do calendário escolar, o sistema de ensino deverá 

observar, além do disposto neste parecer, os demais dispositivos legais e 

normativos relacionados a este tema. Além disso, o uso de meios digitais por 

parte das crianças deve observar regulamentação própria da classificação 

indicativa definida pela justiça brasileira e leis correlatas. O cumprimento da 

carga horária mínima prevista poderá ser feita por meio das seguintes 

alternativas, de forma individual ou conjunta:  

1. Reposição da carga horária de forma presencial  

2. O não cômputo da carga horária de atividades pedagógicas não presenciais 

realizadas prevalecendo a reposição presencial para não haver perdas de 

aprendizagem. 

 3. O cômputo da carga horária de atividades pedagógicas não presenciais 

(mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação), 

realizadas de forma concomitante ao período das aulas presenciais, quando do 

retorno às atividades.  

A sugestão de que a reposição de carga horária de forma presencial se dará 

pela programação de atividades escolares nos meses que adentrem o ano de 

2021 ou em datas programadas no calendário original, como dias não letivos, 

podendo se estender para o ano civil seguinte. Por atividades pedagógicas não 

presenciais entende-se o conjunto de atividades realizadas com mediação 

tecnológica ou não a fim de garantir atendimento escolar essencial durante o 

período de restrições.  

O CME orienta que o sistema de ensino ao normatizar a reorganização dos 

calendários escolares para as instituições por ela vinculadas deve considerar:  



 Que a reorganização do calendário escolar deve assegurar formas de 

alcance das competências e objetivos de aprendizagem relacionados à 

BNCC e/ou proposta curricular de cada sistema, rede ou instituição de 

ensino da educação básica ou superior por todos os estudantes;  

 Que a reorganização do calendário escolar deva levar em consideração 

a possibilidade de retorno gradual das atividades com presença física 

dos estudantes e profissionais da educação na unidade de ensino, 

seguindo orientações das autoridades sanitárias;  

 Que as instituições devem destinar, ao final da suspensão das aulas, 

períodos no calendário escolar para:  

a) Realizar o acolhimento e reintegração social dos professores, 

estudantes e suas famílias, como forma de superar os impactos 

psicológicos do longo período de isolamento social.  

b) Sugere-se aqui a realização de um amplo programa de formação dos 

professores para prepará-los para este trabalho de integração. As 

atividades de acolhimento devem, na medida do possível, envolver a 

promoção de diálogos com trocas de experiências sobre o período vivido 

(considerando as diferentes percepções das diferentes faixas etárias) 

bem como a organização de apoio pedagógico, de diferentes atividades 

físicas e de ações de educação alimentar e nutricional, entre outros; 

c)  Realizar uma avaliação diagnóstica de cada criança por meio da 

observação do desenvolvimento em relação aos objetivos de 

aprendizagem e habilidades que se procurou desenvolver com as 

atividades pedagógicas não presenciais e construir um programa de 

recuperação, caso necessário, para que todas as crianças possam 

desenvolver, de forma plena, o que é esperado de cada uma ao fim de 

seu respectivo ano letivo. Os critérios e mecanismos de avaliação 

diagnóstica deverão ser definidos pelo sistema de ensino, considerando 

as especificidades do currículo proposto.  

d) Organizar programas de revisão de atividades realizadas antes do 

período de suspensão das aulas, bem como de eventuais atividades 

pedagógicas realizadas de forma não presencial;  

e) Assegurar a segurança sanitária das escolas, reorganizar o espaço 

físico do ambiente escolar e oferecer orientações permanentes aos 



alunos quanto aos cuidados a serem tomados nos contatos físicos com 

os colegas de acordo com o disposto pelas autoridades sanitárias;  

f)  Garantir a sistematização e registro de todas as atividades pedagógicas 

não presenciais, durante o tempo de confinamento, para fins de 

comprovação e autorização de composição de carga horária por meio 

das entidades competentes;  

g) Garantir critérios e mecanismos de avaliação ao final do ano letivo de 

2020/2021 considerando os objetivos de aprendizagem efetivamente 

cumpridos pelas escolas e redes de ensino, de modo a evitar o aumento 

da reprovação e do abandono escolar.  

h) Flexibilizar o Calendário Escolar caso seja postergado o isolamento 

social via decretos estaduais. 

i) Tornar o Calendário provisório, sem definição estabelecida, a fim de que 

todos possam ser ouvidos de forma democrática. 

j)  O cômputo da carga horária apenas mediante publicação pela Rede  do 

planejamento das atividades pedagógicas não presenciais indicando: 

k)  Os objetivos de aprendizagem da BNCC relacionados ao respectivo 

currículo e/ou proposta pedagógica que se pretende atingir;  

l)  As formas de interação (mediadas ou não por tecnologias digitais de 

informação e comunicação) com o estudante para atingir tais objetivos;  

m)  A estimativa de carga horária equivalente para o atingimento deste 

objetivo de aprendizagem considerando as formas de interação 

previstas;  

n)  A forma de registro de participação dos estudantes, inferida a partir da 

realização das atividades entregues (por meio digital durante o período 

de suspensão das aulas ou ao final, com apresentação digital ou física), 

relacionadas aos planejamentos de estudo encaminhados pela escola e 

às habilidades e objetivos de aprendizagem curriculares;  

o) E as formas de avaliação não presenciais durante situação de 

emergência ou presencial após o fim da suspensão das aulas.  

p)  Previsão de formas de garantia de atendimento dos objetivos de 

aprendizagem para estudantes e/ou instituição de ensino que tenham 

dificuldades de realização de atividades pedagógicas não presenciais;  



q)  Realização, de processo de formação pedagógica dos professores para 

utilização das metodologias, com mediação tecnológica ou não, a serem 

empregadas nas atividades remotas;  

r) Realização de processo de orientação aos pais e estudantes sobre a 

utilização das metodologias, com mediação tecnológica ou não, a serem 

empregadas nas atividades remotas.  

s) Suspensão de participação de avaliações em larga escala 2020/2021. 

t) Inclusão de atividades socioemocionais e preparo para a vida das 

atividades. 

 CONCLUSÃO: 

Diante do cenário nacional exposto, impactando fortemente o Município de 

Salto/SP, o Conselho Municipal de Educação de Salto/SP cumprindo o papel 

que lhe é imposto pela sociedade, como órgão consultivo, deliberativo e fiscal, 

após estudos dos referenciais aqui postos, legais, bibliográficos, DELIBERA 

pela publicação PROVISÓRIA DO REFERIDO CALENDÁRIO ESCOLAR 

2020, dada à complexidade pandêmica de enfrentamento e oscilações 

existentes em relação à doença. Atentar-se para alinhamento das ações com a 

Secretaria de Educação de São Paulo, prestando toda atenção à sociedade 

saltense. No mais, vem a SEME, cumprindo com as determinações do 

Conselho Nacional de Educação, Conselho Estadual de Educação, diretrizes 

da UNCME e UNDIME, disposta ao diálogo para com este colegiado, e este, 

atento e monitorando com objetivo maior, de garantir equidade educacional a 

todos. 

 

    È o Parecer do Colegiado 

    Salto, 13 de maio de 2020 

    Evelize Assunta Padovani 

    Presidente CME 

    ( assinatura eletrônica -) 
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