
 

 

 

 

PARECER – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SALTO 

     MARÇO/2020 

 

A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, OMS declarou em 11/03/2020, 

que a disseminação comunitária do COVID 19 em todos os Continentes 

caracteriza em Pandemia e que estudos recentes demonstram a eficácia 

das medidas de afastamento social precoce para restringir a 

disseminação do COVID 19, além da necessidade de se reduzir a 

circulação de pessoas e evitar aglomerações em toda a cidade, inclusive 

no Transporte Coletivo. 

 

Tendo em vista a gravidade dos fatos, este Conselho Municipal de Educação, 

através dos seus membros representantes, MANIFESTA-SE favorável às 

legislações pertinentes, principalmente na publicação do Decreto 64 862/20, 

publicado em 14/03/2020, que dispõe sobre a adoção, no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta, de medidas temporárias e emergenciais 

de prevenção de contágio pelo COVID 19, bem como sobre as recomendações 

no setor privado estadual. De imediato, suspender gradativamente as aulas do 

território saltense: privadas, municipais e estaduais no período de 16 a 20 de 

março de 2020, suspensão integral no período de 23 a 27 de março de 2020, 

dispensa de funcionários, docentes, gestores com mais de 60 anos ( sem 



documentação comprobatória), moléstias graves hipertensão, diabetes, 

oncológicos ( documentos comprobatórios) e gestantes ( documentos 

comprobatórios) até 40 dias. Criar mecanismos de trabalho remoto, home-

office para os funcionários e atender à comunidade em sistema de rodízio    

manhã /tarde/noite). Gestores trabalharão também, normalmente, em sistema 

de rodízio. No aspecto pedagógico, criar situações de aprendizagem a 

distância, com o devido acompanhamento dos senhores pais , nos anos 

Iniciais, Finais e Médio. Creches também seguirão os mesmos procedimentos, 

com os devidos informes aos senhores pais, de forma prévia. Poderão utilizar 

sistemas digitais, sites, chats, whatzapp e outros, de acordo com o contexto e 

realizada socioeconômica de cada comunidade escolar. Nestes períodos de 

isolamento social, os docentes deverão receber formação pedagógica ( digital 

podendo utilizar os materiais pedagógicos disponibilizados pela SEDUC e pela 

gestão pedagógica da escola.  Informar os professores sobre a importância de 

se ficar em casa, não devendo visitar shoppings, museus, cinemas e outros. 

Solicitar aos docentes que informem digitalmente seus alunos sobre a 

importância da prevenção e de se ficar em casa. E o mais importante: avaliar. 

Quando do retorno às aulas, avaliar o que de fato o aluno aprendeu através 

dos envios das atividades digitais.  

O Conselho Municipal de Salto, neste momento, indica a leitura de todos da 

Deliberação CEE 177/2020 que trata de todos os procedimentos sobre a 

reorganização dos Calendários. 

Recomenda também a leitura LDB 9394/96 em sua íntegra, Indicação 09/97 e 

Deliberação 10/97, normas, jornadas. 

Leitura do Parecer CNE/CEB 05/97, que dispõe sobre as atividades escolares. 

Leitura da Resolução CNE/CEB 03/2018 que trata das atividades realizadas a 

distância, como também a Portaria MEC 2117/2019 – EAD SUPERIOR. 

Leitura da Portaria MEC/343/2020 que dispõe sobre a substituição das aulas 

presenciais em meios digitais enquanto durar a pandemia.  

 

   MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA 



   Após ampla divulgação desta Manifestação favorável será 

informada digitalmente a Rede Municipal de Ensino, através da Secretaria de 

Educação de Salto/SP. 

    Após ampla divulgação desta Manifestação favorável será 

informada digitalmente a Rede Particular de Ensino, através dos gestores. 

    Pela participação deste colegiado na reorganização dos 

calendários. 

   Após 23 de março de 2020 pela suspensão das aulas. 

     Envie-se ao Ensino Superior. 

 

    Salto, 19 de março de 2020  

 

     Evelize Assunta Padovani  

     RG 11 502 730 0  

     Presidente CME 

 

 

  


