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Superior, decorrentes das medidas para enfrentamento da !ituâção de emergência de

saúde pública de que trata a Lei nr 13.979, de 6 de ÍevereiÍo de 2020, em especial seu

AÍt- 1r, que dispensa as instituições de ensino da Educação 8árica da Obrigatoriedade
da observância dos 200 dias minimos anuãis previstos na LDB, desde que cumpÍida a

car6a horária mínima anual de 8O0 horas, estabelecida pelâ referida legislação;

CONSIDTRANDO o Parecer CNE/CEB O5/97. em seu item 3.1, o qual dispôe que não são
ãpenas os limites da sala de aula, propriamente ditos, que caÍâcteÍizam, com
exclusividade, a atividade escolar de que fala a LD8, podendo estâ caràcteritar-5e
como toda e qualquer programação incluída na proposta pedagógica da instituição,
com frequência exigív€l ê eretivâ orientação por professores habilitâdos;

CONSIDERANDO o Pârecer CNÊ/Cp Ne 5/2020, que trata de oÍientaçôes para a

reorganiração do calendário e5colôr e uso de atividades não presenciais como
cômputo para fins de cumprimento da Carga horária mínima anual;

CONSIDIRÂNDO os termos da Resolução CEE/PB nc |?O/2O2O, gue oíienta o Sistema

fstadual de Educação em relação ao regime especial de ensino no que tange à

reorganizaçâo des atividades curriculares, assim como dos calendários etcolãres. €m
raráter de excepcionalidade e temporalidade, ênquanto permaneceÍem as medidas de
prevenção ao COVID-19;

COI{SIDERANDO as implicações da pandemia no cumpíimento do Calendário EscolaÍ e

a peÍspectiva de necessidade de prolongamento da suspensão de atividades na§

Unidades tducacionai! presenciais, visàndo minimizaí a disseminação da COVID-19;

CONSIDERANDO a necessidade de garantir as condições necessárias para a

universalidade do acesso à educação a todos os estudantes, em face da susp€nsão da§

atividadeí escolares e das outras medidas de isolamento sociâl devido à necessidade

de açôes preventivas à propagação do COVID-19,

RESOLVE:

Art, 1r - tstabelecer, em caráter de ercepcionalidâde, no âmbito da Rede Municipal de

ensino, o regime especial de ensino, para fins de manutenção dar atividade§
pedagógicas rem a presença de estudante, e professores nas dependências escolares,

em consonáncià com a le8islâção em vigor.

Parágraío PrlmelÍo: O regimê especiôl de ensino terá inicio no diâ 04 de malo de 2020

e se manterá enquanto peÍmanecerem as medidas de isolamento social previstas pelo

Poder Executivo municipâ|, na prevenção e combete ao COVI0-19;

?arágralo Segundo: e, de acordo com as possibilidades de cumpíimento da Car8a

Horáriã Mínime, estàbelecida pêla LD8, {Lêi dê DiretÍizes e bases da Educação-lei

9.294196\, haver ampliação das atividades peda8ó8icar não presenciais (mediadas ou

não por tecnologia digital de iníormaçâo e comunicação), concomitante ao periodo

das aulas presenciais, ca50 Seja necessário.
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An. 2r - As atividades complementares programadas para o ano letivo de 2020,
durante o regime €speciãl de ensino, deverão ser previamente planejadas e
elaboradas pelo docente, em consonância com o Proieto Político Pêdâgógico.
Portânto, deverão estar vinculãdas às competênciâs e habilidades previstas nos
documentos curriculares propostos nacionalmente, (BNCC).

ân. 3r - Durante o Íegime especiâl de ensino, a S€cretaria Municipal de Educação
operacionalizará estratéBias pedagóBicas articuladas, considerando as especificidades
da Educação Básica (Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educaçâo do
Campo), assim como os diferentes contextos socioeconômicos de cada comunidade
escolar e o acesso às atividades implementadas.

Art, Cr - Na Educação lnfantil, dadas as características inerentes à faixa etária atendida
nessa etapa, o regime de aulas não presenriais não poderá ser aplicado. A Íeposição
das aulas nessa etapa de ensino deverá ocorrer de forma presencial de modo que cada

estudãnte est€Jâ âpto a cumpriÍ no mínlmo dê 60 % do total das aulas, como convém o
an. 31 de LDB, no entanto:

Parágrafo Prlmêiro: Orientamos para a Creche e Prêescola que os GestoÍes busquem
uma aproximação virtual dos Professores com às famílias, de modo a estÍeitar o
vÍnculo e farer sugestôes de atividades às crianças ê aos peis. Ar soluções propostas

devem conslderar que as crianças pequênas aprendem e se desenvolvem brincândo.
ilesse caso, durante a suspensão de aulas, as atividades propostas devem ser

educativas, de caráter eminêntêmente lúdico, recreativo, criativo ê interativo.

Art. 5e - Os estudantes matriculados nos Anos lniciais e Finais do Ensino Fundamental
teíâo âcesgo às atividades por meio de roteiros de estudos sistematilados, que serão
produzidos pelos professores e validados pela coordêneção pedagógica da escola.

Parágraío Prlmclro: As atividades relâtadas no caput serão disponibiliradas através de

recursos digitais, cadeia de rádio, meio íísico ou outros, que serão produridos pela

Secretaria Municipal de Educação, professores e coordenação pedagógica da escola.

ParágraÍo S4undo: Para os estudantes que recebem Atendimento Educacional

Especializado, deverão 5er disponibilizados roteiros de estudo adaptados às suas

necessidades educacionais específi câs.

ParágraÍo Íerceiro: Os Professores do Ensino Regular deverão manteí parceíias

pedagógicas com o proÍessor da Sala de Recursos Multiruncionais no sentido de que

este proÍessor seja um oÍientadoÍ de metodologias diferenciadas, a partiÍ da reôl

necessidade êducacional dos êstudentê3.

ÀÍt. 6r - Par3 os alunos da tducação de Jovens e Adultos, considerando at suas

singularidades na elaboração de metodologias e práticas pedagógicas, deverá haver

um diálogo com os estudantes para se buscar uma melhor forma e solução, levando

em consideração â valorização dos saberes não escolar e as implicaçôes das condiçõet
de vida e trabalho.
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AÍt. 7e - A Secretaria Municipal de Educação e a equipe gestorã serão responsáveis por

administrar e orientar os docentes e toda comunídade escolar enquanto durar o

regime espêciâl de Êns,no nos níveis, conforme diretrires e normas complementares
expedidas pela SME.

Parágraío Primelro: A equipe gestoÍa. juntamente com a equipe pedagógica da escola,

deverá elaboÍâÍ um Plano de Ação Estratégico do regime especial de ensino
correspondente ao periodo desta ponaria e encaminhar à Coordenação Pedagógica da

Secíetaraa Municipal de Educação.

Parágrafo Srgundo: O Plano de Ação Estratégico Escolar deverá constar de:

l- ldentificação da escola;

ll - Quantificação de docenter, tuÍmas e estudantes;

lll - Mapeamento das necessidades educacionais especificas dos estudantes;

lV ' Ageoda de disponibilização dos roteiros de atividades, indicando os docentes

responsáveis;

V - [stÍategia de monitoramento das atividádes implementadas;

Vl - Estratégia para manter a rotina de comunicação e en8aiamento dos estudantes e

responsáveis, parâ que as dúvidas acerca da execuçâo dê atividades implementadas

sejam sanadas;

Vll - EstretéBiô de avaliação de adequação do Plano de Ação Estraté8ico E3colar;

Art. Er - Â fim dê que seja garantida a execução das estraté8ias estabelecidas para â

implementâção de atividades pedagógicas durante o periodo de regirne especial de

Ên3ino, a Secretaria Municipal de Educação irá expedir orientaçôes específicas para o

planeiamento pedagóBico e organização das aulas.

Art. 9e - Para a implementação e operacionalização do regime especial de ensino,

competiÍá:

I - À S.crGtrÍla Muniçipal de Educação:

a) GârantiÍ o suporte pedaSó8ico, atravéJ da Coordenação pedagógica da SME na

execução e monitoramênto da§ aulasi

b) oivulgar amplamênte as ações do regime especial de ensino em diversas mídias, teis

como os canais de acesso aos conteúdos digitais disponÍveig em ambientes virtuais de

aprendiragern, entÍe outíos inÍoÍme§ pedaSó8icos;

c) Haborar orientaçôes específicas articuladas com as Diretíizes operacionais

Pedagôgicasda Rêde paía opeÍacionalização de5 âçôê§ do regime especial de ensino;



d) Elaborar normas complementares de apoio às equipes gestoras das escolas,
contendo orientaçôes e procedimentos a serem adotados pela gestão escolar durante
o regime especial de ensino;

e) Definir critêÍios e formas de operacionalização das atividades previstas nesta
Portariâ no âmbito do Sistema Saber, por meio de lnstrução Normativa;

f) Elaborar e aplicar instrumÊntos capazes de avaliar o alcânce e desenvolvimento das
açôes;

g) Analisar os resultados a partir dos dados repassados pelas escolas à secretaria e da
percepção dos atoíês envolvidos na propostâ, apÍêsentando lacunas, desvios e
sugestões de melhoria.

lt- À Coordcnação Pedagóglca:

a) Conduzir o processo de orientação da equipe escolar quanto às diretrizes e normas
atinentes ao regime especial de ensino, elaboradas pela Secretaria Municipal de
Educação;

b) Realirar o acompanhamento das ações do regime especial de ensino;

cl Orienter as equípes escolares acerca das iníormaçôes necessárias à condução
pedagógica e administrativa duÍante o perÍodo do regime especiâl de ensino.

lll - Às uniríadcr crcolares:

à) Elaborar e implementar o Plano de Ação Estratégico Escolar, em conÍormidade som
o 4n.70. Parágrafo Segundo, desta Portaria, sistematizando as açõ€s pedagógicas e
administrativas a serem âdotadâs durante o período de excêpcionalidade;

b) OrientaÍ os docentes para que sejam produzidos roteiÍos de estudos específicos
para cada turma em todas as etapas e modalidades da Educação Básica, com Íacilidade
de êxecução e compartilhemento, conÍoÍme recomendado nos documentos expedidos
pela S€cÍetaria de Educàção;

c) Sêndo o caso, ecompanhar o funcionamento das atividades implementadas,
orientando docentes e ditcêntes sempre que nêcessário.

Art. 10 - As unidades escolares que, por razôes diversas, maniíestarem impossibilidade
de execução das atribuiçôes rupracitadai, devem apresentar iustificativa específica e
píoposta dê reposição das aulas referentes ao periodo de reSime especial dê ensino.

Prá3reío únlco: A ,urtificativa ê pÍoposta de reposlção de aulâs deverá ser valldâda
pela SecÍetaria municípal de Educação, que irá propor novo calendário letivo.

Art, 11 - Ai etividades programadas pãra o período de r€gime especial de ensino serão
consideradat como romplementâres no cômputo do cumpÍimento do ano lêtivo de
2020.

x
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Pará8Íâío únlco: O registro dãs âtividades e a pàÍtacipação efetiva dos estudantes
deverão ser validados pela Secretaria Municipal de [ducação ao finâl do regime
especial de ensino, coníorme planejamento referido nos planos estratégicos escolâres,
apÍesentâção de frequência ou documentos que compÍovem a erecução das aulas e
participâção dos alunos, parà cômputo do peÍíodo êxigido pãrã o cumprimento da
carga horária do ano letivo.

Art" 12 - As qüestôes op€Íacionais relativàs à adequação do calendário anual letivo da
Rede Municipal serão tÍâtada3 oportunamente, assegurando o cumprimento da caÍ8a

horáriâ minima de cada etapa, coníorme legislaçâo em vigor.

Art, 13 - As ações apontadâs nesta portariá poderão seÍ adaptadâs ou modificadas,

considerando as avaliações e monitoÍamento das atividades implementadas. bem
cornô. as estÍatêgias de prevenção e combate à covlD-19.

An. 14 - Os casos omissos seÍão tratados no âmbito da Secretaria Municipàl de

Êducàção.

Art. 15 - Estâ poÍtaria entra em vigor na dete da sua publicação.

Duas Estradas, 04, de maio de 2020

SecíetáÍia Municipal de Educação dê Duas Estradâs
MARIA ÊS OA SILVA


