SECRETARIA MUN|CIPAL DE EDUCAÇÃO
coMSELHO MUNtCtPAL DE EDUCAçÃO
(DUAS ESTRADAS/PB)

Resotução CME N' 01lZO21
Dispõe sobre as Diretrizes Municipais
orientadoras para a imptementaÇáo de
medidas as atividades escolares
presenciais e para regularização
calendário escolar.

A Presidente do Conselho Municipal de ECucaçáo, no uso de suas airibuiçÕes
legais e regulamentares, tendo em vista a persistência dos efeitos da pandemia
da COVID-19; o disposto no § 1o do art. 8o, no § 10 do art. 9o e nos artigos 12 a
14 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB); no § 1o do art. 60 e no §
'lo do art. 70 da Lei no 4.024, de 20 de dezembro de '1961, com a redação dada
pela Lei no 9.131, de 25 de novembro de 1995; na Resoluçâo CNEieP no 2, de
1 0 de dezembro de 2020, na Resoluçâo CME no 02, de maio de 2020 bem como
no Parecer CNE/CP no 6, de 6 de julho de 2021.
CAPíTULO I
DrsPosrÇÓES GERAIS

Art.

10 O retorno as atividades presenciais de ensino e aprendizagem, na
Educaçáo lnfantil, Ensino Fundamental e modalidades, é ação educacional
prioritária, urgente e, portanto, imediata, consideradas as disposições dos
Parêceres CNE/CP no 512020, CNEICP n" 912A21 , CNEICP no 1112020, e
CNE/CP n" 191202O, e da ResoluÇão CNE/CP no 21202O e nas Resoluções do
CME no.02/2020 devendo observar os seguintes aspêctos, em consonância com
as diretrizes nacionais e estaduais estabelecidas para o enfrentamento da
pandemia:

I - os referenciais e protocolos sanitários estabelecidos pelos organismos de
saúde estadual e municipal, sob a responsabilidade das redes e instituiçôes
escolares municipais, êstabelecendo o resguardo das condiçõês de aprendizado
de estudantes, professores, gestores escolares e demais profissionais da
êducaçâo e funcionários;
ll - as determinações dos setores responsáveis pela saúde pública sobre as
condiçôes adequadas e procedimentos de biossegurança sanitária a serem
adotados pela rede municipal de ensino e instituiçôes escolares públicas,
privadas, comunitárias e confessionais;
lll - o bem-esiar físico, mental e social dos profissionais da educação;
lV - a realização de procedimento avaliativo diagnóstico sobre o padrão de
aprendizagem abrangendo estudantes por ano/série, de modo a organizar

programas de recuperaçâo, na forma remota e/ou presencial, com base nos
resultados de avaliação diagnóstica; e
V a participaçâo das Íamílias dos estudantes no procêsso de rêtorno
presencial, esclarecendo as medidas adotadas e compartilhando com elas os
cuidados e controles necessários decorrentes da pândemia da COVID-19.

-

Art.

volta às aulas prêsenciais deve ser imediata nos diferentes nas etapas,
anos/séries
modalidades, após decisão das autoridacles competentes,
observando os protocolos produzidos pelas autoridades sanitárias locais e pelo
sistema municipal de ensino.
2o A

e

§ ío Tomadas as medidas de segurança determinadas e regutamentadas pelas
autoridades locais, o sistêma rnunicipal de ensino, a Secretaria Municipal de
Educaçâo e suas escolas, conforme as circunstáncias, deÍinirão o calendário de
retorno.
§ 20 O reordenamento cunicular deve possibilitar a reprogramação do calendário
escolar de 2021
2022, cumprindo de modo contínuo os objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento de cada fase, etapa, ano e modalidade.
§ 30 Devem ser especialmente planejadas as atividades dos professores,
presenciais e não presenciais, em função do retorno dos estudantês ao ambiente
escolar.
§ 40 O retorno às aulas presenciais deve contemplar as especificidades e as
necessidades de cada fase, êtapa e nívê|, bem como de cada modalidade dê
ensino, devendo ser especiÍicamente planejadas as atividades das escolas do
campo, considerando suas câracterísticâs próprias, o respeito a suâs culturas e
políticas de superação, das dificuldades de acesso, bem como as de jovens e
adultos êm siiuação de privaçâo de liberdade, atêndidas a lêgislaçâo ê normas
pertinentes.
§ 50 Deve ser oferecido atendimento remoto aos estudanies de grupo de risco
ou que testem positivo para a COVID-19.

e

Art. 30 No retorno às atividades presenciais, o sistema municipal de ensino, a
Secretaria Municipal de Educaçâo ê as êscolas devem oferecer açôes de
acolhimento aos profissionais de educação, aos estudantes e respectivas
famílias.

§ 1o No processo de retorno às atividades presenciais, a rede municipal dêverá
promover a formação continuada dos professores, visando prepará-los para o
enfrentamento dos desafios impostos durante o retorno.
§ 20 As atividades de acolhimento devem envolver a promoção de diálogos com
trocas de experiências sobre o período vivido, considerando as difêrentes
percepçóes das diferentes faixas etárias, bem eomo a organização de apoio
pedagógico, dê diferentes atividades físicas e de ações de educação alimentar
e nutricional, entre outras,

§ 30 A formação continuada dos professores deve incluir a preparaSo para a
implementação dos protocolos de biossegurança, bem como estratégias e
metodologias ativas nâo presenciais e à implementação de recursos
tecnológicos, com ambientes virtuais de aprendizagem
apropriadas para desenvolvimento do currículo.

e outras

tecnologias

CAPÍTULO II
NA EDUCAÇÃO BASICA

Art. 40 O Sistema municipal de ensino e a Secretaria Municipal de Educação,
observadas as diretrizes nacionais editadas pelo Conselho Nacional de
Educação (CNE), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e as orientaçôes
curriculares do sistema municipal adequada, em caráter excepcional, para esse
momento específico e de persistência da pandemia da COVID-19:
na Educafro lnfantil, da obrigatoriedade de observância do mÍnimo de dias
de trabalho educacional e do cumprimênto da carga horária mínima anual
previstos no inciso ll do art. 31 da Lei no 9.3941'1996; e
ll - no Ensino Fundamental e modalidades, da obrigatoriedade de observância
do mÍnimo de dias de efetivo trabelho escolar, nos termos do art. 24 da LDB,
sem prejuízo da qualidadê da garantia dos direitos objetivos de
aprendizagem, desde que cumprida a carga horária mÍnima de 800 (oitocentas)
horas anuais.
í o Podem ser desenvolvidas atividades pedagógicas nâo presencíais
vinculadas aos componentes curricularês de cada curso de cada êtâpa,
mediante uso de tecnologias da informação e comunicação, para fins de
integralização da respectiva carga horáría.

l-

ê

e

§

Art. 50 Para o cumprimento dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
da Educação Básica, e observando-se que a legislação educacional (LDB, art.
23) e a BNCC, admitêm diferentes critérios ê formas de organizaçâo da trajêtória
escolar, a integralização da carga horária mínima do ano letivo aÍetado pela
pandemia pode ser efetivada no ano subsêquênte, inclusive por meio da adoçâo
de um conÍtnuum curricular de 2 (dois) anos escolares, consideradas as
diretrizes nacionais editadas pelo CNE, a BNCC e as diretrizes do sistema
municipal de ensino.

O reordenamento curricular, referente à complementação do ano letivo de
2020 no ano letivo seguinte, podê ser reprogramado, aumentando-se os dias
letivos e a carga horária do ano de 2021 e, eventualmente do ano de 2022, paÍa
cumprir, de modo contínuo e articulado, os objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento previstos no ano letivo anterior, ao abrigo do caput do art. 23

§

10

da LDB, que prevê a adoção de regimes diferenciados e flexíveis de organização
curricular, mediante formas diversas de organização, sempre que o interes§e do
processo de aprendizagem assim o recomendar.

§ 20 Para os estudantes quê se encontram no 90 ano do Ensino Fundamental,
são necessárias medidas específicas delinidas pelo sistema municipal de
ensino, de modo a garantir aos estudantes a possibilidade de conclusâo do
aprendizado da respectiva etapa cia Educaçâô Básica, assegurando a
possibilidade de transÍerência de unidade escolar ou de acesso ao Ensino Médio,
aos Cursos de Educação Profissional Técnica, conforme o caso.

§ 30 A reorganlzação das atividades educacionais deve minimizar os impactos
das medidas de isolamento na aprêndizâgem dos estudantes, considerando o
longo período de suspensáo das atividades educacionais presenciais nos
âmbientes escolares.

CAPíTULO III
NA EDUCAçÃO ESPECIAL
Art. 60 No período de persistência da pandemia da COVID-19, considerando que
o sistema municipal de ensino, orienta-sê quê:
medidas quê garantam a oferta de serviços, recursos e estratégias
de atendimento aos estudantes da Educação Especial, mobilizando e orlentando
os professores regêntes e especializados, em articulaçâo com as famílias, para
a organização das atividades pedagógicas remotas ou presenciais que garantam
acêssibiiidade curriculâr;
ll as escolas e os serviços de Atendimento Educacional Especializado
garantam os dirêitos dos êstudantês da Educaçâo Especial no que se rêfêre aos
apoios e suportes diferenciadss necessários à eliminação de barreiras e ao
ofêrecimento de recursos de acessibilidade necessários aos processos de
aprendizagem e desenvolvimento;
lll - por meio de suas equipes educacionais e, êm permanênte diálogo com a
família, garantam que os estudantes atendidos na Educaçâo Especial tenham
acesso às atividades rêmotas e/ou às presenciais, com especial atenção às
condições de acesso aos meios e tecnologias de comunicação e informação,
disponibilizando apoios necessários para que o atêndimento escolar e o
Aiendimento Educacional Éspecializado ocorram de acordo com as
especificidades de cada estudantê; ê
lV responsabilizem-se pela garantia de recursos pedagógicos a serem
utilizados no processo educacional e no sêrviÇo dê Atêndimento Educacional
Especializado e pela equipe educacional - professores da Educação Especial,
pelas orientaçóes necessárias para quê os estudantes possam utilizá-los de
modo funcional e favorável a aprendizagens signiÍicâtivas.
§ 1o Os estudantes da Educação Espêcial devem ser acompanhados de forma
mais intensa no processo de saída do isolamento, cabendo aos espaços de
escolarização e aos espaços de Atêndimento Educacional Especializado
empreender estratégias de avaliação diagnóstica e de elaboração de planos de
recuperação de aprendizagem, de acordo com os resultados e singularidades de
|

- assegure

-

-

cada estudante, seu Plano de Atendimento Educacional Especializado e seu
desenvolvimento nas atividades remotas.
§ 20 Em todos os casos em que o retomo às aulas e ao Atendimento Educacional
Especializado presencial não for possível, recomenda-se que a institui$o
escolar
os profissionais do Atendimento Educacional especializado
apresentem as famílias um plano de continuidade, no qual garantam condições
diferenciadas para o ensino rêmoto, para evitar prejuízos e/ou evasão escolar.

e

CAPíTULO IV
DrsPosrÇÕES FrNArs

Art. 70 No âmbito do sistema municipal de ensino, bem como na secretaria
municipal de educaçâo e nas escolas públicas, privadas, comunitárias e
confessionais, as atividades pedagógicas náo presenciais de que trata esta
Resoluçâo poderâo ser utilizadas pâra o cumprimento do aprendizado vinculado
das
pêdagógicas,
quando
parâ
atividâdes
necessário ao atendimento das medidas
o
enfrentamento da pandemia da COVID-19 e as condiçôes de contágio,
êstabelecidas em protocolos de biossegurança.
Parágrafo único. As atividades pedagógicas não presenciais poderáo, ainda,
ser utiiizadas de forma integral ou parcial nos casos dê suspensão das atividadês
letivas presenciais por determinação das autoridades locais, ou de condiçôes
sanitárias locais de contágio quê tragam riscos à segurança da comunidade
escolar quando da efetividade das atividades letivas presenciais

ao plânêjâmênto curricular, visando a integralizaÇão da carga horária

Art. 80 Esta Resolução entra em vigor na data de 16 de agosto de 2O21 , mantidas
as disposições da Resolução do CME 0212020.

Duas EstradaslPB, 16 de agosto de 2021,

nicipal de Educaçâo

