
PREFEITURA MUNICTPAI, DE DUAS ESI'RADAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÀO SME

CONSF-],HO MLINTCIPAL DE EDUCAÇÀO

RESOLT Ç iO ('\rE No 0l/2022

lliretrizes de luncionamento das escolas
municipais. fira norm*s pàrâ o início do àno
letivo 2022 das aulas e ativitl:rdes presenciais no
Sistema dt Ensino ç: ti* rr;ilr':r'r g;ir'r ir l*i i;r.:.

O Conselho Municipal de Educação, no uso de sr-ras atribuições, com Íundamento. nos
artigos 10, It 23, § 2", 2.1, 1 c 25 da Lei dc f)iretrizes e Bases da Educação Naoronal - LDB
Lei 9.394i 1996. e considerando:

o No rnunicipio. 1009/o dos profissionais da educação da Rede Municipal de Ensino já estão
corÍl o csquema vacrnal completo e. por inconstância do Srstema ató o Í-echamento destas
diretrizes. não se sabe ató o lechamento destas diretrizes. não se sabe conr precisào
quantos dos adolescentes de 12 a 17 anosiá rcceberam ao lnenos unra dose da vacrna:

o No estado 679.,ô do total da população está vacinada com a l'dosc c. por rnconstância do
sisterna até o fecharnento destas diretrizes, não se satre corn prccisão quanto da populaçào
paraibana corn l2 anos ou mais foi totalmente inrunizada (dados de 2 janerro de 2021).

. A i'dose de vacinajá começou a ser aplioada para indivíciuos com mais de 60 anos.

. Os indiçadores da pandemra. conro testes posilii os. internações e rrorlalidade seguem ern

tendêncta acelerada de queda na Paraiba, de acordo corn a (órgão respon-sável pela
rnÍbrmaçào). sendo consequôncia direta da cobcrtura vacinal contra Covid-19,

. De aoordo corn as orientações médicas específicas para cada caso- está previsto o retorno
ao trabalho presencial prer'ê o retorno ao trabalho presencial dos servidores dos
servidores da rede municipal de ensino que pefiencem ao grullo de rsco, quando
decorridos l4 dias da data da segunda dose ou dose írnica contra a Covid-19, conlirnre
Parecer Íàvorável da Cornrssão Meciioa. responsável por r,aLclar os prcrtocokrs e

orientações re1êrentes ao retorno do ensino presencial.

o A retomada das atividades presenciais nas escolas ocorreu progressivamente desde
oulubro de 2021. enrbasada em experiências internacionais c em pesquisas que
evidençrarn c1ue, seguindo os protocolos sanitários, e possível garantir razoável urau de
seguranÇa para crianças e proÍ'essores. visto que as evidências cientiÍlcas apolltam que as

contaminações nos que frequentavam o ambiente escolar são inferiores às da transmissào
comunitária:



. Os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúcle no Boletim Epiciem iolirgico,
originários do Sisten,a de Monitoramento da Saúdç, a laxa de rncrdência de casos, cntrc
os profrssionars da educação e estudantes, por habitantes chega a ser até
rnenor do que a rncidênora por habitantes no Estado (datlos não consotidados nos
porlais governamcntais oficiais e/ou nos consórcios de imprensa);

r Ao lottgo da epidernia. moÍreram 9.672 das pessoas ern todas as tàixas etárias até. sentlo
que, de 0 a 20 anos. tbram 23 casos. cerca de 11,.19,ô (Fonte: Secretarias Flstadual dc Saú{e
da Paraiba).

r A retomada das atrvidades presenciais tem ooorrido com grande adesão dos estudantes e

apoio de suas làr.nílias:

r Maior eficácia r eÍ-iciênoia do ensrno presenoial em relação ao ensino remotorviülLal,

. C)s resultados de estudo de revrsão rcalizado ern 5 paise-s pelo Institulo Vozes da
Fiducação, eln seterrbro de 202 1 , indicanr que.

(a) - nos paises em que a vacinação dos adlútos c estudantes acima de 12 anos teve inaror
cobertura. obsen,ou-se un.ra diminuição da contaminação ilas crianças, beir como dos
pr(rprios adultos. adolescenles e jovens, e redução irnportante do nirmero de hospitaiizaçires.
casos graves e moÍes. I sso se repete em r,árias pescluisas;

(b) - cluando aumenta a circulação das pessoas, inclusive nas escolas- podc haver mars
contaminaçào, incluindo em crianças nào vacinadas. com rndiçe de hcispitalização bairo e
núnrero de mortes praticamente inexistente. No Rerno Llnido- um dos países do
levantamento, a hospitahzação é estimada em 0.1% para crianças entre 0 e 9 anos e 0.39'o
para aquclas cntre 10 e 19 anos, núnrero inlerior ao da população enr geral que e de 40'i,. ,A

rnortalidade por infecção na Íàixa entre 5 c l.+ anos e mais baixa do que para a maiora tlas
gripes. incluindo as rnultrpla. \ariante\:

(c) - en-r todos os paises do estudo, Íbr possir,el identificar que as medidas e cuidados como
distanciamento. uso de máscara, manutenção das mãos limpas. ambientes ventilados, entre
outros, sào cstratcgias Íundamentais para o controle do vírus independente da vâriante:

(d) - em todos os países. as escolas pennaneceram abertas mesmo diante das variantes-
porque o goveÍno e a população em geral considerarani que o impacto do t'echarnento sobre o
desenvolvimento dos estudanles seria muito alto.

o A ausência das aulas presenciais tem causado snorlrles prejuizos para os alunos-
notadamente nos seguintes aspectos:

(a) as graves lacunas de aprendizagem, em tôdos os níveis de ensino. do Ensino Básico
ao Insino Superior,

(b) a ainpliação das desigualdades educacionais,

(c) o aumento do abandono e da er.asão escolar:

(d) os impactos na sairde emocional dos protissionais da c-ducação:

(ô) os impactos na saúde emocional de alunos.



Diversas lnstituições reoonhecem a importância da retomacla das aulas, cntre elas:

(a) American Academl' of Pediatrics, COVID-19 Interim Guidance: Return to Spots and
Ph1,'sical Actiyit-v. Updared 02i08r2021 ;

(b) Arnerican Academl, of Pediatrics. COVID- 19 Guidance lbr Sale Schools. Last Updated
I 8107/2021 .

(c) Sociedade Brasrlerra de Pedratria que aierta sobre repercussões da Covid^19 na saÍrde
Í'isica e mental dos adolescentes:

"Saúde de Adolescentes em 'l-empos de Coronar,írus".

. A proposição do Secretário (a) Municipal da Educação, bern como as recorrenciações do
Centro de Contingência clo Coronavirus, resultaram no DecÍeto Muntcipal de N" 56 dc -10 de
setembro de 2021. onde ficaram "reoonhecidas como essenciais as atividacles desenvolvidas
no âmbito da rede pública e das instituiçõcs prit'adas rlc ensino".

RES()LV[:

CAPÍTIII,O I

DA RETO§L{.DA DAS AULAS E ATTVIDADES
INFÂNTIL, DO ENSINO FTINDAMENTAL, E
ADULTOS.

PRESENCIAIS DA EDTICAÇÃO
DA EDUCAÇÃ(i »B JOVENS

Art. 1'As aulas e demais atividades presenciais deverão ser retorradas integralmente, com o
objetivo de atender a 100% dos estudantes.

§ 1o Fica estabelecida a obrigatoriedade de os estudantes frequentarem as aulas e atividades
presenciais na escola a paíir de l4 de fevereiro de 2022.

§ 2" Caso seja necessário. enquanto estiver vigente o paragrafo § 2" do Artigo 3'do Decreto
Estadual DECRETO N" 41.010 DE 07 DE FEYEREIRO DE 2021, que define norma de
distanciamento de 1.5 metro entre as pessoas, deverá haver revezamento de alunos.

§ 3' As Instituições de Ensino que fizerem reveza.mento enquanto estiver o paragrafo § 2"
do Artigo 3' do Decreto Estadual DECRETO N" 41.010 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2021,
deverão manter atividades Íemotas, num modelo híbrido que possa garantrr a carga horária
mínima aÍiual obrigatória.

§ 4'As Instituições privadas de ensino e as Redes Municipais vinculadas ao Sistema de
Ensino do Município de Duas Estradas terão o prazo até o dia 11 de fevereiro de 2022 para se

adequarem à obrigatoriedade da presença dos estudantes.



.{rt" 2" - A retomada inlegral das alúas e der.nais atilrdades presenciars. nos ternos do anigo 1".

rleverá,.rcorrr'r eon.: a obserr,ância das scgunlcs condiçôes:

I - Planejar e rcalizar as atividacles escolares de modo a evitar aglorlerações" garantidos todos os
dernais Protocolos Setoriais da Educaqão:

11 - Scguir os Protocolos Sanitarios. corro uso de máscara e lavagem das nrãos ou uso de álcool
gei, as orientações das autoridades de Saúdc, cm especial aquclas emanadas do Ministelo da
Sa.úde e da Agência Nacional de Vigilâncra Sanitária, e as diretnzes da Seoretana de llstado da
Saúde e da respectiva Secretaria Municipal de Saúde;

ttl Recomendar que toda comunidade escolar, incluindo gestores, protissronais da educação. e
sen'i<lores- sc envolvam na missâo cducativa de conscientizaçào cidadã em favor da irnuntzação
contra COVID i9 de todas as crianças de 5 a ll anos de ida<Ie, com amparo na decisào da
ANVISA e conforme entendimento do Conselho Nacional de Procluadores-(ierais.

IV Deliberar que todas as Unrdades Escolares Municipais exijam a carteira de vacinação dos
alunos e alunas, conlbrme disposlo na NOTA TECNIC^ N' 02/2022-CNPG, eiaborada pelas
Conrissões Permanentes da Detesa da Saúde (COPFIDS), da lnfância e.Tuventude (COPF-[J) e da
llciucacão (COPEDLIC), integranles do Grupo Nacional de Dirertos Hurlanos (GNDH) do
C'onst:lho Nacional de Procuradores-Gerais, publicada ern 26 de janeiro de 2022. acerca da
VacinaÇão de crranças de 5 a I I anos contra a COUD-19.

V- Exigir a apÍesentação do comprovante vacinal contra a COVID-19 de todos os trabalhaclores
ern educação. sah,o se houver irnpossibilidade de vacinação por contraindicação rnedica enr
laudo devidarnente Íirndarnentado.

VI - Realizar o monitoramenlo de risco de propagaçào da Covid-19, cornunicando os casos
suspeitos e confínnados por meio do preenchimento do Sisterna de Informação e Monitoramento
da Saúde para Covid-19, conÍ'onre Decreto Municrpal N" 56. de 30 sele rnbro de 2021.

.s lo A presenÇa do estudante nas atir,idades escolares não será obrigatória quando:

a) se apliqLre a Deliberaçào CNIIICP N'2. de 05 de agosto de 2021, quc cstahc'lcce condiçõcs
especiais de atividades escolaÍes de aprendrzagern e avaliaç:ào para disoentes cuio estado clc

saúde as recomende:

b) geslante ou puérpera.

c) a pafiir de 12 anos pertencente ao grupo de rrsco para Covid-l9 e que oão tenha oompletado
seu ciclo vacinal contra a Covid- 1 9-

d) rncnor de 12 anos pcrtcncenle ao grupo de riscr; para Covid-19.



§ 2'As Instifuições de Ensino deverão manter atividades remotas para os estudantes que se

enquâdrarem nos casos previstos no §1o deste Artigo.

Art. 3" -Todas as unidades escolares deverão ministrar aulas presenciais.

§ 1o - Os profissionais da educação da Rede Municipal de Duas Estradas, deverão cumprir suas
jornadas o cargas horárias de trabalho completas nas unidades escolares a partir de 14 de
fevereiro de 2022, e em observância aos protocolos saniuídos.

Art. 4' - A carga horária mínima anual obrigatória, ao final de 2022, serâ de 800 horas de efetivo
trabalho escolar para a educação infantil e os ensinos fundamental, sendo exclúdo o tempo
reservado aos exames finais, quando houver-

Parágrafo único. Todas as atividades realizadas deverão estar registradas e, se necessário, ser
comprovadas.

Art. 5'- No Ensino Fundamental ao final do ano de 2A22, será exigida a frequência mínima de
7 5Yo da carga horiria anual, nos tennos do ArÍigo 24, inciso VI, da LDB (Lei Federal
9.394/1996)

CÂPITI-LO II
D.{S DrSPoSrÇÕrS Cnn,{S

Art.6" Frca instituldo nas Escolas da Rede Municipai de Ensüro o modelo de ensino híbrido.
cotro politica púbLca de estrategia pedagógica para o cumprinrento da carga horária curricular
obrigatória previstaparao ciclo dos anos letivos de 2021 e 2022.

§1" - O Finsino Híbrido e um modelo educacional constituido por mais de urna estrategia de
acesso às aulas, em que o proccsso de ensino e aprendizagem ocorre erir formato presencial e não
presencial (anrpliação dajornada). com o retôrno seguro dos estudantes às aulas presenciars.

,\r1.7" A aprendizagem híbrida caracteriza-se como metodologia pedagógica flexivel, alrra e
inovadora que oricnta a ativrdade docente, estirnula a autonomis. o protaconrsmL)- il interaÇão
entrr estudâotes e entre estes e docentes, rntegrando atilidades presenciais e não prosenciais.
conr alternância em diferentes tclxpos e cspaços. que podem ser parciahnente controlados pelos
estudantes.

§ l' As atividades educaoionais híbndas podern conlenrplar a interação de atividades prcsencrais
c não prescnciais entre estudanles e docentes na própria instituiçào. bem corno pÍáticas renlotas e

diversificadas atividades de aprendizado lincuiadas às respectivas Diretrizes Curriculares
Nacionais.



§ 2'A aprendtzagem híbrida nào se conlunde com a estrutura dc cursos ofertadt'rs na modalidade
Lclucaçào a Distâncra (EaD). podendo ser adotada lanto por essa nrodalidade. quanlo pela oi'er1a

de cursos presenciais.

Art. 8" A aprendizagern hibrida cornplemcnta e agrega possibiiidades de organização e de
praticas pedagógicas flexír,crs c inovadoras que ressignilicam. telxporal e espaciairncntc,
percursos curriculares cliÍêrenciados e dinârricas das relações e rnecliaçõe,s reltrentes iis
atividades de ensino e do aprendizaclo.

§ I" Ao ljdar corn relaçõcs pedagógicâs ampliadas, lbrmas diversas de aprendizado err
circunstâncias presenciais e reÍnotâs- com a utilização ou não de tccnologias de inlonnaçào e
comunicação, é possível e desejár,el orsanizar planeiamcntos e fbrmas sincronas e assÍncronas
do ensino e aprendizado.

i.'" O: princrpi()\ das pcdat()!tas ati\a\ panrciplçào- autonotlra. prota-sonrsln(r rnrencàr-i.
dcscoberta. solr-rção de problernas. são pârte de identidade da aprcndizagern hibrrda.

§ 3" A aprendizagern hibnda e uma abordagem n.rr:todológica e uma Íbnna de orgaruzar o
pruecsso de ensino e aprcnJrzaucrn ern pcrsncctr\a atira. baseandtr a. atiriJldcs ctn proletos
investigação. estudos de caso e pÍopostas de soluções de crises.

Art. 9'As tecnologias dc inlbnnação e corllunicaÇio podem ser utilizadas como meio de difusão
da cuilura digrtal neoessána para todos os atores educacionais no àrrrbito da aprcndizagerr
híbricla. com in\.estimento tecnológrco c capacitaçào de todos ôs atores envolvidos.

Parágrafo írnico. A secÍetarias de educação pronoverá, Formação Contimrada dos Prol'essores-
r.'isando a prepará-los parâ o desenvolvin.rento da rlretodologia da aprendizagcm hibnda, ntr
atendirnento aos drspositrvos da Resoluçào CNE/CP n" 1,'2020.

Art. 10" À adoçào da aprendizagern híbrida. nas etapas, fon-nas e rnodalidades da I:-ducaçào
Básica, imphca em incorporá-la ao Projeto Peclagógico e aos Planos de Curso da unidacle
escolar, alterando o desenho dos curriculos, e estabelgccndo, para cada utn e para cada situaçào
concrütâ, o equilíbrio entre atiYidades presenciais e não pÍesenciais. em diltrentes telrpos e

espaços. tlentro ou lora da instilurçào de ensino, estas podendo ser desenvolvrdas online, de
maneira sincrona ou assincrona.

l'arágrafo único. Dada a diversidade de Íàiras etánas nas difêrentes etapas e Íàses da Erlucação
llásica, os curÍiculos devem prever cstrategias que considerem a gradual e crescente capacrdâdc
de autoaprendrzagem: com autonomia e protagonisrno dos estudantes.

Art. 11 A aprendizagem hibrida articula-se com a Base Nacional Comum Curricuiar (BNCCI.t.
que o1êrece cliÍêrentes perspectivas metodológicas, podendo ser enriquecidas coÍ] as
possibilidades de conexão digrtal e Llso transversal das tecnologias disponíveis para o alcance dos
olr.j eti r os de aprenclizagern.
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§ l'A aprendizagem híbÍida d"u" p."puru, 

-Grdante 
para a rdentificação e as soluções de

problemas locais, globais e interculturais.

§ 2'A visão hibrida na educação pressupõe a compreensão de variadas percepções do mundo,
engajando o estudante em inteÍações abertas, adequadas à realidade e efetivas em diversas e
diferentes culturas.

Art. 12 No desenvolvimento da aprendizagem híbrida, a frequência prevista para o ensino
presencial da Educação Básica, nos termos do inciso M do arI. 24 da LDB, deve computar, além
da presença fisica do estudante nos ambientes da escola, a frequência efetiva nos ambientes
remotos, com aferição mediante instrumentos diversificados e apropriados.

Art. 13 Para o ano de 2022 devefro ser observadas as oportunidades de aprendizagem previstas
de acordo com o Parecer CNE/CEB n" 12197, que trata da recuperação paralela, não pode ser
confundida ou entendida como "ao mesmo tempo", não podendo ser desenvolvida dentro da
carga horária ü disciplina.

Art. 14 A Educação Básica implementada pela rede escolar pública municipal é composta pela
Educação Infantil, Ensino Fundamental anos iniciais e anos finais e poderá ser desenvolvida por
meio das modalidades de ensino: Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Especial,
Educação Escolar Indígena, Educação do Campo, Educação e Escolar Quilombola.

Parágrafo único. As etapas e modalidades de ensino, no âmbito da Educação Básica podem ser
ofertadas em tempo integral.

Art. 15 Os coúecimentos a serem trabalhados com os estudantes da Educação Básica estão
definidos na Proposta Curricular do município de Duas Estradas da Educação Infantil e do
Ensino Fundamental e no Continuum Curricular 20201202112022, organizado por área de
conhecimento, componente curricular e ano/série/etapa, constituindo-se, assim, em ret'erencial
para a elaboração dos planos de ensino.

§1o Com base nos documentos curriculares, as organizações curriculares são estruturadas pela
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e pela Parte Diversificada.

Art.16 As matÍizes curriculares da Educação Infantil, dos Alos lniciais e Finais do Ensino
Fundamental nas escolas da rede municipal de Duas Estradas serão organizadas na seguinte
conformidade:

II. Educação Infantil - Educação Escolar Indígena: que corresponde ao Campo de
Experiências das Etapas 1 e 2, Creche e Pré-escola

Anos lniciais do Ensino Fundamental, que corresponde ao ensino do 1o ao 5o ano.

Anos Finais do Ensino Fundamental, que corresponde ao ensino do 6o ao 9o ano.

ilr.

iv.



CAPÍTULO NI

DAEDUCAÇÃO INFANTIL

Art. l7 A Matriz Curricular da Educação Infantil contemplará os campos de experiência
proposto no Currículo Base da Educação, definidos em:

I - Espaços, tempos, quantidades, relações e Íransformações.

II - Escuta, fala, pensamento e imaginação.

III - Traços, sons, coÍes e formas.

lV - Corpo, gestos e movimentos.

V-Oeu,ooutroeonós.

§ 1' A organização curricular para a Educação Infantil deverá garantir o direito de brincar,
conviver, explorar, expressar, conhecer-se, participar, através dos eixos estnrturados interações e
brincadeiras, e em consonância com os cinco campos de experiência.

§ 2' Os Campos de Experiência para a Educação Infantil devem proporcionar experiências
significativas em um conjunto de possibilidades visando o desenvolvimento integral da cnança
pautadas nos princípios éticos, políticos e estéticos.

§ 3' Para fins de cumprimento dos objetivos de Aprendizagern e Desenvolvimento, a
organização curricular deverá considerar os grupos etários e suas etapas:

a) Bebês: zero a 01 ano e 06 meses.

b) Crianças bem pequenas: 01 ano e 07 meses a 03 anos e 'l 
1 meses.

c) Criânças pequenas: 04 anos a 05 anos e l1 meses.

§ 4'Para fins de enturmamento, os grupos etários serão distribuídos em tunnas classificadas em
(respeitando-se a data corte de 31 de março):

Art. 18 Para fins de atendimento na Educação lnfantil, as matrículas obedecerão às seguintes
normativas:

I - BERÇÁRIO I - serão atendidos alunos com idade a partir de 04 (quatro) meses, até o limite
de I 1(onze) meses.

II - BERÇÁRIO II - serão atendidos alunos com 01 (um) ano completo, ou a completar até a
data de 31 de março de 2022.

I MATERNAL I - serão atendidos alunos com 02 (dois) anos completos, ou a completar ate a
data de 3l de maryo de 2022.

iílfr.-x



ll \L{,TERI,[AL II serào atcndidos a]Lnto corn 03 (três) anos colxpletos. orL a cotnpletar ate a
data dc 3 i de março de 2022.

III - PRÉ I * ol,.rigatorietlade da lnatricula de alunos
completaÍ ate 3 I de março de 2022.

[V PRÉ If - obrigatoriedatie da rnatrícula de alunos
completar ate 3 I de março de 2022.

com 04 (quatÍo) anos completos ou a

com 05 (cinco) anos compietos ou a

$ lu - A obrigatoriedade da matrícu1a para os alunos que se encontram nas condições
determinadas pelos incisos IIi e IV do artigo 2'está determrnada pela Lei Federal no 12.796 de
04 de abril de 2.013.

§ 5" A Matriz Curricular da Educação Infantil contemplará um profissional de Educação Física
para ampliar as possibilidades nos Campos de Experiências previstas no Currículo Base da
Educação Infantil.

§ 6' Somente na ausência de professores habilitados em Educação Física e Arte na Educação
Infantil, as aulas desses componentes curriculares podem estar a cargo do professor regente de
classe, confonne Resolução CNE/CEB N" 0712010 e Resolução CEEiES n'3.12912012, DOES
de 04/0112013.

Parágrafo único - A matriz curricular da Educação Infantil está organizada por Campos de
Experiências. Estes Campos se constituem num arranj o curricular que acolhe as
experiências e as situações concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes,
entrelaçados nas áreas do conhecimento.

§ 7" As Unidades Escolares que alendem crianças de qualro e cinco anos, deverão segLLrr a
Matriz Curricular da Educação tnfantil.

DO ENSINO FTINDAIIIENT,.TL

Art. l9 O cnsino lindarnsntal tern organização curricular de novc anos dc duraçào. cstruturada
pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e pela Pafie Dnersificada, constituindo Lnn todo
inlegrado. possibilitando ao estLrdante a lonnação de alicerce necessária à vida pessoal e -social.
ao aprofundamento dos conhecirnentos e ao prosseguinrento de estudos.

DA IIATRIZ CltrRRICtiL.{R D0 I.NSINO FtNDAT\IENTAI-

-4. rt. 20 A Matriz Currrcular do Ensino Iiundamenlal compreende os componentes cLrrriculares
ohngatórios" divididos ern áreasr

1 - l-inguagens (Língua Portuguesa. Afie, Educação Fisica e l.íngua lnglesa.
II Matemática.
I II - Cliências cla Natureza (Crências da Natureza).



IV - Ciências Humanas (GeograÍia e História);
V - Ensino Religioso.

Parágrafo único. O componente curricuiar de Língua Inglesa comporâ a malÀz curricular
exolusivamente a partir do 6o ano do Ensino Fundamental.

Arx. 21 As matrizes curriculares do Ensino Fundamental, nas escolas da rede Municipal de Duas
Estradas serão organizadas na seguinte conformidade:

I - Anos Iniciais do Ensino Fundamental, que corresponde ao ensino do io ao 5o ano.
II - Anos Finais do Ensino Fundamental, que corresponde ao ensino do 6o ao 9o ano.

Art. 22 Os conteúdos referentes a História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito
de todo currícuio escolar, em especial nas áreas de Artes e História, a fim de cumprir o disposto
da Lei Federal n'9.394196, com redação alterada pela Lei Federai n' 10.639/03.

Art. 23 A Educação Física, de acordo com a Lei n' 10.793/03 integrada à proposta pedagógica
da escola, é componente curricular obrigatório da Educação Básica que será desenvolvida a
partir de competências especíÍicas previstas para cada faixa etiíLria.

-{rt. 24 Arte. de acordo coin a Lei n" 9.394i96 e Lei nu 13.278i 16, constitui-se disciplina
obrigatória na Educação Básica. que compreendeú as hnguagens afies visuais. a dança, a música

teâtÍo.

Art. 25 O Ensino Religioso, de acordo com a Lei n' 9.475197, de matricula facultativa, é paÍe
integrante da formação básica do cidadão, assegurando o respeito à diversidade culíral e
religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo.

Art. 26 Os conteúdos referentes relativos aos direitos humanos e à prevengão de todas as formas
de violência contra a criança, o adolescente e a mulher serão inclúdos, como temas tansversais,
a fim de cllmprir o disposto da Lei Federal n'9.394196, com redação alterada pela Lei Federal
n'14.164, de 10 dejunho de202l.

Lrt.27 A educagão ambiental será desenvolvida corno uma prática educaúva integrâda, contínua
e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal, a fim de cumprir o disposto da
Lei Federal rf 9.795, de 27 de abril de 1999.

Art. 28 As Unidades Escolares que atendem o Ensino Fundamental, deverão seguir a Matriz
Curricular conforme Link.

DO CÔMPUTO DA CARGA H0RÁRIA



Art. 29 A duração da hora aula será de 45 minutos totalizando 25 aulas semanais para os alunos

de 1o ao 9' ano do Ensino Fundarnental.

Art. 30 Da Educação Intàntil ao 9'ano, a inatriz currrcular contempla 800 (oitocentos) horas

anuais de efetivo trabalho escolar.

Art.31 A Educação lnfantil Municipal contempla o mínimo de 800 (oitocentos) horas anuais e
no máximo de 1.400 horas anuais de efetivo trabalho escolar.

Parágrafo únieo. Por dia de efetivo trabalho escolar entende-se o período de 4 (quatro) horas

diárias de atividades pedagógicas que envolvam simultaneamente os professores e alunos ou
duração igual ou superior a 7 (sete) horas diárias nas Escolas de Educação lnfantil quando o

representante 1ega1 do aluno matÍícula o mesmo em período integral.

Art. 32 A carga horária no ensino fundamental nos tumos matutino e vespertino e de 4 (quatro)
horas drárias, sendo 5 (cinco) aulas de 45 (quarenta e cinco) minutos cada uma e 25 (vinte e

cinco) minutos de recreio.

§1o Os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental têm 25 (vinte e cinco) aulas semanais,

incluindo: 2 (duas) aulas de Aprofundamento em Leitura e Escrita (AlE), contabilizadas no

componente curricular de Língua Poúuguesa para efeito de frequência e pontuação, e 5 (cinco)
aulas específicas: 2 (duas) de Educação Física, 2 (duas) de Arte e 1 (uma) de Ensino Religioso.

§2' Nos anos iniciais do ensino fundarnental, os componentes curriculares de Educação Física e

Arte, que integram a BNCC, devem ser desenvolvidos em horário regular, confome o número

de aulas semanais indicado nas matrizes de organizaçáo curricular.

§3' Somente na ausência de professores habilitados em Educação Fisica e Arte nos anos imciais
do ensino fundamental, as aulas desses componentes curiculares podem estar a cargo do

professor regente de ciasse, conforme Resolução CNE/CEB N' 07/2010.

§4' A matriz curricular dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental apresenta na paíte

diversiflcada os componentes de Projeto de Convivência, ministrado pelo professor regente.

§ 5o E assegurada para os estudantes dos Anos lniciais do Ensino Fundamental a seguinte carga

horária:
I - A carga horária anual mínima para o ensino fundamental é de 800 (oitocentas) horas e 200

(duzentos) dias letivos, respeitada a jomada diária, mÍnima, de 4 (quatro) horas. Para

cumprimento do disposto no caput, a duração da hora-aula é de 60 (sessenta) minutos, conforme

o disposto no link.

II - A matriz curricular dos Alos Finais do Ensino Fundamental é composta pelos componentes

curriculares da Base Nacionai Comum Curricular e da Parte Diversificada.



§ 1' - A Parte Diversificada é composta pelos componentes curriculares de projeto de vida,
Eletivas e Tecnologia e Inovação.

CAPÍTT'LO Iv

DAS TNSTITUIÇÕES DE ENSTNO

Art. 33 Determinar as atribuições da instituição educacional:

I - Adequar o Projeto Po1ítico-Pedagógico a Proposta curricular da rede - conforme aprovado
por esta Resol ução;

II - Assegurar a kansposição didática entre o antigo e o novo currículo;

III - assegurar a transição entre os grupos etários dos anos iniciais do Ensino Fundamental e os
anos finais do Ensino Fundamental;

IV - Assegurar, pÍomover e incentivar os professores a participarem de ações de fomação
continuada desenvolvidas pelas redes de ensino e instituições escolares;

V - Garantir aos professores autonomia didática e de planejamento integrado por áreas de
conhecimento, componentes curriculares e etapas de ensino;

M - Assegurar ambiente e materiais e recuÍsos pedagógicos adequados e suficientes ao
desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem.

Art. 34 Fica instituído o Projeto de Reforço e Recuperação das Aprendizagens, que oferecerá run
conjunto de ações aúiculadas para as unidades escolares municipais, inclusive com atuação de
docente indicado especificamente para ah)aÍ

I - Durante as aulas regulares de classes especíÍicas, com vistas a oportunizar aos estudantes
vivência de atividades que reforcem suas aprendizagens em todos os componentes curriculares,
prioritariamente Língua Portuguesa e Matemática;

II Em aulas do contratumo escolar, denominadas como "Monitoria de Estudos", com a
finalidade de incentivar a utilização de tecnologias educacionais, orgarizaçáo da rotina escolar
no ensino híbrido e a adoção de práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria da
aprendizagem, para reforço de todos os componentes curricula-res do Currículo em Ação.

§1'- Todas as turidades escolares regulares da rede municipal poderão contâr com docente
designado para o Projeto de Reforço e Recuperação, que se refere o inciso I deste artigo, em
todos os anos/séries do Ensino Fundamental regulares, sendo pdoÍitariamente em classes do 5o e
9o anos do Ensino Fundamenta, nos termos desta Resolução.

§2" - As classes de 1 o e 2o anos do Ensino Fundarnental que contam com o apoio de assistentes
de alfabetização do Programa Tempo de Aprender, criado pela Portaria 544, de 20-0'1-2027, do
Ministério da Educação, não farão jus a um professor de Projeto de Reforço e Recuperação.



§3'Todas as unidades escolares regulares, incluídas as categorias de euilombola Indígena, de
Area de Assentamento, poderâo contar com docente designado para atuação na "Monitoria de
Estudos", a que se refere o rnciso deste artigo, desde que conte com turmas ern qualquer urr
dos anos/séries do Ensino Fundamental.

§4'Os candidatos à docência pâra atuar Çomo Professor do Projeto de Reforço e Recuperação,
na forma estabelecida nos §§ 2' e 12 deste artigo, poderão ser contratados, desde que, no
momento da atribuição, tenham ahibuida à quantidade de aulas, no mínimo, equivalente à

.Iomada In ic ial .

§5" O professor do Projeto de Reforço e Recuperação somente poderá atuar em classes que
totalizem, no mínimo, 25 estudantes, exceto nos casos de turmas previstas como "Monitoria de
Estudos", na qual as turmas podem ser atendidas se fonnadas por, pelo menos, 8 alunos no caso
do Ensino Fundarnental diurno.

Parágrafo único. Com relação à "Monitoria de Estudos", a que se refere o inciso Il do artigo 2o

desta resolução, â atuaÇão do docente deve ser organizada em conjunto corn o Coordenador e ou
Supervisor Escolar.

Art. 35 Ao docente com a atuação nas turmas da "Monitoria de Estudos", compete.

I Cumprir a carga horária atribuída do projeto, por intennédio da plataforma, mediando
atividades e apoiando o desenvolvimento integral dos estudantes;

II - Acompanhar a frequência dos estudantes e orientá-los para que realizem as atividades de
recuperação diariamente pelo período de th15 ou lh45 diáLrias para as tunnas do período notumo
e diumo, respectivamente;

iII- mediar e apoiar a realízação dos projetos interdisciplinares;

IV Explorar os recursos e conteúdos de plataformas educacionais digitais para sugerir
camiúos de desenvolvimento a partir delas aos seus estudantes; e

V Preencher um relatório ao fim de cada ciclo birnestral do projeto, em datas a serem
divulgadas posteriorrnente, mapeando o desempenho dos estudantes de cada um de seus grupos
de acordo com critérios pré-estabelecidos para orientar a execução de iniciativas correlatas.

CAPÍTULO V

DOS PROFESSORES, DOS PAIS E RESPONSÁVEIS f, DOS CONSELEOS
ESCOLARES

Art. 36 Determinar as atribuições dos/as professores/as:

I - Participar efetivamente da revisão e adequação do Projeto Político Pedagógico da instituição
escolar;

q



Ii - Participar das ações de formação e aperfeiçoamento e do planejamento integÍado das áreas de
conhecimento e componentes curriculare s;

III- selecionar e utilizar metodologias e estratégias pedagógicas diversificadas para trabalhar com
as necessidades, riÍmos e diferenças individuais de aprendizagem dos alunos:

IV - Assegurar processos de avaliação formativa, continuada e diagnóstica, garantindo a todos os
estudantes sucesso na apren dizagen;

V - Recorrer a estratégias para desenvolver e competências e habilidades visando para sanar
dificuldades, necessidades especí{icas e ou lacunas de aprendizagem, assim como garantir aos
estudantes com deficiências, TÍanstomos do Espectro Autista - TEA" altas habilidades, recursos
e rnateriais para seu pleno desenvolvimento.

Art. 37 Detenninar as atribuições dos pais/responsáveis e do Conselho Escolar:

I- Acornpaúar e âvaliar a implantação da Proposta Curricular;

II- Participar da elaboração do Proj eto Político Pedagógico da instituição escolar e
acompanhar seu desenvolvimento;

III - participar efetivamente das reuniões de planejamento e avaliação.

DA AVALIAÇÃO E ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO

Art. 38 A avaliação para a aprendizagem será reúmensionadoru da ação pedagógica, de caráter
processual, fonnativo e participativo, expressa num conjunto de ações diagnósticas, contínuas e

cumulativas, definido no PÍojeto Politico Pedagógico e no Regimento Educacional, rcalizada por
meio de múltiplos instrurnentos, com vistas a identificar potencialidades e dificuldades de
aprendizagem, possibilitando condições de intervenção de modo imediato e a longo pÍazo para
sanar difrculdades e rediíecionar o trabalho docente.

§ 1'A avaliação servirá também ao educador como auloavaliação de suas práticas pedagógicas,
no intuito de reformuláJas a partir da devolutiva dos estudantes, assegurando, dessa forma, o
processo ensino-aprendüagem.

§ 2'A eqüpe da Unidade Educacronal (EMEF), ao identificar estudante com drficuldades
significativas no pÍocesso de escolarização, direitos violados ou situação de sofrimento, poderá
solicitar a atuação da Rede de Proteção a criança e ao adolescente.

Art. 39 No início do ano letivo de 2022, as unidades escolares cleverão realizar a avaliação
detalhada da aprendizagern de todos os estudantes e identificar aqueles que tenham progredido
de ano/serie/termo sem terem desenvolvido as competências e habilidades essenciais previstas no
Curriculo para os anos/séries/termos aÍúeriores.



§1' - As equipes escolares devem elaborar, a partir de orientação, um plano de reforço e
recuperação para cada um dos estudantes referidos no caput, com âções específicas.

§2o - Os planos individuais de reforço e recuperação devem contemplar as habilidades ainda não
desenvolvidas e consideradas essenciais para continuidade dos estudos, bem como as ações a
serem realizadas pelos estudantes, professores e responsáveis para que essas aprendizagens
sejam efetivadas.

§3' - Deverão receber atenção especial os estudantes que concluíram o 2o ano do ensino
fundamental, com ênfase no desenvolvimento das habilidades relacionadas à alfabetização.

§4o - Nos anos finais do ensino fundamental, os planos individuais de reforço e recuperação
devem também ser oportunidades paÍa o exercício da autoria e do protagonismo juvenil dos
estudantes.

§5'- Os planos individuais de reforço e recuperação devem ser acompanhados pelos
responsáveis legais dos estudantes menores de idade, peia equipe gestom e pelo supervisor de
ensino da unidade escolar.

r\rt. .{0 Caberá às coordenações olêrecer apoio as de Llnidades tscolarcs para quc os estudante-s

tenhanr as oportunidades de aprencier e avanÇar em sua trajetória escolar com sucesso. incluindo:

I - Busca ativa: sislema eletrônico para identificaçào e monitoramcnto dos estudantcs com maior
risco de abandono escolar e equipamentos e conexão à intemet para profissionais da educaçào
cronlaÍareln os responsár'eis e estudantes.

Ii - Reibrço e recuperação da aprendizagem. lbrrnações para os proÍissionais da educaçào.
materiais ciidáticos adicionars irnpressos e digitais. acesso a plataÍ'ormas digitars, avaliações
forrrativas e diagnósticas. metodologia de acompanhamento pedagógioo forrlativo para
fortalecimento das hderanças escolarcs c atribuição de aulas do Projeto de I{eÍirrço e

Recupetação^ instituído pela Resolução 0l/2021" visando à melhoria da aprendizagern de todos
os estudantcs.

Educação Infantil

Art. 41 A avaliação para a aprenüzagem na Educação lnfantil dar-se-á por rneio de obsen'açôes
da criança no côntexto educacional, da aúlise e reflexão de registros descntivos que devem estar
contidos na documentação pedagógicâ: portfólio individual ou de grupo, fotos, filmagens,
produções das crianças e outros regiskos sob a ótica infantil e Relatório do Acornpanhamento da
Aprendizagem que reflita a ÍrEeÍaria percorrida pela criança e fomeça aos educadores os
elementos necessários para a continuidade do trabalho pedagógico.

Art 42 O processo de aprendizagem e de desenvolvirnento das crianças apresentados nos
relatórios devem conter o percurso realizado, privilegiando tanto as experiências que Íàvoreçam



ffi

x
o protagonismo infantil, as expenflrentações e descobertas na trajetória percorrida. quanto o

trabalho pedagógico desenvolvido.

Art. 43 Na Educação Infantil todos os alunos serão avaliados por meio de relatório semestral em
que constará um Parecer Descritivo, elaborado conjuntamente entre os professores regentes da
turma a respeito do desempeúo do aluno nas Atividades Pedagógicas.

Ciclo de Alfabetização do Ensino f,'undamental

Art. 44 O ciclo de 2 (dois) anos, iniciou em 2021, a parti do lo ano do Ensino Fundamental,
cuja migração se dará progressivamente ate o ano de 2022 para o 2'ano do Ensino Fundamental.

Art. 45 Os resultados da aprendizagem dos estudantes do Ciclo de Alfabetização deverão ser
registrados bimestralmente, atraves de habilidades nos diários de classe.

Art. 46 Para acompanhar a aprendizagem deverão ser consideradas as habilidades expressas na
Base Nacional Comum Curricúar e no Referencial Curricular do Município/ Continuum
Curricular 202112022, além de considerar os instrumentais:

L Ficha de habilidades de aprendizagem;
II. Relatóno Anual do desenvolvimento do aluno;
III. Ficha de acompanhamento da Recuperação Paralela;
IV. Avaliações escritas;
V. Autoavaliação;
VI. Portfólio (instrumento pedagógico que arquiva os trabalhos e os registros do aluno);
VII. Diário de Classe deverá ser utilizado um diário para cada período do ciclo.

Parágrafo único: Estes instrumentais serão utilizados, pelo professor, para o acompaúamento e

a avaliâção do processo de ensino e aprendizagem,

Art.47 O desenvolvimento dos alunos, serão registrados e organizados em portfólio, o qual será

composto pelos seguintes documentos:

I. Diagnóstico dos níveis de escrita;
Il. Fichas individuais de acompanhamento dâs habilidades de aprendizagem em cada
componente curricular;
II1. As atividades mais signiÍicativas realizadas pelos alunos de todos os componentes
curriculares;
lV. Registros de Recuperação Paralela;

Art. 48 O portfólio será organizado pelo professor, juntamente com o aluno, sob a coordenação
da equipe gestora e deverá ser entregue aos pais ao final do ano letivo observando que:

I - As fichas de acompanhamento das habilidades de aprendizagem do aluno, em cada
componente curricular, deverão ser preenchidas periodicamente parâ acompâúamento e ao final
do ano leÍivo, deverão compor o portfólio do estudante.



II - Autoavaliação: É neste processo que o aluno analisa seu processo de ensino-apren dizagem,
no quâl passa a refletir sobre sua atuação em sala de aula, independentemente do nível de

escolaridade que este se encontre. O professor deverá proporcionar a auto avaliaçáo, adotando

uma postura de investigador, onde o aluno deverá ser capaz de lançar um olhar crítico sobre as

suas próprias caÍacterísticas, com o objeüvo de conhecer pontos fortes, ou seja, aqueles que nos
ajudam em nosso crescimento e progÍesso, bem como os pontos de melhoria, que são aqueles
que nos atrapalham em nosso processo evolutivo. Para realizá-la, o docente utilizará de fichas,
produção livre, questionamentos, atividades individuais, entro outros.

Art. 49 No 2o ano do Ensino Fundamental, a partir de 2022, com base no referencial minimo
para aprovaçâo no final do ano letivo em cada componente curricular, será de 60% das
habilidades de aprendizagem Alcançadas com êxito, levando em consideração que:

L O aluno que não obtiver 75% de frequência ao final do letivo, deverá permanecer no mesmo
ano escolar;
II. Ao final de cada ano letivo do Ciclo de Alfabetização e em Çaso de transferência, será
elaborado relatório descritivo, constando pareceres sobre o desenvolvimento de cada aluno;

IiI. Ern cada bimestre o professor deverá registrar no Diário Online o resultado obtido pelo
aluno, considerando todos os instrumentais descritos no art. o desta diretriz.

Parágrafo único: Para o lo ano serão considerados os incisos II e III, apenas como parâmetro
para o professor sobre o alcance dos objetivos propostos, não incidindo em retenção para os
alunos, tendo em vista a progressão continuada. Porem, o inciso I, deverá ser considerado para
fins de retenção.

Art. 50 Ao estudante do 2o ano, a partir de 2022, serão adotadas as mesmas orientações descritas
no artigo anterior, além de ser submetido ao Exame do Ciclo por meio de avaliações escritas nos
componentes curriculares: Matemática, Ciências, Língua Portuguesa, História e Geografia no
final do ano letivo, devendo:

l. Ocorrer sempre ao final do 2' ano;
II. Ser realizado pelo professor da turma, de acordo com as orientações do Coordenador
Pedagógico;
lll. O resultado deverá ser registrado;
lV. As avaliações escritas do Exame do Ciclo deverão ser arqüvadas na secretaria escolar.

Art. 51 O professor deverá considerar todo o processo de ensino e aprendizagem do aluno,
observando o alcance rnínimo de 60% (sessenta por cento) das habilidades, a fim ser considerado
aprovado, além de apresentar frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de
horas letivas anuais.

Art 52 No Atendimento Educacional Especializado (AEE) todos os alunos serão avaliados por
meio de relatório trimestral em que constará um Parecer Descritivo, elaborado conjuntâmente
entre os professores regentes da turma a respeito do desempenho do aluno nas Atividades
Pedagógicas.

-r&-x



Art. 53 As alaliações do Ensino Fundarnental, develr ter I'oco prioritáno nos objctivtts de
aprendizagsm e desenrrolvimento das competências essências clue devem ser eletivanrente
cumpridos no replanejamento curricular das esoolas, respeitacla a autonomia do sistema de
ensino tnuntcipal e as unrdades escolares munlcipais em seus contextos locars. A avaliação da

aprcndizagem deve tcr caráter ínvestigatir'o. processual, contínLro, cumrúativo e e-mancipatório.

Art, 54 As avaliações diagnóstioa e/ou de verificação da aprendizagem efir conclusão das
unidades deverão acontecer de forma virtual, e/ou atividades impressas, levando em conta os
conteúdos curriculares efetivamente oferecidos aos estlldantes, considerando o contexto
excepcional de pandemia, com o objetivo de evitar a reprovação e a evasão escolar. Entre os
instrunrentos avaliativos que poderão subsidiar o trabalho dos professores durante a realizaçáo
das atividades pedagógicas não presenciais, bem como no retomo às aulas presencias, estâo:

I. Construir atividades de autoavaliação, corno: questionários, relatos, memórias, etc, das
atividades oferladas aos estlldantes;
il. Utilizar atividades pedagógicas construídas (materiais complementares), como instrumentos
de avaliação diagnóstica, mediante devolução dos estudantes, por meios virtuais e/ou impresso,
1lI. Construir materiais vinculados aos conteúdos estudados: cartilhas, roteiros, histórias em
quadriúos, tirinhas, mapas mentais, cartazes, vídeos, provas, etc;
IV. Realizar atividades orais, individual ou em grupo, acerca de temas pÍeviamente estudados;

Art. 55 Os instrumentos de avaliação de aprendizagem devem contribúr para diminuir as

desigualdades de aprendizagens, para isso, precisam ser bem construídos, com critérios claros.
As questões utilizadas nas avaliações de aprendizagem e as respostas dos estudantes devem
servir como fonte de informações para professores, coordenadores, famílias e gestores sobre o
que os estudantes apÍesentam como aprendizagem.

Art, 56 Fica facultada a cada unidade escolar municipal a recuperação paÍalela por unidade, na
etapa do Ensino Pundarnental - anos iniciais e finais, e na Modalidade da Educação de Jovens e

Adultos, respeitando-se os critérios de avalição adotados em cada instituição.

Art. 57 Fica estabelecido que dwante o acompanhamento das aprendizagens, devem prevalecer
os aspectos qualitativos sobre os quantitativos e, para atribuição das notas, recomenda-se a

utilização das cadernetas de registros de desempeúo, frequência e planilhas disponibilizadas
pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 58 O aluno com Necessidade Educacional Especial será aprovado de acordo com as

especificidades de cada aluno.

Reagrupamento das/os estudântes

Art. 59 Necessidade de diferentes arranjos pedagógicos (Íeagrupamento das/os estudantes,
organizaçào por area do conhecimento, dentre oukas possibilidades) para o direcionamento do
trabalho docente.



As turmas podcrão seÍ ÍcoÍganizadas a partir de critérios como nivel de aprendizagem
venlicados pela avaliação dragnóstica, participação ou não nas ativiciades remotas ou
outros que a umdade escolar considerar convenientes.

Ao identrÍicar as cornpetêncías nào desenvolvidas pelas/os estudantes, de uma mesma
serier'ano. no ano anterior, a unidacie escolar poderá reorganizar as tulmas, dc maneira a

atencler às necessidades de cada grupo. Esses grupos podem ser tiivididos pelo nír''el cle

acesso às tecnologias, pela promoção por classificação oLr pela proficiência cm 1-ingua

Portlguesa e Malernática.

III. A unidade escolar podeÍá organizw grupos de estudantes, de maneira multisseriad4 com
o objetivo de desenvolver competências específicas de uma determinada a:e4 não

mobilizadas ao longo do ano letivo de 202I.

IV. Os estudantes continuarão frequentando suas hrnnas de origem e em horários específ,cos,
participarão de trilhas voitadas para recuperar aprendizagens da área.

V. Essas aulas acontecerão de maneira presencial e orientadas por professoras/es com o
apoio de estudantes que se destacam na área.

VI. Ficará a cargo das/os professoras/es da área indicar quais estudantes necessitam cursaÍ a

trilha e como se dará esse acompanhamento.

Reordenamentn

Art. 60Até o Írnal do ano letrvo de 202 l" a rede municipzrl de ensino deve organizar Lura

avaiiaçào dtagnóstica com os alunos de 3'a 9'anos das escolas municipais a fi.n de rcalizar uma

análise para avaliar a situação dos alunos para que possam ser adotadas estrategias de

aprendizagem e planelamentos pedagôgicos para o ano letrvo de 1022.

Parágrafo único. Fica pennirida a adoçào de um continuum curricular dos dois anos,/séries

escolares, reÍêrentes àos anos de 2021 e 2022, devendo respeitar as diretrizes nacionais editadas
pelo Clr-E e por estâ Resolução Normaliva.

Art. 61 O reordenamento curricular do que restar do ano letivo de 2021 poderá ser reprogramado
no ano ietivo de 2022 para cumprir de modo contínuo os objetrr'os dos cornponcntes curriculares
previstos no ano letivo anterior.

Art.62 Diante das possír'eis Iacunas deixadas pelos anos letivos de 2020 e 202i, para o ano cle

1022. considcrando o continuum curricular ).02A,2021i202), a SME. juntanrente com as escolas.
deverá organizar o reoÍdenamento curricular, releÍente à cotnplementação dos anos lelivos de

2020 e 2021. e. eventlralinente do ano de 2022. para o cumprimento. de nrodo contínuo e
arliculado- dos objetivos dos componentes curriculares prer isttt: Iros anos anteriores

II



rmâx.ã,
Parágrafo único. O reordenamento curricular se dará com possível alteração do calendiírio
escolar com a possibilidade de ampliação de dias letivos e/ou ampliação da carga horária de
2022, se necessario, tendo como base a Matriz Curricular para o ano de 2021.

Àrt. 63 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Aprovada em Plenária, por unanimidade dos presentes, em reunião ordrnáira realizada em 26 de
janeiro de 2022.

Duas Llstradas, 25 de janeiro de 2022.

Valdenice de Oliveira Silva

Joelma de Fatima de Santana

Elielza Pereira da Sr'lva

Gustavo Leal Silva

Janaína Baracho da Silva

Lucas Emanuel Santos da Silva

Verônica Borges Silva

Presidcnte do Conselho Municipal de Educaçào

Roseaúd Gomes


