
DLíRIO oFICIAI Do MUNICÍPIo DE DUAS ESTRADAS
Criado pela Lei Municipal ns 42l20f;O, de 2l de dezembro de 2000.

Duas Estradas/PB 04 de Maio de 2020

*'.*...S,-
!s.E!ur§l:a àiibiá,

coNsnl.8o MUr\-tcrpAL DF, f,lxrfÀÇÀo - clíE - t t,Ás tr§TnADÂ$/pB

Rr'ots§ao CY}; fí'Ofã12$

ORIENT.T O REGIME ESPECI,'TL DE ENSINO NO QUE TÀNCT1
À nmuzrrÇÀo orrs ÂTlvtuADEs REMorÁs ,\lo ÂMrttro
DA R[D[, MUNICIPAL DE [NSIN(), EM CARÀ'TETI, DI:
F.XCF,PCÍONAI.|Í)AI)E Íi tÊ.ttrpÍ)RAt.u)ADq t:NQUAriTo
PI:RMÂNECT:RF,I,I ÂS MF]'II)A§ I)Ê: PR}]/}:}IçÀO AO
( :( )vt Í,- | 9.

O COI§Ê! ,HO lllu |elPAl, DÊ ttlUC^CÃo Df, D(;As ÊsTEÀI)Ás no usn dc sua-ç

!!Írbuiçoç5 lcErG c

Cüsidst{trdo m dcchraçôcs ú (hgxrização Mundiâl dc §íudc - OMli, qx indicarn qrc as

.r$didaB de afr3iatr|eíto social pÍtcoec slo eli(8zcs parâ ,§srringiÍ a disierniníçtro (lrtrunidÍi.
do (:(}VlÍl |'l:

Colsidêíeúo o dispagto on (:omiruiçtu fçdsrl, dç 198t, cçm àfasc ros erti§{as l7d 20-5 c

206;
Considr.rardo as rlÀprxi{õ(É fixrdis Élô Lei Fedeídl {" 9.19,1, dc 19{6 - t.i drl l}i.c1ÍizÉs 4

lta.rct de Fiureç:Io Naciütsl- crr .ripccúl ftr ôÍtigo ??, |lo { ]. do ânigo ?1 c Íto § 4' do tíigo
32:
CoÍsidêÉrldo n PonâÍia n" l§6. dc I I dc Esrço dç tr020. do Mínistório dr Suidc;

('o!§idcrúúr {.§ m.niÍé ãçõcs crir lí.r pe!í, Crrnsstl» Nácion€l dc knrrc@, pr nrio &
R(§.llüÉô L-NF,t EB n'03, d. lttlt, c do Pxrcc(Í CNETEB 19. d+ 2009r

Coosidtrando l No{a dt Lsclôrccim.nto cmitid, pclo Constl}o Naciotal de Educa$Ío tm lt
dc muço dc 20?ô, rta ptpata rtc parcccr sotne rcorgurizapo rtos odeoúiriot e§oolect c ã

ÍrÉlizrÉo ds atrüdadcs pcdaSógitas !ãô fdts{úcirig duÍlntc o Fçíqdo dc pardqnie ih
COYID.I9;

Crruidcrauio a Medidô Ptsvis.iria n" rll4, dE Ôt dr abril rk 2020:

L'qrsrltÍmdo qo€ r SÊ{Ítiiria MrrniciFat dç FdüEa{Ào tfií uÍn cfirário dc rnstriculs't

r-oni(mÍ údo vá.is fidxui aúri:e. ilr"'lu*ivc adultot c id.t§§Í tls Edü€ção d€ Joveir§ c Àdulkrí:

ConsidEr-àrdo qü€ r Set!§l iâ MuniaiFâl dE liducàFio, tctn dÊ $atrlculü5 |Ii trduc{Éo F{l.ciâl
quc ncccssita ílc tiirdftBiÀ adíptêdü§ ÍtaÍô a cstinuidadc do r,irr(1lló ro§iól' csltrrrâl c dê

qnrodirado;

Conridcrsdo a tcsohrcâp & Cffitltro E§râdutl dc Edrrxào rlc n" M,2020 dt; lJ de ahil d§

2020. plblicado üo diáriq ofrcial do EíÂdo de Peâibo só o n cglmç EÍpc(irl dc Íiruio§ ÍrÔ qüc

taogc a ru4;aniza$o rlàs átividâdçs §rÍrifllns;

Rua do Comércio, 23, Centro, Duas Estradâs/PB - CEP; 58-265{O0
Têl: ÍR3l 3265 1o3o - E-mâil: orêfeitura@duasestradas.Db.sov.br



Considerando o Parecer do Conselho Nacional de Educação de n" 512020 de 28 de abril de
2020, que dispõe sobre a Reorganização do calendário escolar e da possibilidade de cômputo
de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em
razão da Pandemia da COVID-19.

Considerando o compromisso social deste Conselho Municipal de Educagão com
educação de qualidade; e

Considerando a necessidade de anfrentar a pandemia causada pelo COVID-19 - Coronavírus,
resguardando alunos, profissionais de educação e demais colaboradores que atuam em unidades
do Sistema Municipal do município de Duas Estradas.

Delibera:

Art. l' Do calendário escolar e carga horiíria mínima a ser cumprida.

Art. 2' Em virtude da situação de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-I9,
a Medida Provisórian" 93412O20 flexibilizou excepcionalmente a exigência do cumprimento
do calendiírio 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 norrnas a serem editadas
pelos respectivos sistemas de ensino.

AÍt. 3" A LDB dispôe em seu artigo 23, § 2" 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-

fut. 4" A Íeorganização do calendiirio escolar visa à garantia da rcalização de atividades
escolares para fins de atendimento dos objetivos de aprendizagem previstos nos currículos da
educação básica, atendendo o disposto na legislação e nonnas correlatas sobre o cumprimento
da carga horiíria. Deve ser assegurado que a reposição de aulas e a rcalização de atividades
escolares possam ser efetivadas de forma que se pÍeserve o padrão de qualidade previsto no
inciso IX do artigo 3" da LDB e inciso VII do artigo 206 da Constituição Federal. Duas
possibilidades de cumprimento da carga horária mínima estabelecida pela LDB seriam:

I - a reposição da carga horiíria de forma presencial ao fim do período de emergência;
17 - a rcalização de atividades pedagógicas não presenciais (com ou sem mediação on-line)
durante o período de emergência, garantindo ainda os demais dias letivos que previstos no

decurso dos mínimos anuais/semestrais.

Art. 5'As instituições públicas, privadas e comunitál'ias que integram o Sistema Municipal de

Ensino de Duas Estradas poderão organizar, em caráter excepcional, as atividades escolares,

através do ensino remoto domiciliar, contando com a participação de alunos e profissionais de

educação, com base em seus Planejamentos Estratégicos Emergenciais e Currículos
estabelecidos pelas instituições.

Art. 6o Para reduzir as eventuais perdas para as crianças de Educação Infantil, sugere-se

permitir a rcalizaçáo de atividades pedagógicas não presenciais podem acontecer por meios

digitais (videoaulas, conteúdos organizados em plataformas virflrais de ensino e

aprendizagem, redes sociais, correio elefônico, blogs, entre outros); por meio de programas

de televisão ou nídio; pela adoção de material didático impresso com orientações pedagógicas

.:
a oferta de



üstribuído aos alunos e seus pais ou resporsáveis; e pela orientação de leituras, projetos,
pesquisas, atividades e exercícios indicados nos materiais didáticos.

Art. 7'As escolas podem elúorar orientações/sugestões aos pais ou responsáveis sobre
atividades que possam ser realizadas com seus filhos dwante o período de isolamento social.
Deve-se, ainda, admitir a possibilidade de tomar o contato com os pais, tutoÍes e responsáveis
pelas aúvidades, mais efetivo com o uso de internet, celulaÍ ou mesmo de orientações de
acesso síncrono ou assíncrono. A escola, por sua vez, deverá definir a oferta do instrumento
de respostz efeedbaclr. As atividades propostas podem ser;

I - para criarças 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 de
criança;
II - para as crienças da prêeseola (4 e 5 anos), as orientações devem indicar, da mesma
forma, atividades de estímulo as crianças, leitura de textos pelos pais, desenho, brincadeiras,
jogos, músicas de crianç4 Íi1mes e programas infantis pela TV e até algumas atividades em
meios digitais quando possível. Para tanto, seria possível píssar o caderno de atividades,
desenhos, brincadeiras, entre outras, paÍâ os pais desenvolverem com as crianças.

Art. 8'Nas atividades escolares pelo ensino remotas domiciliares dirigidas aos Anos Iniciais
do Ensino Fundamental existem dificuldades para acompanhar atividades on-line wavez qu.e

as crianças do ciclo de Alfabetização encontram-se em fase de alfabetização, sendo necessária
supervisão de adulto para realizaçáo de atividades. No entanto, pode haver possibilidades de

atividades pedagógicas não presenciais com as crianças desta etapa da educação básica. Para
tanto sugere-se aqui as seguintes possibilidades para que as atividades sejam realizadas:

I - aulas gravadas pela televisão organüadas pela escola de acordo com o planejamento de
aulas e conteúdos ou via plataformas digitais de organizÃçáo de conteúdos;
II - lista de atividades e exercícios, sequências di&íticas, trilhas de aprendizagem por fluxo de
complexidade relacionado às habilidades e aos objetos de aprendizagem;
III - orientações aos pais para realizaçáo de atividades relacionadas aos objetivos de
aprendizagem e habilidades da proposta curricular;
fV - sugestões para que os pais realizem leituras para seus filhos;
V - utilização de horrírios de TV aberta para levaÍ progÍamas educativos compatíveis com as

crianças desta idade e orientar os pais para o que elas possam assisür;
VI - elaboração de materiais impressos compatíveis com a idade da criança para realização de
atividades (leitura, desenhos, pintura, recorte, dobradura, colagem, entre outros);
VII - distribuigão 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;
VIII - reatização de atividades on-lrne síncronas, regulates em relação aos objetos de

conhecimento, de acordo com a disponilidade tecnológica;
IX - oferta de atividades on-line assíncrortas regulares em relação aos conteúdos, de acordo
com a disponilidade tecnológica e familiaridade do usuário;
X - eshrdos dirigidos com supervisão dos pais;
XI - exercícios e dever de casa de acordo com os materiais didáticos utilizados pela escola;

orgarúzação de gnrpos de pais por meio de aplicativos de mensagelrs insrantâneas e outros

conectando professores e as famílias

Art. 9'Nas atividades escolares pelo ensino remotas domiciliares dirigidas aos Anos Finais do

Ensino Fundamental, nesta etapa, as difrculdades cogaitivas para a rcalizaçáo de atividades

on-line sào reduzidas ao longo do tempo com maior autonomia dos estudantes, sendo que a



supervisão de adulto para rcalizagío de atividades pode ser feita por meio de orientações e
acompanhamentos com o apoio de planejamentos, metas, horiírios de estudo presencial ou on-
line. Aqti as possibilidades de atividades pedagógicas não presenciais ganham maior espaço.
Neste sentido, sugere-se:

I - elaboração de sequências didáticas construídas em consonância com
competências preconizadas por cada iirea de coúecimento na BNCC;
II - verificar a possibilidadê de se utilizar horários de TV aberta para

as habilidades e

levar programas
educativos compatíveis para adolescentes e jovens;
III - distribuição de vídeos educativos (de curta duÍação) por meio de plataforÍnas on-line mas
sem a necessidade de conexão simultânea seguidos de atividades a serem realizadas com a
supervisão dos pais;
IV - realização de atividades onJine siacrotl.as de acordo com a disponilidade tecnológica;
VI - oferta de atiüdades on-line assíncronas de acordo com a disponilidade tecnológica;
WI - estudos dirigidos, pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, simulações e outros;
VIII - utilização de mídias sociais de longo alcance (WatsApp, Facebook, Instagram etc.)
para estimular e orientar os estudos, desde que observadas as idades mínimas para o uso de
cada uma dessas redes sociais.
Art. l0 - O Atendimento Educacional Especializado (AEE) deve também ser garantido no
período de emergência, mobilizado e orientado por professores Íegentes, pÍofessoÍes
especializados, em articulação com as famílias paÍa n oÍgÚ,ização das atividades pedagógicas
não presenciais a serem Íealizadas.

Art. 1 1 - Os professores do AEE atuarão com os professores regentes em rede, articulados com
a equipe escolaÍ, desempenhaÍrdo 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

Art. 12 -De acordo com a LDB, às especificidades do atendimento dos eshrdafltes da Educação
Especial, modalidade transveÍsal a todos os níveis e modalidades de educação;

Art. 13 - Considerando a diversidade e singularidades das populações indígena, quilombola,
do campo, as diferentes condições de acessibilidade dos estudantes e a atribuigão do sistema de

ensino para a organaação e regulares medidas que garantam oferta de recursos e estratégicas
para que o atendimento dessas comunidades sem comprometimento dos padrões mínimos de
qualidade, para possibilitar a finalização do calenúário de 2O20.

Art. l4 - A realização de atividades pedagógicas não presenciais pode ser facultada âs escolas

indígoras, qülombola, do campo, que ofereçam condições suficientes para isso, de acordo

com cada escola e sua realidade-

Art. l5 - Nas atividades escolares pelo ensino remoto domiciliar dirigido a Educação de Jovens

e Adultos pode ser observada as direcionadas as do Ensino Fundamental, adequado à realidade

dos alunos de acordo com a plataforma-

Art. 16 - Caberá à Secretaria Municipal de Educação, além do Material Didático impresso,

disponibilizar Material de Complementação Escolar Pedagógico, em meio digital.

Parágrafo único. Recomenda-se utilização de ferramentas digitais que podem ser acessadas

online ou off-line integrando-as à Matriz Curricular adotada.

Art. I 7 - A Secretaria Municipal de Educação compete à formação de seus ptofltssionais para

utilização das plataformas digitais, elaboração das aulas e interação com os alunos.



Art. I 8 - Serão admitidas as iniciativas próprias de professores e de unidades escolares dirigidas
aos alunos por meio de redes sociais, com a finalidade de assegurar a realtzação de atividades
escolares em regime especial domiciliar.

Parágrafo único. Nas unidades privadas de ensino e comunitárias serão aceitas tarefas
desenvolvidas por livre iniciativa do professor, desde que divulgadas por meio de plataformas
digitais ou mídias sociais do estabelecimento de cnsino ao qual estivei vinculado.

Aít. 19 - ficam as unidades da rede pública do sistema M,nicipal de Ensino encarregadas
dç manterem contato con'] a comunidade cscolar, por meio digital, com a finalidade de paoãou.,
a diwlgação das ações recomendadas pelos órgãos de saúde para controle da pandemia.

Aft. 20 - À sccretaria Municipal de Educação compete, quando do retorno às atividades
presenciais, definir estratégias para atendimento aos alunos que, porventura, não teíliam sido
beneficiados pelas atividades escolares em regime especial domiiiliar e de acompanhamento
daqueles que foram contemplados pelas iniciativas_

Art. 2l - As atividades escolares realizadas através do ensino remoto domiciliar, mencionad.as
no aÍtigo anterior, serão admitidas, exclusivamcnÍe, no ano letivo dc 2020, enquanto
perdurarern as medidas de isolamento sociai.

{ft. 22 - A reorganização do calendário cscolar deverá posteriormente ser definida por esse
conselho levando em consideração a carga horária de 800 horas anuais, sendo observadas as
horas do ensino remoto, os feriados e sábados que serão utilizados com o objetivo de atingir a
carga horária definida na LDB.

Art. 23 A equipc gestora das instituições de ensino quc ofertaÍr as etapa.s e modalidades
ret'erentes à Educação Infantil, o Ensino Fundamental e E.lÀ, dentro do regime especial de
ensino, terão as seguintes atribuições:

I. Elaborar o Plano Estratégico Escolar, em conÍbrmidade com o AÍt. 23 desta Resolução,
sistemaJizando as ações administraÍiva-s e as aúividades pedagógicas complemenÍares a serem
adotadas durante o período de suspensão das aulas, em colaboração com o corpo docentei
II - Divulgar o Ptrano Estratégico Escolar do regime especial de ensino junto à comunidade
escolar;

III - orientar os docentes para que sejam elaborados materiais com atividades pedagógicas
específicas para as etapas e modalidades referidas no caput deste artigo, disponibilizando-os
aos esfudantes em meios, como: roteiros e planos de estudo impressos; livros didáticos;
videoaulas; conÍeúdos organizados em plataformas virtuais de ensino e aprendizagem; redes
sociais; correio eletrôníco; cadeia de rádio e TV; entre oukos, respeitando as recomendações
expressas nesta Resoluçâo;

IV - Organizar para que os materiais com atividades pedagógicas especificas e as ações de
orienóaçâo e planejarrrento junto aos doçEntes respeitem o rronlento de isolamento social e a
convivência, de modo a mantcÍ a coerência entre o que é ensinado e as atividades não
presenciais, cuidando para não sobrecarregar os profissionais de educação, estudantes e suas
famjlias com atividades excessivas e em horários inapropriados;

V Incluir, nos materiais para cada etapa e modalidade de ensino, instruções para que os
esfudântes e as famílias reflitam sobre as medidas preventivas de isolamento e de higiene, entre
outÍas, em combate à propagação do COVID 19, durante o pcriodo do regime espccial de
ensino;

VI - Zelar pelo registro da frequência dos estudantes por meio de relatórios e acompanhamento
da evolução nas atividades propostas realizadas;

Art. 24 - Os Planos Eskatágicos Emergenciais devcm incluir:



I - Identificação da instituição de ensino;
Ii - Justificativa;
III - Quantificação de docentes, turmas e discentes;
IV - Definição da cstratégia para organização curricular das atividades complementaÍes paraô
regime especial de ensino; 3V - Determinaçáo da estratégia local de desenvolvimento das atividades pedagógica.s
complementares no período de regime especial de ensino em cada uma das etapas, níveis,
modalidades de ensino e tempo de duração das atividades oferradas pela instituição;
VI - Indicação da estratégia local de monitoramento e avaliação do firncionamento das
estratégias de desenvolvimento das atividades pedagógicas complementares no período de
regime especial de ensino;
VII ".- Estruturação da esfatégi a local para manter uma Íotina de comunicação com os
estudantes e responsáveis, para que as dúvidas acerca da execução dos roteiros de estudo sej am
sanadas;

VIII - Cronograma de atividades;
lX - Pontuação que os alunos deverão receber na devolução das atividades por eles realizadas,
X - Orientações para o desenvolvimento de atividades

Parágrafo único: o Plano Estratégico Escolar das instituições vinculadas ao Sistema Municipal
de Ensino deve ser validado pelos respectivos conselhos escolares e pelo Conselho Municipal
de Educação, para ciência. em um pr?zo de l5 dias a contar da publicação desta Resolução-

Art. 25 - Esta Deliberaçâo entra em vigor na data de sua publicação.

CONCLUSÀO DO PLENÁRIO

A presente Deliberação foi aprovada pelos Consclhciros abairo relacionados, reunidos cm
sessão online realizada em 0l/05/2020.

Amanda Firmo dos Santos Susana Gomes e Si lva Costa

Gustavo Leal Silva Maria das Graças de Sousa Garcia

Joelma de Fátima de Santana Maria da Penha Gomes da Silva

Valdenice de Oliveira Silva Ana Maria Pereira Matias

Duas Estradas, 01 de maio de 2020.
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