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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA 
GABINETE DA PREFEITA 

 
DECRETO Nº. 005(A) DE 24 DE ABRIL DE 2020. 

 
 

Dispõe sobre o regime especial de atividades escolares não presenciais no 

âmbito da rede municipal de ensino do município de Carrapateira/PB, 

para fins de cumprimento do calendário letivo de 2020, como medida de 

prevenção e combate ao contágio do Coronavírus (COVID-19). 

 
A Prefeita Constitucional de CARRAPATEIRA, Estado da Paraíba, no uso 
de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei Orgânica 
Municipal, e ainda; 
 
Considerando a declaração de pandemia da Organização Mundial da 
Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo 
novo coronavírus, que configura emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional; 
 
Considerando, a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que 
Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), 
em decorrência da Infecção Humana pelo novo COVID-19; 
  
Considerando, os Decretos Municipais: N° 002 de 16 de março de 2020, 
Nº. 003 de 20 de março de 2020, Nº 004, de 06 de abril de 2020 e o de Nº 
005, de 15 de abril de 2020, que no geral tratam sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus (covid-19); 
 
Considerando o Decreto Estadual nº 40.122, de 13 de março de 2020, que 
decretou Situação de Emergência no Estado da Paraíba ante ao contexto de 
decretação de Emergência em Saúde Pública de Interesse Nacional pelo 
Ministério da Saúde e a declaração da condição de pandemia de infecção 
humana pelo Coronavírus definida pela Organização Mundial de Saúde; 
 
Considerando o Decreto Estadual nº 40.304 de 12 de junho de 2020, que 
dispõe sobre a adoção do plano Novo Normal Paraíba, de medidas 
temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pela COVID-19 
(Novo Coronavírus) no âmbito da Administração Pública direta e indireta, 
bem como sobre recomendações aos municípios e ao setor privado estadual; 
 
Considerando o disposto no artigo 205 da Constituição Federal, o qual 
indica que a educação, direito de todos e dever do estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho; 
 
Considerando que o artigo 227 da Constituição Federal reitera ser dever da 
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 
à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão; 
 
Considerando os termos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB), que consagra em seu 
art. 4º ser um dever do Estado com educação escolar pública e sua 
efetivação mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita 
dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade [ ... ], e em seu Art. 4º-A, 
que assegura o atendimento educacional, durante o período de internação, 
ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime 
hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o Poder 
Público em regulamento, na esfera de sua competência federativa; 
 
Considerando os termos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB), que estabelece em seu 
art. 11, inciso III a autonomia dos municípios para baixar normas 
complementares para o seu sistema de ensino; 
 
Considerando os termos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB), que estabelece o 
número mínimo de dias letivos a serem cumpridos pelas instituições e redes 
de ensino; 
 
Considerando as implicações da pandemia do COVID-19 no fluxo do 
calendário escolar, tanto na educação básica quanto na educação superior, 
bem como a perspectiva de que a duração das medidas de suspensão das 
atividades escolares presenciais, a fim de minimizar a disseminação da 
COVID-19, possa ser de tal extensão que inviabilize a reposição das aulas, 
de acordo com o planejamento do calendário letivo de 2020; 
 
Considerando que a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB), dispõe em seu artigo 23, 
§ 2º, 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; 
 
Considerando que a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB), dispõe, em seu artigo 24, 
que a carga horária mínima anual da educação básica, nos níveis 
fundamental e médio, será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo 
de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado 
aos exames finais, quando houver; 
 
Considerando que o Parecer CNE/CEB 05/97 dispõe que não são apenas 
os limites da sala de aula propriamente dita que caracterizam com 
exclusividade a atividade escolar de que fala a LDB, podendo esta se 
caracterizar por toda e qualquer programação incluída na proposta 
pedagógica da instituição, com frequência exigível e efetiva orientação por 
professores habilitados; 
 
Considerando que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
dispõe em seu artigo 32, § 4º, que o ensino fundamental será presencial, 
sendo o ensino a distância utilizada como complementação da 
aprendizagem ou em situações emergenciais, e as regulamentações 
estabelecidas no Decreto 9.057, de 25 de maio de 2017, que as situações 
emergenciais previstas no § 4º do art. 32, da Lei nº 9.394/1996, refere-se as 
pessoas que: I - estejam impedidas, por motivo de saúde, de acompanhar o 
ensino presencial; neste caso saúde pública. 
 
Considerando que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
dispõe em seu artigo 80, § 3º, que o Poder Público incentivará o 
desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em 
todos os níveis e as modalidades de ensino, e de educação continuada, 
sendo que as normas para produção, controle e avaliação de programas de 
educação a distância e a autorização para sua implementação, caberão aos 
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respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração 
entre os diferentes sistemas; 
 
Considerando o disposto no Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, que 
regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394/1996, indicando que compete às 
autoridades dos sistemas de ensino estaduais, municipais e distrital, no 
âmbito da unidade federativa, autorizar os cursos e o funcionamento de 
instituições de educação na modalidade à distância na educação básica; 
 
Considerando que em aplicação conjugada da Lei 11.738/2008 e da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, aquela veio determinar qual a parcela 
mínima de carga horária do professor deve ser reservada a estudos, 
planejamento e avaliação. 
 
Considerando que trabalho a distância é realidade e presente no mundo 
laboral, apoiado pelo desenvolvimento tecnológico e instrumental da 
informática e das telecomunicações no processo produtivo. 
 
Considerando a nota de esclarecimento emitida pelo Conselho Nacional de 
Educação, em 18 de março de 2020, com orientações aos sistemas e os 
estabelecimentos de ensino, de todos os níveis, etapas e modalidades, que 
porventura tenham necessidade de reorganizar as atividades acadêmicas ou 
de aprendizagem, em face da suspensão das atividades escolares por conta 
da necessidade de ações preventivas à propagação do COVID-19; 
 
Considerando que, ainda no exercício da autonomia e responsabilidade dos 
sistemas de ensino e respeitando-se os parâmetros e os limites legais, os 
estabelecimentos de educação, em todos os níveis, podem considerar a 
aplicação do previsto no Decreto-Lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969, 
de modo a possibilitar aos estudantes que direta ou indiretamente corram 
riscos de contaminação, serem atendidos em seus domicílios; 
 
Considerando o disposto no Art. 1º, da Medida Provisória nº 934, de 1º de 
abril de 2020, o qual estabelece que "O estabelecimento de ensino de 
educação básica fica dispensado, em caráter excepcional, da 
obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho 
escolar, nos termos do disposto no inciso I do caput e no § 1º do art. 24 e no 
inciso II do caput do art. 31 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
desde que cumprida à carga horária mínima anual estabelecida nos referidos 
dispositivos, observadas as normas a serem editadas pelos respectivos 
sistemas de ensino."; 
 
Considerando a Resolução CME nº 01/2020, de 17 de abril de 2020, do 
Conselho Municipal de Educação do Município de Carrapateira/PB; 
 
Considerando, por fim, que a situação demanda o emprego urgente de 
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à 
saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município de 
Carrapateira/PB,  
 
DECRETA: 
 
Art. 1º Fica homologada a Resolução CME nº 01/2020, de 17 de abril de 
2020, do Conselho Municipal de Educação do Município de 
Carrapateira/PB, parte integrante do Anexo I do presente Decreto, que 
dispõe sobre o regime especial de atividades escolares não presenciais no 
Sistema Municipal de Ensino de Carrapateira/PB, para fins de cumprimento 
do calendário letivo do ano de 2020, como medida de prevenção e combate 
ao contágio do Coronavírus (COVID-19) e o Plano Estratégico de Ensino 
Emergencial Remoto da Secretaria Municipal de Educação de 
Carrapateira/PB Integrante do Anexo II deste Decreto. 
 
Art. 2º O regime especial de atividades escolares não presenciais será 
estabelecido pelo período em que perdurar a suspensão das aulas 
presenciais, de acordo com as orientações determinadas pelo Governo do 
Estado da Paraíba, sendo os primeiros 15 dias considerados como recesso, 
contados a partir de 19 de março de 2020. 

 
Art. 3º Para atender às demandas do atual cenário, que exige medidas 
severas de prevenção à disseminação do vírus, cabe à Secretaria Municipal 
de Educação: 
 

I. Providenciar o acesso dos alunos aos materiais físicos 
presentes na escola, como livros didáticos, de literatura e 
outros, bem como auxiliar para o acesso aos meios 
tecnológicos necessários à realização de atividades 
escolares não presenciais com os estudantes; 

 
II. Fazer chegar aos estudantes que não possuem acesso à 

tecnologia o conhecimento das atividades propostas pelos 
professores; 

 
III. Acompanhar, por meio dos relatórios realizados pelos 

professores, a realização de atividades na modalidade não 
presencial, que serão desenvolvidas com os estudantes; 

 
IV. Disponibilizar acompanhamento pedagógico dos 

profissionais responsáveis às atividades a serem propostas 
pelos professores aos estudantes; 

 
V. Zelar pelo registro da frequência dos estudantes, por meio 

de relatórios e acompanhamento da evolução nas 
atividades propostas, e de materiais realizados pelos alunos 
que computarão como aula, para fins de cumprimento do 
ano letivo de 2020; 

 
VI. Registrar os dias letivos e avaliações nos diários de classe 

ao final do período de realização das atividades escolares 
não presenciais. 

 
Art. 4º Para que o trabalho desenvolvido pelos estudantes seja eficiente e 
esteja de acordo com a Base Curricular Nacional, com os direitos de 
aprendizagem dos estudantes da Rede Municipal de Ensino de 
Carrapateira/PB, cabe ao corpo docente: 
 

I. elaborar o planejamento e elaboração das ações 
pedagógicas a serem desenvolvidas durante o período em 
que as aulas presenciais estiverem suspensas, com o 
objetivo de viabilizar material de estudo e aprendizagem 
de fácil acesso, divulgação e compreensão por parte dos 
estudantes e familiares; 

 
II. entregar relatório das atividades desenvolvidas no 

planejamento para a Secretaria Municipal de Educação ou 
direção das escolas; 

 
III. propor material específico para cada etapa e modalidade de 

ensino, com facilidade de execução e compartilhamento, 
como: videoaulas, conteúdos organizados em plataformas 
virtuais de ensino e aprendizagem, redes sociais, correio 
eletrônico e outros meios digitais ou não que viabilizem a 
realização das atividades por parte dos estudantes, 
contendo, inclusive, indicação de sites e links para 
pesquisa; 

 
IV. incluir, nos materiais para cada etapa e modalidade de 

ensino, instruções para que os estudantes e as famílias 
trabalhem as medidas preventivas e higiênicas contra a 
disseminação do vírus, com reforço nas medidas de 
isolamento social durante o período de suspensão das aulas 
presencias; 

 
V. aos docentes que trabalham com as turmas de educação 

infantil, cabe propor atividades que motivem as famílias a 
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auxiliar no desenvolvimento das mesmas e que promovam 
a estimulação necessária para o desenvolvimento pleno e 
integral dos estudantes, conforme campos de 
aprendizagem, previstos na BNCC, que estabelece a Base 
Curricular com os direitos de aprendizagem dos 
estudantes; 

 
VI. o conteúdo estudado nas atividades escolares não 

presenciais poderá compor, a critério do professor com a 
escola, nota ou avaliação descritiva para o boletim escolar 
ou relatório de avaliação descritiva. 

 
§ 1º A avaliação do conteúdo estudado nas atividades escolares não 
presenciais ficará a critério do planejamento elaborado pelo docente, 
podendo ser objeto de avaliação presencial posterior, bem como ser 
atribuída nota ou conceito à atividade específica realizada no período não 
presencial. 
 
§ 2º Quanto à etapa da educação infantil, a avaliação obedecerá o caput do 
art. 31º da LDB, que define como meta o acompanhamento e registro do 
desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o 
acesso ao ensino fundamental. 
 
§ 3º No que concerne à etapa do § 2º, do art. 4º, deste Decreto, deverá ser 
garantido que obedeçam as propostas da Base Curricular Nacional, 
assegurado os direitos de aprendizagem e de desenvolvimento da respectiva 
faixa etária. 
 
§ 4º As atividades que eventualmente não puderem, sem prejuízo 
pedagógico, ser realizadas por meio de atividades não presenciais no 
período deste regime especial, deverão ser reprogramadas para reposição ao 
cessar esse período. 
 
§ 5º Para fins de cumprimento da carga horária mínima anual prevista na 
LDB, as instituições ou redes de ensino deverão registrar em seu 
planejamento de atividades qual a carga horária de cada atividade a ser 
realizada pelos estudantes na forma não presencial. 
 
§ 6º Para fins de cumprimento do número de dias letivo mínimo previsto na 
LDB, as instituições ou redes de ensino considerarão, para cada grupo de 
horas de atividade não presenciais, de acordo com o registro a ser feito, 
conforme consta no parágrafo anterior e o regime de horas letivas diárias de 
cada escola, um dia letivo realizado. 
 
§ 7º A realização de atividades não presenciais durante o período de 
suspensão das aulas presenciais, não exclui a possibilidade de reposição e 
de alteração do calendário escolar caso não seja possível contemplar às 800 
horas previstas em lei. 
 
§ 8º Qualquer proposta de estudo para atividades não presenciais que 
demande o uso da internet deve considerar as condições de acesso de 
estudantes à rede, levando-se em consideração a situação de estudantes que 
não têm computador disponível, ou mesmo celular/smartfone com planos 
de acesso de dados de internet. 
 
§ 9º Os estudantes que não possuem meios eletrônicos para acesso às 
atividades não presenciais não devem ser prejudicados, devendo-se propor 
estratégias viáveis para que possam desenvolver as atividades domiciliares 
propostas pelos docentes em cada unidade curricular, sempre com 
acompanhamento remoto por estes profissionais. 
 
Art. 5º Todo o planejamento e o material didático adotado devem estar em 
conformidade com o Projeto Político Pedagógico da instituição ou rede de 
ensino e refletir, à medida do possível, os conteúdos anteriormente 
programados para o período. 
 

Art. 6º Todos os atos decorrentes da aplicação deste Decreto e da 
Resolução CME nº 01/2020 deverão ser devidamente registrados pela 
Secretaria Municipal de Educação ou instituições de ensino para ficar à 
disposição da supervisão pelo Conselho Municipal de Educação. 
 
Art. 7º Fica considerado como Serviço Público Essencial as atividades 
finalísticas da Secretaria Municipal de Educação, exclusivamente para a 
produção e manutenção do Ensino a distância, entrega de materiais 
didáticos e pedagógicos para alunos sem acesso à internet ou telefonia. 
 
Art. 8º Sem prejuízo dos trabalhos, poderá a Secretaria Municipal de 
Educação autorizar a realização de trabalho remoto/teletrabalho a todos os 
professores da rede municipal de ensino, conforme a jornada de trabalho 
prevista no cargo. 
 
§ 1º Os servidores públicos que permanecerem em trabalho 
remoto/teletrabalho deverão estar com dispositivo de comunicação 
(WhatsApp e e-mail) em funcionamento e conectados aos grupos de 
trabalho virtual, durante os horários normais de expediente. 
 
§ 2º Os servidores públicos que trabalharem em regime de trabalho 
remoto/teletrabalho ficarão vinculados às disposições deste Decreto, que 
serão consideradas, para todos os fins e efeitos, como integrantes do 
contrato de trabalho e/ou vínculo institucional. 
 
§ 3º A vinculação precária ao regime de trabalho remoto/teletrabalho 
deverá ser determinada pela Chefia Imediata mediante critérios a serem 
definidos e não constituirá direito adquirido do agente público. 
 
§ 4º O regime de trabalho remoto/teletrabalho poderá ser extinto a qualquer 
tempo, independentemente de notificação. 
 
§ 5º A vinculação precária ao regime de trabalho remoto/teletrabalho não 
acarretará a incidência de qualquer benefício ao servidor público, tampouco 
será motivo para qualquer espécie de indenização, devendo o servidor que 
aderir ao sistema se munir dos devidos equipamentos, a seu custo, para 
garantia de comunicação e produtividade estabelecida. 
 
§ 6º Os serviços realizados durante o sistema de trabalho 
remoto/teletrabalho deverão ser encaminhados por meio de relatório à 
direção da Escola ou à Secretaria Municipal de Educação, mensalmente. 
 
§ 7º Os pontos dos servidores públicos que estiverem em trabalho 
remoto/teletrabalho serão registrados automaticamente, dentro do horário 
normal de expediente, previsto na carreira ou na instituição escolar, desde 
que a prestação do serviço tenha sido demonstrada no relatório. 
 
Art. 9º Em razão da instituição do regime especial de atividades escolares 
não presenciais e da prestação do serviço público por meio de trabalho 
remoto/teletrabalho, de acordo com o Capítulo VI do Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais (Lei 276/2016), fica declarada a 
necessidade do serviço público. 
 
§ 1º Fica autorizado ao Secretário Municipal de Educação a interromper as 
férias dos professores, coordenadores e demais servidores públicos lotados 
na Secretaria que se fizerem necessários para o desempenho do regime 
especial de atividades escolares não presenciais. 
 
§ 2º A Chefia Imediata poderá convocar os servidores públicos para a 
realização de serviços necessários para atendimento a este Decreto, 
inclusive de forma presencial caso seja extremamente necessário. 
 
§ 3º As Chefias Imediatas poderão, adicionalmente, flexibilizar a jornada de 
trabalho, com efetiva compensação. 
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Art. 10. O Secretário de Educação poderá, caso necessário, editar atos 
próprios em complementação aos termos do presente Decreto, aos Decretos 
Estaduais, Instruções Normativas específicas, entre outros atos cabíveis. 
 
Art. 11. As medidas previstas neste Decreto terão vigência enquanto 
perdurar a suspensão das aulas presenciais, de acordo com as orientações 
determinadas pelo Governo do Estado da Paraíba e poderão ser reavaliadas 
a qualquer momento. 
 
Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Carrapateira, Estado da Paraíba, em 24 
de abril de 2020. 
 
 

 

 
MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA 

Prefeita Constitucional do Município 
 
 

ANEXO I 
 

RESOLUÇÃO Nº. 001/2020. 
 
 
Dispõe sobre o regime especial de atividades escolares não presenciais no 

Sistema Municipal de Ensino de Carrapateira/PB, para fins de 

cumprimento do calendário letivo do ano de 2020, como medida de 

prevenção e combate ao contágio do Coronavírus (COVID-19). 

 
 
A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
CARRAPATEIRA/PB, no uso de suas atribuições, em conformidade com o 
Regimento Interno deste Conselho, sendo deliberado na Sessão presencial 
no dia 17 de abril de 2020, tendo em vista o plano de contingência e adoção 
de medidas com o objetivo de reduzir os riscos de contágio e de 
disseminação do COVID-19: 
 
Considerando o disposto no artigo 205 da Constituição Federal, de 1988, 
indicando que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 
e sua qualificação para o trabalho; 
 
Considerando que o artigo 227 da Constituição Federal reitera ser dever da 
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 
à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão; 
 
Considerando os termos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB), que consagra em seu 
art. 4º ser um dever do Estado com educação escolar pública e sua 
efetivação mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita 
dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade [ ... ], e em seu Art. 4º-A, 
que assegura o atendimento educacional, durante o período de internação, 
ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime 
hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o Poder 
Público em regulamento, na esfera de sua competência federativa; 
 
Considerando os termos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB), que estabelece em seu 

art. 11, inciso III a autonomia dos municípios para baixar normas 
complementares para o seu sistema de ensino; 
 
Considerando os termos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB), que estabelece o 
número mínimo de dias letivos a serem cumpridos pelas instituições e redes 
de ensino; 
 
Considerando as implicações da pandemia do COVID-19 no fluxo do 
calendário escolar, tanto na educação básica quanto na educação superior, 
bem como a perspectiva de que a duração das medidas de suspensão das 
atividades escolares presenciais, a fim de minimizar a disseminação da 
COVID-19, possa ser de tal extensão que inviabilize a reposição das aulas, 
de acordo com o planejamento do calendário letivo de 2020; 
 
Considerando que a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB), dispõe em seu artigo 23, 
§ 2º, 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; 
 
Considerando que a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB), dispõe, em seu artigo 24, 
que a carga horária mínima anual da educação básica, nos níveis 
fundamental e médio, será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo 
de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado 
aos exames finais, quando houver; 
 
Considerando que o Parecer CNE/CEB 05/97 dispõe que não são apenas 
os limites da sala de aula propriamente dita que caracterizam com 
exclusividade a atividade escolar de que fala a LDB, podendo esta se 
caracterizar por toda e qualquer programação incluída na proposta 
pedagógica da instituição, com frequência exigível e efetiva orientação por 
professores habilitados; 
 
Considerando que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
dispõe em seu artigo 32, § 4º, que o ensino fundamental será presencial, 
sendo o ensino a distância utilizada como complementação da 
aprendizagem ou em situações emergenciais, e as regulamentações 
estabelecidas no Decreto 9.057, de 25 de maio de 2017, que as situações 
emergenciais previstas no § 4º do art. 32, da Lei nº 9.394/1996, refere-se as 
pessoas que: I - estejam impedidas, por motivo de saúde, de acompanhar o 
ensino presencial; neste caso saúde pública. 
 
Considerando que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
dispõe em seu artigo 80, § 3º, que o Poder Público incentivará o 
desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em 
todos os níveis e as modalidades de ensino, e de educação continuada, 
sendo que as normas para produção, controle e avaliação de programas de 
educação a distância e a autorização para sua implementação, caberão aos 
respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração 
entre os diferentes sistemas; 
 
Considerando o disposto no Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, que 
regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394/1996, indicando que compete às 
autoridades dos sistemas de ensino estaduais, municipais e distrital, no 
âmbito da unidade federativa, autorizar os cursos e o funcionamento de 
instituições de educação na modalidade à distância na educação básica; 
 
Considerando que em aplicação conjugada da Lei 11.738/2008 e da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, aquela veio determinar qual a parcela 
mínima de carga horária do professor deve ser reservada a estudos, 
planejamento e avaliação. 
 
Considerando que trabalho a distância é realidade e presente no mundo 
laboral, apoiado pelo desenvolvimento tecnológico e instrumental da 
informática e das telecomunicações no processo produtivo. 
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Considerando a nota de esclarecimento emitida pelo Conselho Nacional de 
Educação, em 18 de março de 2020, com orientações aos sistemas e os 
estabelecimentos de ensino, de todos os níveis, etapas e modalidades, que 
porventura tenham necessidade de reorganizar as atividades acadêmicas ou 
de aprendizagem, em face da suspensão das atividades escolares por conta 
da necessidade de ações preventivas à propagação do COVID-19; 
 
Considerando que, ainda no exercício da autonomia e responsabilidade dos 
sistemas de ensino e respeitando-se os parâmetros e os limites legais, os 
estabelecimentos de educação, em todos os níveis, podem considerar a 
aplicação do previsto no Decreto-Lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969, 
de modo a possibilitar aos estudantes que direta ou indiretamente corram 
riscos de contaminação, serem atendidos em seus domicílios; 
 
Considerando o disposto no Art. 1º, da Medida Provisória nº 934, de 1º de 
abril de 2020, o qual estabelece que "O estabelecimento de ensino de 
educação básica fica dispensado, em caráter excepcional, da 
obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho 
escolar, nos termos do disposto no inciso I do caput e no § 1º do art. 24 e no 
inciso II do caput do art. 31 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
desde que cumprida à carga horária mínima anual estabelecida nos referidos 
dispositivos, observadas as normas a serem editadas pelos respectivos 
sistemas de ensino."; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Estabelecer o regime especial de atividades escolares não 
presenciais, para fins de cumprimento do calendário letivo do ano de 2020, 
definido essencialmente pela manutenção das atividades pedagógicas sem a 
presença de estudantes nas dependências escolares, no âmbito de todas as 
instituições ou redes de ensino públicas municipal e educação infantil, da 
Educação Básica, pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino do 
Município de Carrapateira/PB. 
 
Art. 2º O regime especial de atividades escolares não presenciais será 
estabelecimento pelo período em que perdurar a suspensão das aulas 
presenciais, de acordo com as orientações determinadas pelo Governo do 
Estado da Paraíba, sendo os primeiros 15 dias considerados como recesso 
escolar, contados a partir de 19 de março de 2020. 
 
Art. 3º Para atender às demandas do atual cenário, que exige medidas 
severas de prevenção à disseminação do vírus, cabe à Secretaria Municipal 
de Educação: 
 

I. Providenciar o acesso dos alunos aos materiais físicos 
presentes na escola como livros didáticos, de literatura e 
outros, bem como, auxílio para o acesso aos meios 
tecnológicos necessários para a realização de atividades 
escolares não presenciais com os estudantes; 

 
II. Fazer chegar aos estudantes que não possuem acesso a 

tecnologia o conhecimento das atividades propostas pelos 
professores; 

 
III. Acompanhar, por meio dos relatórios realizados pelos 

professores, a realização de atividades na modalidade de 
atividades escolares não presenciais, que serão 
desenvolvidas com os estudantes; 

 
IV. Disponibilizar acompanhamento pedagógico dos 

profissionais responsáveis às atividades a serem propostas 
pelos professores aos estudantes; 

 
V. Zelar pelo registro da frequência dos estudantes, por meio 

de relatórios e acompanhamento da evolução nas 
atividades propostas, e de materiais realizados pelos alunos 

que computarão como aula, para fins de cumprimento do 
ano letivo de 2020; 

 
VI. Registrar os dias letivos e avaliações nos diários de classe 

ao final do período de realização das atividades escolares 
não presenciais. 

 
Art. 4º Para que o trabalho desenvolvido pelos estudantes seja eficiente e 
esteja de acordo com a Base Curricular Nacional, com os direitos de 
aprendizagem dos estudantes da Rede Municipal de Ensino de 
Carrapateira/PB, cabe ao corpo docente: 
 

I. elaborar o planejamento e elaboração das ações 
pedagógicas a serem desenvolvidas durante o período em 
que as aulas presenciais estiverem suspensas, com o 
objetivo de viabilizar material de estudo e aprendizagem 
de fácil acesso, divulgação e compreensão por parte dos 
estudantes e familiares; 

 
II. entregar relatório das atividades desenvolvidas no 

planejamento para a Secretaria Municipal de Educação ou 
direção das escolas; 

 
III. propor material específico para cada etapa e modalidade de 

ensino, com facilidade de execução e compartilhamento, 
como: videoaulas, conteúdos organizados em plataformas 
virtuais de ensino e aprendizagem, redes sociais, correio 
eletrônico e outros meios digitais ou não que viabilizem a 
realização das atividades por parte dos estudantes, 
contendo, inclusive, indicação de sites e links para 
pesquisa; 

 
IV. incluir, nos materiais para cada etapa e modalidade de 

ensino, instruções para que os estudantes e as famílias 
trabalhem as medidas preventivas e higiênicas contra a 
disseminação do vírus, com reforço nas medidas de 
isolamento social durante o período de suspensão das aulas 
presencias; 

 
V. aos docentes que trabalham com as turmas de educação 

infantil, cabe propor atividades que motivem as famílias a 
auxiliar no desenvolvimento das mesmas e que promovam 
a estimulação necessária para o desenvolvimento pleno e 
integral dos estudantes, conforme campos de 
aprendizagem, previstos na BNCC, que estabelece a Base 
Curricular com os direitos de aprendizagem dos 
estudantes; 

 
VI. o conteúdo estudado nas atividades escolares não 

presenciais poderá compor, a critério do professor com a 
escola, nota ou avaliação descritiva para o boletim escolar 
ou relatório de avaliação descritiva. 

 
§ 1º A avaliação do conteúdo estudado nas atividades escolares não 
presenciais ficará a critério do planejamento elaborado pelo docente, 
podendo ser objeto de avaliação presencial posterior, bem como ser 
atribuída nota à atividade específica realizada no período não presencial. 
 
§ 2º Quanto a etapa da educação infantil a avaliação obedecerá caput do art. 
31º da LDB que define como meta o acompanhamento e registro do 
desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o 
acesso ao ensino fundamental; deverá ser garantido nas atividades que 
possam serem desenvolvidas para esta etapa que obedeçam as propostas do 
Currículo Nacional, garantido os direitos de aprendizagem e de 
desenvolvimento desta faixa etária. 
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§ 3º As atividades que eventualmente não puderem, sem prejuízo 
pedagógico, ser realizadas por meio de atividades não presenciais no 
período deste regime especial deverão ser reprogramadas para reposição ao 
cessar esse período. 
 
§ 4º Para fins de cumprimento da carga horária mínima anual prevista na 
LDB, as instituições ou redes de ensino deverão registrar em seu 
planejamento de atividades qual a carga horária de cada atividade a ser 
realizada pelos estudantes na forma não presencial. 
 
§ 5º Para fins de cumprimento do número de dias letivo mínimo previsto na 
LDB, as instituições ou redes de ensino considerarão, para cada grupo de 
horas de atividade não presenciais, de acordo com o registro a ser feito, 
conforme consta no parágrafo anterior e o regime de horas letivas diárias de 
cada escola, um dia letivo realizado. 
 
§ 6º A realização de atividades não-presenciais durante o período de 
suspensão das aulas presenciais, não exclui a possibilidade de reposição e 
de alteração do calendário escolar caso não seja possível contemplar as 800 
horas previstas em lei. 
 
§ 7º Qualquer proposta de estudo para atividades não-presenciais que 
demande o uso da internet, deve considerar as condições de acesso de 
estudantes à rede. Ou seja, considerar a situação de estudantes que não têm 
computador disponível, ou mesmo celular/smarphone com planos de acesso 
de dados de internet. Tais estudantes não devem ser prejudicados, devendo-
se propor estratégias viáveis para que possam desenvolver as atividades 
domiciliares propostas pelos(as) docentes em cada unidade curricular, 
sempre com acompanhamento remoto do(a) docente; 
 
Art. 5º Todo o planejamento e o material didático adotado devem estar em 
conformidade com o Projeto Político Pedagógico da instituição ou rede de 
ensino e refletir, à medida do possível, os conteúdos anteriormente 
programados para o período. 
 
Art. 6º Assim que a normalidade para a realização de atividades com a 
presença de pessoas for definida por documentos oficiais municipais, 
estaduais ou nacionais, as aulas presenciais voltarão, conforme 
continuidade do Calendário Letivo e a realização de Atividades escolares 
não presenciais, contarão como horas e dias letivos no calendário escolar 
municipal. 
 
Art. 7º Todos os atos decorrentes da aplicação desta Resolução deverão ser 
devidamente registrados pela Secretaria Municipal de Educação ou 
instituições de ensino para ficar à disposição da supervisão pelo Conselho 
Municipal de Educação. 
 

Carrapateira/PB, em 17 de abril de 2020. 
 
 
 

SINVALDETE BENTO PEREIRA 
Presidente do Colegiado 

 
 

ANEXO II 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
 
 
 

PLANO ESTRATÉGICO–ENSINO EMERGENCIAL REMOTO 
 

CONTEXTO MOTIVADOR: SUSPENSÃO DAS AULAS 
PRESENCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARRAPATEIRA, 
DEVIDO À PANDEMIA - COVID-19 
 
 
AÇÃO: RETORNO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES ATRAVÉS DO 
ENSINO EMERGENCIAL REMOTO 
 
 

Carrapateira /PB 
2020 

 
1. CONTEXTUALIZAÇÃO INICIAL E MARCOS LEGAIS  

 
Nesse tempo de pandemia do Covid-19 houve-se a necessidade de 
suspensão das aulas e o consequente fechamento das escolas, deixando 
milhões de estudantes em todo o mundo impedidos de realizar suas 
atividades escolares presenciais. No contexto local, seguindo as orientações 
e determinações da OMS (Organização Mundial de Saúde), bem como 
decretos estadual e municipal para a contenção da proliferação da Covid-
19, a Secretaria Municipal de Educação de Carrapateira suspendeu, desde o 
dia 18 de março de 2020, as aulas em toda a rede de ensino, as quais 
permanecerão suspensas enquanto persistirem restrições sanitárias para a 
presença de estudantes nos ambientes escolares.  
Diante dessa situação, amparada pelas determinações e orientações da 
Resolução do CNE - Conselho Nacional de Educação nº 120/2020, a 
Secretaria Municipal de Educação do município de Carrapateira/PB decide 
adotar, em caráter de Ensino Emergencial Remoto, a realização de 
atividades pedagógicas não presenciais durante o período de suspensão das 
aulas na rede municipal de ensino de Carrapateira-PB, podendo ser essas 
estendidas, inclusive, após o retorno com as aulas presencias, em caráter 
complementar, considerando a necessidade do cumprimento das 800 horas 
anuais, exigidas pelos órgãos competentes e pelos documentos legais que 
regem a educação em âmbito nacional. 
 

2. OBJETIVOS 
 

I. Garantir, ainda que de forma remota e emergencial, o ensino e a 
aprendizagem dos estudantes regularmente matriculados nas 
unidades de ensino do município. 

 
II. (Re)estabelecer o vínculo do professor com o aluno e dos alunos 

com o professor. 
 

III. Atuar, como orientadores, junto à família, nesse processo de 
convivência e isolamento social, em tempos de pandemia. 

 
 

3. METAS  
 

I. Oferta de atividades pedagógicas a 100% dos estudantes 
da rede municipal de Carrapateira, que estejam 
regularmente matriculados na Educação Básica, além de 
oferecer, quando necessário, Atendimento Educacional 
Especializado (AEE). 

II. Acompanhamento, pela equipe técnica e pedagógica, de 
100% dos professores da rede, no tocante à produção 
efetiva e com qualidade de materiais produzidos para esse 
momento de ensino não presencial. 

 
 
 
 4. CRONOGRAMA  
 
A referida proposta de aulas remotas acontecerá a partir do dia 18 de maio e 
se estenderá de acordo com a necessidade do município para o 
cumprimento de parte das 800 horas/aula exigidas pela LDB. 
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5. DESCRIÇÃO DA AÇÃO E DOS ENVOLVIDOS NAS 

ATIVIDADES REMOTAS DE ENSINO 
 
5.1 -ENVOLVIDOS 
 
✔ Secretaria Municipal de Educação; 
✔ Coordenadores Pedagógicos da rede municipal de ensino; 
✔ Gestores Escolares; 
✔ Professores; 
✔ Equipe técnica administrativa das escolas; 
✔ Equipe de apoio do município; 
✔ Motorista; 
✔ Pais; 
✔ Alunos. 

 
5.2 - AÇÕES DESEMPENHADAS  
 
Secretaria Municipal de Educação: disponibilização de recursos 
econômicos, estruturais e humanos que viabilizem a produção de materiais, 
de atividades, bem como a execução do processo de ensino remoto. 
 
Gestores Escolares: Contato e orientação às famílias e suporte de 
materiais. 
 
Coordenadores: Planejamento e acompanhamento do trabalho pedagógico 
junto aos professores, bem como a análise dos materiais e das aulas 
produzidos para ser entregues aos alunos. 
 
Professores: Participação efetiva nas ações de planejamento com a equipe 
pedagógica, respeitando o formato remoto, a organização das aulas e a 
produção de materiais para ser entregues aos alunos, utilizando-se, para 
isso, das mais variadas estratégias e recursos analógicos e tecnológicos. 
 
Famílias: Recebimento e acompanhamento das atividades propostas, 
considerando os comandos dados pelos professores, seja através de material 
impresso ou utilizando-se de meios tecnológicos variados, além de 
preencher a ficha de cadastro do(a) filho(a) com informações que 
possibilitem a definição de melhores alternativas de acesso ao ensino 
remoto; Guardar  o material impresso para a devolutiva, quando solicitada 
pela equipe escolar. 
 
Alunos: Realização de atividades propostas e participação ativa em todos 
os momentos.  
 
5.3 . DETALHAMENTO DA AÇÃO E RESPONSÁVEIS 
 
 
Ações Responsáveis pela 

ação 

Organização, suporte e acompanhamento à 
equipe pedagógica,  
direção escolar, professores e funcionários. 

Secretaria Municipal 
de Educação 

Formação continuada para profissionais da 
educação com  
fins de usos de meios tecnológicos como 
mecanismo  
de ensino e aprendizagem; 

 
Secretaria Municipal 
de Educação 

Elaboração de tutoriais para orientação nas 
práticas de ensino e aprendizagem junto aos 
professores, família e alunos. 

Secretaria Municipal 
de Educação 

Planejamento, suporte e acompanhamento 
junto aos professores das  
ações pedagógicas a serem desenvolvidas; 

Equipe de 
coordenadores 

Orientações às famílias. 

Contato e orientação às famílias de como 
deverão acontecer 
às aulas não presenciais e o papel dos pais 
nesse processo.  

Gestores escolares 
e coordenadores 

Suporte aos professores e às famílias no 
desenvolvimento das  
atividades. 

Gestores Escolares 
 

Preparação, orientação, acompanhamento das 
atividades e envio,  
dentro de prazos estabelecidos, da proposta de 
trabalho ao  
coordenador. 

Professores 

Manter contato com a escola e auxiliar, no que 
for possível,  
o/a seu/sua filho/filha (os/as) no 
desenvolvimento das atividades  
escolares. 

 
Pais 

Atendimento Pedagógico Individualizado, 
seguindo todas as  
recomendações sanitárias para a contenção da 
Covid-19. 

 
Equipe de AEE 

 
6. RECURSO  

 
 Os recursos utilizados para a realização das atividades (interações) não 
presenciais serão os seguintes:  
 

I. Plataformas digitais e ou mídias sociais (Google Classroom, 
whatsapp, youtube, rádio, entre outros possíveis). 

II. Material didático impresso com orientações pedagógicas 
distribuídas aos alunos e/ou seus pais ou responsáveis; 

 
7. DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES  

 
7.1 - Planejamento e execução 
 
✔ A Secretaria Municipal de Educação de Carrapateira/PB se 

utilizará de uma Plataforma digital para a realização de interação 
virtual com a equipe pedagógica e com os gestores escolares, 
para orientação, planejamento e acompanhamento das ações a 
serem desenvolvidas durante este período. 

 
✔ A coordenação pedagógica se utilizará dessa Plataforma Digital 

para orientação, acompanhamento e avaliação do trabalho 
desenvolvido nesse período de emergência. 

 
✔ As escolas Municipais, por meio da gestão e coordenação, 

utilizarão plataformas digitais para reuniões departamentais, 
para orientação, acompanhamento e avaliação do trabalho 
desenvolvido, nesse período. 

✔ As escolas municipais, através da gestão escolar, coordenação 
pedagógica e equipe docente, desenvolverão atividades não-
presenciais, por meio de ensino remoto, respeitando as 
demandas e realidades locais, utilizando-se, para isso, de 
espaços virtuais de ensino e de aprendizagem, bem como outros 
mecanismos de interação, visando o atendimento pleno aos 
alunos da rede municipal. 

✔ Cada espaço virtual de aprendizagem contará com a participação 
e acompanhamento da gestão escolar, coordenação e professor 
(res) como administradores. 

✔ Os docentes serão responsáveis pelo planejamento e 
desenvolvimento das atividades, durante esse período de ensino 
remoto. 
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✔ As postagens de materiais diversos, a reprodução dessas 
atividades, quando realizadas de formas analógica e impressa, 
serão realizadas pela equipe técnica, com ajuda de terceiros. 

✔ As atividades e o material organizado deverão atender às 
orientações da BNCC em todas as suas etapas, garantira 
aprendizagem e suprir as carências oriundas desse primeiro 
momento de suspensão das aulas presenciais. 

 
7.2-REALIZAÇÃO DOS MOMENTOS DE INTERAÇÃO 
(ASSÍNCRONOS E/OU SÍNCRONOS) 
 
As habilidades e os objetos de conhecimento trabalhados devem estar 
alinhados ao plano de curso elaborado para o ensino presencial, entretanto, 
não pode ser a extensão fiel dele. Serão organizados de maneira seletiva e 
flexível as habilidades e os objetos de conhecimento mais propícios ao 
trabalho consistente de atividades nesse novo cenário educativo, 
considerando-se que, no momento da execução de várias atividades, o 
professor – mediador nato da ação – não se fará, fisicamente, presente. 
 
O(s) professor(es) deverá(ão) elaborar e enviar para a coordenação da(s) 
escola(s) o material analógico e/ou digital, a depender do momento e da 
demanda da escola, considerando, inicialmente, a seguinte configuração: 
 
SEMANA 1:  Material de natureza analógica, com pouca ou nenhuma 
motivação digital e tecnológica; 
SEMANA 2: Material de natureza analógica, com pouca motivação digital 
e tecnológica; 
SEMANA 3: Material de natureza analógica, com pouca motivação digital 
e tecnológica; 
SEMANA 4: Material de natureza digital e tecnológica, com pouca 
motivação analógica; 
SEMANA 5: E DEMAIS SEMANAS: Material de natureza digital, 
tecnológica e/ou analógica. 
 
O material, além de considerar uma ou algumas das configurações acima, a 
depender das realidades estruturais do município e de cada escola, deverá 
ser enviado de modo que a escola possa imprimir e encaminhar para os 
alunos, inclusive os que não têm acesso aos meios digitais, sendo esse 
material entregue e recolhido de acordo com as orientações da escola ou do 
professor, acompanhando o cronograma de dias, disciplinas e carga horária 
previamente organizada, considerando a proporcionalidade de tempo, 
horário e disciplinas, no ensino presencial, conforme especificados, a 
seguir: 
 
I- Um dia de para planejamento e organização do material midiático e 
impresso. 
II- Quatro dias de interação com a turma.  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
As atividades devem ser desenvolvidas da seguinte maneira: 
 
I - Interações através de material-didático diversificado (vídeo-aula, áudios, 
material impresso, reportagens, sites, filmes, documentários, entre outros). 
II - Produção de atividades impressas correspondentes aos objetos de 
conhecimento orientados e habilidades elencadas para trabalho.   
 
 
7.3 – ENTREGA E DEVOLUTIVA DAS ATIVIDADES 
 
 
✔ Fica a critério da Secretaria de Educação, em comum acordo 

com as escolas municipais, desenvolver os meios para que as 
atividades impressas cheguem aos alunos. 

 
✔ Cabe às escolas desenvolverem meios, em consonância com a 

equipe docente, para o feedback do alunado, no tocante à 
realização das atividades. Entre eles: 

 
● Ficha de acompanhamento e registro de devolutiva. 
● Elaboração de portfólios para entrega posterior, ao professor, no 

momento de retorno presencial das atividades. 
● Outras formas definidas durante a execução das atividades. 

 
 

8. A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 
NÃO PRESENCIAIS CONSIDERARAM AS 
ORIENTAÇÕES DO PARECERDO CONSELHO 
NACIONAL DE EDUCAÇÃO E A RESOLUÇÃO 
ESTADUAL 120/2020 SOBRE CADA ETAPA DO 
ENSINO:  

 
 
8.1 -EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
Convém registrar os dispositivos estabelecidos no artigo 31 da LDB ao 
delimitar frequência mínima de 60% da carga horária obrigatória, como 
uma possibilidade real de flexibilização para reorganização, ainda que de 
forma mínima, do calendário de educação infantil, a ser definido pelos 
sistemas de ensino no contexto atual de excepcionalidade imposto pela 
pandemia.   
No sentido de contribuir para minimização das eventuais perdas para as 
crianças, sugere-se que as escolas possam desenvolver alguns materiais de 
orientações aos pais ou responsáveis com atividades educativas de caráter 

eminentemente lúdico, recreativo, criativo e interativo, para realizarem com 
as crianças em casa, enquanto durar o período de emergência, garantindo, 
assim, atendimento essencial às crianças pequenas e evitando retrocessos 
cognitivos, corporais (ou físicos) e sócio emocionais. Deste modo, em 
especial, se evitaria a necessidade de reposição ou prorrogação do 
atendimento ao fim do período de emergência, acompanhando tão somente 
o mesmo fluxo das aulas da rede de ensino como um todo, quando do seu 
retorno. 
Sabe-se que quanto mais novas são as crianças, mais importante é o 
trabalho de intervenção educativa e interação social para o seu 
desenvolvimento cognitivo e sócio emocional. As atividades, jogos, 
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brincadeiras, conversas e histórias propostos devem ter sempre a 
intencionalidade de estimular novas aprendizagens. 
Neste sentido, as soluções propostas pelas escolas e redes de ensino devem 
considerar que as crianças pequenas aprendem e se desenvolvem brincando 
prioritariamente. 
Para realização destas atividades, embora informais, mas também de cunho 
educativo, pelas famílias, sugere-se que as instituições de educação infantil 
possam elaborar orientações/sugestões aos pais ou responsáveis sobre 
atividades sistemáticas que possam ser realizadas com seus filhos em seus 
lares, durante o período de isolamento social. 
Deve-se, ainda, admitir a possibilidade de tornar o contato com os pais ou 
responsáveis pelas atividades mais efetivo com o uso de internet, celular ou 
mesmo de orientações de acesso síncrono ou assíncrono, sempre que 
possível. Sugere-se também a utilização de materiais do MEC acerca de 
atividades a serem desenvolvidas para o atendimento das crianças que 
frequentam escolas de educação infantil. 
 
Assim, para crianças 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. Como muitos pais e/ou 
responsáveis não têm fluência na leitura, sugere-se que as escolas ofereçam 
aos pais ou cuidadores algum tipo de orientação concreta, como modelos de 
leitura em voz alta em vídeo ou áudio, para engajar as crianças pequenas 
nas atividades e garantir a qualidade da leitura. 
Já para as crianças da pré-escola (4 e 5 anos), as orientações devem 
indicar, da mesma forma, atividades de estímulo às crianças, leitura de 
textos pelos pais ou responsáveis, desenho, brincadeiras, jogos, músicas de 
criança e até algumas atividades em meios digitais quando for possível. A 
ênfase deve ser em proporcionar brincadeiras, conversas, jogos, desenhos, 
entre outras para os pais ou responsáveis desenvolverem com as crianças. 
As escolas e redes podem também orientar as famílias a estimular e criar 
condições para que as crianças sejam envolvidas nas atividades rotineiras,  
transformando os momentos cotidianos em espaços de interação e 
aprendizagem. Além de fortalecer o vínculo, este tempo em que as crianças 
estão em casa pode potencializar dimensões do desenvolvimento infantil e 
trazer ganhos cognitivos, afetivos e de sociabilidade. 
No contexto específico da educação infantil também é importante ressaltar 
o que estabelece o inciso I do art. 31 da LDB, onde a avaliação é realizada 
para fins de acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, 
sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. 
Ou seja, especialmente nesta etapa, a promoção da criança deve ocorrer 
independentemente do atingimento ou não de objetivos de aprendizagem 
estabelecidos pela escola. Nessa fase de escolarização a criança tem 
assegurada o seu direito de progressão, sem retenção. 
Por último, considerando também que as crianças não estão tendo acesso à 
alimentação escolar na própria escola, sugere-se que no guia de orientação 
aos pais sejam incluídas informações quanto aos cuidados com a higiene e 
alimentação das crianças, uma vez que elas não têm acesso à merenda 
escolar. 
 
 
8.2 – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
Nesta etapa, podem haver possibilidades de atividades pedagógicas não 
presenciais com as crianças desta etapa da educação básica, mesmo 
considerando a situação mais complexa nos anos iniciais. Aqui, as 
atividades devem ser mais estruturadas, para que se atinja a aquisição das 
habilidades básicas do ciclo de alfabetização.   
Sugere-se, no período de emergência, que as redes de ensino e escolas 
orientem as famílias com roteiros práticos e estruturados para 
acompanharem a resolução de atividades pelas crianças. No entanto, as 
soluções propostas pelas redes não devem pressupor que os 
“mediadores familiares” substituam a atividade profissional do 
professor.  As atividades não presenciais propostas devem delimitar o 
papel dos adultos que convivem com os alunos em casa e orientá-los a 
organizar uma rotina diária.    

Para tanto sugere-se aqui as seguintes possibilidades para que as atividades 
sejam realizadas: 
 

● Aulas gravadas, organizadas pela escola ou rede de ensino, de 
acordo com o planejamento de aulas e conteúdos ou via 
plataformas digitais de organização de conteúdos; 

● Lista de atividades e exercícios, sequências didáticas, trilhas de 
aprendizagem por fluxo de complexidade relacionado às 
habilidades e aos objetos de aprendizagem; 

● Orientações aos pais para realização de atividades relacionadas 
aos objetivos de aprendizagem e habilidades da proposta 
curricular; 

● Guias de orientação aos pais e estudantes sobre a organização 
das rotinas diárias; 

● Sugestões para que os pais realizem leituras para seus filhos; 
● Elaboração de materiais impressos compatíveis com a idade da 

criança para realização de atividades (leitura, desenhos, pintura, 
recorte, dobradura, colagem, entre outros); 

● Distribuição 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; 

● Realização de atividades on-line síncronas, regulares em relação 
aos objetos de conhecimento, de acordo com a disponibilidade 
tecnológica; 

● Oferta de atividades on-line assíncronas regulares em relação 
aos objetos de conhecimento, de acordo com a disponibilidade 
tecnológica e familiaridade do usuário; 

● Estudos dirigidos com supervisão dos pais; 
● Exercícios e dever em casa de acordo com os materiais didáticos 

utilizados pela escola; 
● Organização de grupos de pais por meio de aplicativos de 

mensagens instantâneas e outros conectando professores e as 
famílias.  

 
8.3 – ANOS FINAIS DO ENSINO FUUNDAMENTAL 
 
Nestas etapas, atividades on-line e remotas são realizadas com maior 
autonomia dos estudantes, sendo que a supervisão de adulto para realização 
de atividades pode ser feita por meio de orientações e acompanhamentos 
com o apoio de planejamentos, metas, horários de estudo presencial ou on-

line. 
Neste sentido, sugere-se: 
 

● Elaboração de sequências didáticas construídas em consonância 
com as habilidades e competências preconizadas por cada área 
de conhecimento na BNCC; 

● Distribuição 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; 

● Realização de atividades on-line síncronas de acordo com a 
disponibilidade tecnológica; 

● Oferta de atividades on-line assíncronas de acordo com a 
disponibilidade tecnológica; 

● Estudos dirigidos, pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, 
simulações e outros; 

● Realização de testes on-line ou por meio de material impresso a 
serem entregues ao final do período de suspensão das aulas;  

● Utilização de mídias sociais de longo alcance (WhatsApp, 
Facebook,Instagram etc.) para estimular e orientar os estudos, 
desde que observadas as idades mínimas para o uso de cada uma 
dessas redes sociais. 

 
8.4- EJA (EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS) 
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Enquanto perdurar a situação de emergência sanitária que impossibilite as 
atividades escolares presenciais, as medidas recomendadas para o Ensino 
Fundamental e para o Ensino Médio na modalidade EJA devem considerar 
as suas singularidades na elaboração de metodologias e práticas 
pedagógicas, conforme Parecer CNE/CEB n. 11/2000 e Resolução 
CNE/CEB nº 01/2000 que estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação e Jovens e Adultos; e Resolução CNE/CEB nº 3/2010, que 
instituiu Diretrizes Operacionais para a EJA.  
 Isso significa observância aos pressupostos de harmonização dos objetivos 
de aprendizagem ao mundo do trabalho, a valorização dos saberes não 
escolares e as implicações das condições de vida e trabalho dos estudantes. 
Recomenda-se que, respeitada a legislação, e observando-se autonomia e 
competência, as instituições dialoguem com os estudantes na busca pelas 
melhores soluções tendo em vista os interesses educacionais dos estudantes 
e o princípio normativo de “garantia de padrão de qualidade”. Pedagogia de 
projetos, incremento de apoio à infraestrutura das aulas e acesso à cultura, 
às artes podem ensejar estímulos às atividades, considerando-se ainda as 
especificidades do ensino no noturno. 
 
8.5 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
As atividades pedagógicas não presenciais aplicam-se aos alunos de todos 
os níveis, etapas e modalidades educacionais, portanto, extensivo àqueles 
submetidos a regimes especiais de ensino, entre os quais, os que apresentam 
altas habilidades/superdotação, deficiência e Transtorno do Espectro 
Autista, atendidos pela modalidade de Educação Especial. 
As atividades pedagógicas não presenciais mediadas ou não por tecnologias 
digitais de informação e comunicação, adotarão medidas de acessibilidade 
igualmente garantidas, enquanto perdurar a impossibilidade de atividades 
escolares presenciais na unidade educacional da educação básica e superior 
onde estejam matriculados. 
O Atendimento Educacional Especializado (AEE) deve também ser 
garantido no período de emergência, mobilizado e orientado por professores 
regentes, professores especializados, em articulação com as famílias para a 
organização das atividades pedagógicas não presenciais a serem realizadas. 
Os professores do AEE atuarão com os professores regentes em rede, 
articulados com a equipe escolar, desempenhando 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. 
 
Algumas situações requerem ações mais específicas por parte da instituição 
escolar, como nos casos de acessibilidade sociolinguística aos estudantes 
surdos usuários da Língua Brasileira de Sinais (Libras), acessibilidade à 
comunicação e informação para os estudantes com deficiência visual e 
surdocegueira no uso de códigos e linguagens específicas, entre outros 
recursos que atendam àqueles que apresentem comprometimentos nas áreas 
de comunicação e interação. 
Vale ressaltar que as orientações gerais direcionadas aos diversos níveis de 
ensino, presentes neste documento, também se aplicam às especificidades 
do atendimento dos estudantes da Educação Especial, modalidade 
transversal a todos os níveis e modalidades de educação, como previsto na 
LDB. 
 
 
9 -RESULTADOS ESPERADOS  
 

● Que os estudantes tenham acesso aos direitos e objetivos de 
aprendizagem essenciais, previstos em cada etapa educacional, e 
que estão expressos por meio das competências e habilidades 
previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

● O fortalecimento do vínculo do professor com o aluno e a 
família e destes com a escola. 

 
 
10 - AVALIAÇÃO 

 
Através de reuniões periódicas com toda a equipe pedagógica e de gestão 
com o propósito de avaliar e (re) definir novas ações e estratégias para a 
garantia efetiva do êxito no processo de ensino e aprendizagem. 
Considerando-se, para isso, também, o surgimento de novas determinações 
legais que poderão nortear novos cenários para a educação, em virtude da 
instabilidade ora vivenciada, em tempos de pandemia. 
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