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RESOLUÇÃO DO CME Nº 001/2020           ITATUBA-PB, 24 DE ABRIL DE 2020. 
 
 

REORGANIZAÇÃO DO CALENDÁRIO ESCOLAR E 

REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

NÃO PRESENCIAIS DURANTE O PERÍODO DE 

PANDEMIA DA COVID-19. 
 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ITATUBA, PB, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo 

artigo art. 10 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional –LDB, e pela Lei Municipal nº 343/2009 , que designa o Conselho Municipal de 

Itatuba como órgão normativo, deliberativo e consultivo do Sistema Municipal de Educação de Itatuba, e, 

em decorrência do cenário apresentado por conta da Pandemia, fez-se necessário adoção de medidas para 

reduzir os riscos de contágio e de disseminação do covid-19.  
 

Considerando a Declaração da OMS de 11 de Março de 2020, que a disseminação Comunitária da 

COVID-19 em todos os continentes a caracteriza como Pandemia. E, para contê-la, a OMS recomenda 

três ações básicas: isolamento e tratamento dos casos identificados; testes massivos; e distanciamento 

social;  
 

Considerando a Portaria do Ministério da Saúde nº188/GM/MS, de 04 de Fevereiro de 2020, declarou 

emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em razão de infecção humana pelo novo 

Coronavírus (COVID-19);  
 

Considerando o Decreto Estadual nº 40.122, de 13 de março de 2020, que estipulou a Situação de 

Emergência no Estado da Paraíba;  
 

Considerando o Decreto Estadual de nº 40.128, de 17 de Março de 2020, que determinou o recesso 

escolar em toda Rede Pública Estadual de Ensino no período de 19/03/2020 até 18/04/2020, também 

aplicado às redes de ensino municipais e às escolas e instituições de ensino privadas localizadas no 

Estado da Paraíba;  
 

Considerando o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, aprovado pelo Congresso Nacional e 

promulgado pelo Senado Federal, em que se reconhece o estado de calamidade pública no país;  

Considerando os termos da Lei de Diretrizes  e Bases da Educação Nacional (LDB),Lei nº9.394,de 20 de 

dezembro de 1996,que,em seu Art.3º,incisos I e IX, resguarda os princípios da igualdade de condições 

para o acesso e a permanência na escola e a garantia de padrão de qualidade; que, em seu Art.23, 

disciplina que o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e 

econômicas, ficando a critério do respectivo sistema de ensino essa adequação, sem com isso, reduzir o 

número de horas letivas prevista nessa Lei; e que, em seu Art. 32,  aporta que o Ensino Fundamental será 
presencial, sendo o ensino a distância utilizado como complementação da aprendizagem e ou em 

situações emergenciais;  
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Considerando a Medida Provisória nº 934,de 1º de abril de 2020,que estabelece normas excepcionais 

sobre o ano letivo da Educação Básica e do Ensino Superior, decorrentes das medidas para enfrentamento 

da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979,de 6 de fevereiro de 2020,em 

especial seu Art.1º, que dispensa as instituições de ensino da Educação Básica da obrigatoriedade da 

observância dos 200 dias mínimos anuais previsto na LDB, desde que cumprida a carga horária mínima 

anual estabelecida pela referida  legislação;  
 

Considerando o Parecer CNE/CEB 05/97, em seu item 3.1, o qual dispõe que não são apenas o limite da 

sala de aula, propriamente ditos, que caracterizam,com exclusividade, a atividade escolar de que trata a 

LDB, podendo esta caracterizar-se como toda e qualquer programação incluída na Proposta Pedagógica 

da Instituição, com frequência exigível e efetiva orientação por professores habilitados;  
 

Considerando o Decreto Municipal nº 04 de 17/03/2020, art. 9º que diz: Ficam fechadas as escolas e 

creches, sejam elas públicas ou privadas, com suspensão das aulas e atividades pelo período inicial de 30 

(trinta) dias; 
 

Considerando o Decreto Municipal nº 13 de 03  de maio  de 2020 art.10º - Ficam prorrogados os prazos 

previstos nos artigos 8º  e 9º do Decreto nº04 publicado do Diário Oficial do Município de 17 de março 

de 2020 até 18 de maio de 2020. 
 

Considerando o Decreto Municipal nº 14 de 07 de maio de 2020  art.6º -  A Secretaria de Educação, deve 

realizar o levantamento com os números de alunos matriculados e que estavam, antes dassuspensões das 

aulas, freqüentando regularmente a escola, para doação da cesta básica que servirá de substituição à 

merenda escolar. 
 

Considerando o Decreto Municipal nº 14 de 07 de maio de 2020 art.7º O processo das doações de cestas 

básicas deverá seguir obrigatoriamente o seguinte rito:  

a)Após o levantamento disposto no art. 6º, a secretaria deverá averiguar o estoque de gêneros 

alimentícios, bem como sua validade.  

b)A nutricionista responsável pelo cardápio alimentar da secretaria de educação, deverá apresentar a 
proposta de kit que atenda as necessidades nutricionais dos estudantes, observando as restrições 

alimentares, evitando o risco de fornecer alimentos para os estudantes que podemprejudicar sua saúde. 

c)Obrigatoriamente deverá a Secretaria assegurar a participação do Conselho de Alimentação Escolar 

(CAE) durante todo o processo, pois é o responsável pelo acompanhamento da execução do PNAE, 

inclusive com registro de atas e de pareceres sobre todas as estratégias estabelecidas para distribuição da 

merenda escolar.  

d)Manterorganizados os documentos e registros de todas as etapas e estratégias definidas para 

distribuição dos gêneros alimentícios. 

 

Considerando o Decreto Municipal nº 14 de 07 de maio de 2020  art.8º-A forma de distribuição dos kits 

deverá garantir que não haja aglomerações nas unidades escolares: 

I-Recomenda-se que sejamincluídos na embalagem dos kits orientações às famílias dos estudantespara 
que lavem com água e sabão todos os produtos e embalagens entregues no kit, de preferência, antes destes 

adentrarem na moradia. 
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II-Comunicar às famílias que serão beneficiadas, especificando o cronograma e os cuidados para 

recebimento dos itens. 

Considerando o Plano Municipal de Educação, Lei nº413/2015, as Diretrizes Operacionais para o 

funcionamento das escolas municipais 2019 publicado em Diário Oficial do Município nº 037/2019. 
 

Considerando a priomordialidade de garantir  as condições necessárias para universalidade do acesso à 

Educação a todos os estudantes, mediante a suspensão das atividades escolares, para fins de cumprimento 

da carga horário do ano letivo de 2020, resolve: 
 

Art.1º - Orientar em caráter de excepcionalidade e temporalidade as escolas da rede municipal de ensino 

de Itatuba Paraíba sobre o regime especial de ensino no que se refere a reorganização do calendário 

escolar e da possibilidade do ponto de atividades não presencial para fins de cumprimento da carga 

horária anual, em relação da Pandemia COVID-19; 
 

Art.2º - Que estas atividades podem ser oferecidas a todos os estudantes levando em consideração os 

seguintes critérios: 
 

I – as realidades socioeconômicas dos municípios, regiões e territórios; 
 

II – a situação socioeconômica das famílias dos estudantes; 
 

III – a efetiva possibilidade de acesso universal dos estudantes atendidos pelo Sistema à rede de internet e 

a equipamentos, bem como de condições para formação dos profissionais da educação no uso de 

tecnologias, a fim de lhes conferir a possibilidade de adoção de aulas não presenciais. 
 

IV – demandas específicas da Educação do Campo, Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos. 
 

V – o contexto de fragilidade emocional a que a comunidade está exposta diant4e da pandemia COVID-

19. 
 

Art. 3º - atividades podem ser oferecidas a todos os estudantes por meio de vídeo-aulas, de conteúdos 

organizados em redes sociais, pela adoção de materiais didáticos impressos e distribuídos aos alunos em 

parceria com os agentes comunitários de saúde – Programa Saúde na Escola (PSE), pela orientação de 

leituras, projetos, pesquisas, atividades e exercícios indicados nos materiais didáticos, entre outras; 
 

Art. 4º - Para Educação Infantil  - Maternal ( criança de 0 a 3 anos) -A orientação para a creche é que os 

gestores e a equipe pedagógica busquem uma aproximação virtual dos professores com as famílias e 

alunos, de modo a estreitar vínculos e fazer sujeitões de atividades as crianças através dos 

pais/responsáveis. Estas orientações aos pais/responsáveis  poderão ser utilizadas como: modelos de 

leitura em voz alta em vídeo ou áudio, para engajar as crianças pequenas nas atividades e garantir a 

qualidade da leitura; desenhos; brincadeiras; jogos; músicas infantis; atividades em meios digitais/ físicos 

quando for possível. As soluções propostas devem considerar ainda atividades impressas à luz da BNCC 

para um prazo de 15 (quinze) dias, planejadas, orientadas e entregues de forma física aos 
pais/responsáveis, de modo que as crianças desenvolvam a sua aprendizagem no ambiente doméstico. 
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Art.5º - Educação Infantil – Pré-Escola (crianças de 4 e 5 anos) - A orientação para a pré-escola é que os 

gestores e a equipe pedagógica busquem uma aproximação virtual dos professores com as famílias e 

alunos, de modo a estreitar vínculos e fazer orientação de atividades curriculares, elaboradas a partir de 

Seqüências Didáticas construídas em consonância com as habilidades e competências preconizadas por 

campos de experiências da BNCC. Além disso, distribuição de vídeos educativos de curta duração, por 

meio de mídias sociais de longo alcance (whatsApp, facebook, instagram, etc); modelos de leitura em 

voz alta em vídeo ou áudio, para engajar as crianças pequenas nas atividades e garantir a qualidade da 

leitura; desenhos; brincadeiras; jogos; músicas infantis; atividades em meios digitais quando for 

possível. As soluções propostas devem considerar ainda atividades impressas à luz da BNCC para um 

prazo de 15 (quinze) dias, planejadas, orientadas e entregues de forma física aos pais/responsáveis, de 

modo que as crianças desenvolvam a sua aprendizagem no ambiente doméstico.  
 

Parágrafo Único – Na Educação Infantil – dada a faixa etária atendida, o regime de aulas não presenciais 

não poderá ser aplicados, seguindo apenas o art.4º e 5º. 
 

Art.6º - Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e Educação de Jovens e Adultos – EJA -A 

orientação para o Ensino Fundamental e EJA é que os gestores e a equipe pedagógica busquem uma 

aproximação virtual dos professores com as famílias e alunos, de modo a estreitar vínculos e fazer a 

orientação/resolução de atividades curriculares, elaboradas a partir de Sequências Didáticas construídas 

em consonância com as habilidades e competências preconizadas por cada área de conhecimento da 

BNCC. Além disso, distribuição de vídeos educativos de curta duração, por meio de mídias sociais de 
longo alcance (whatsApp, facebook, instagram, etc), seguidos de atividades a serem realizadas com a 

supervisão dos pais; estudos dirigidos, pesquisas, projetos, entrevistas, experiências e outros com a 

supervisão dos pais; exercícios e dever de casa de acordo com os materiais didáticos utilizados pela 

escola. As soluções propostas devem considerar ainda atividades impressas à luz da BNCC para um prazo 

de 15 (quinze) dias, planejadas, orientadas e entregues de forma física aos pais/responsáveis, de modo que 

as crianças desenvolvam a sua aprendizagem no ambiente doméstico.  

 

Art. 7º- Para o Planejamento Escolar durante o período de Regime Especial é que as escolas municipais 
trabalhem quinzenalmente reuniões online, com discussões pedagógicas de temáticas escolares, 
acompanhamento das atividades letivas e do processo de aprendizagem dos alunos considerando os 
níveis e modalidade da educação escolar e o período de Pandemia.  
 
Art.8º Para o Registro de Freqüência durante o período de Regime Especial de ensino será validada 
mediante a apresentação das atividades propostas por cada professor no período correspondente. No 
retorno às aulas presenciais, devem estar previstas aulas de revisão e nivelamento para os estudantes 
que por ventura não conseguiram acompanhar as atividades propostas por falta de acesso às 
ferramentas utilizadas pela escola.  
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Art.9º para o Registro de Avaliação durante o período de Regime Especial para todos os níveis e 
modalidade de ensino é que o professor fique atento ao envolvimento e a participação dos estudantes 
nas atividades propostas a fim de acompanhar os avanços do alunado; 
  
Art. 10º- Para o cômputo das aulas, os docentes devem registrar presença/ausência dos educandos de 
modo virtual, como também através de orientações expressas em materiais curriculares de modo físico. 
  
Art.11º O calendário de aulas terá seu retorno no mês de maio de 2020 em Regime Especial, e a 
Secretaria Municipal de Educação disporá de um novo calendário escolar, contemplando os sábados e 
os feriados como dias letivos, de modo a se atingir às 800 horas previstas em lei nacional.  
 

Art. 12- No momento, nenhuma pontuação ou conceito deve ser registrado, devendo todos os campos 
dos diários (papel ou online) permanecerem em branco até que novos direcionamentos sejam adotados. 
As avaliações bimestrais acontecerão na oportunidade do retorno ao regime presencial de aulas, após o 
período de nivelamento e pandemia.  
 
Art.13º - Aos gestores cabem: Organizar toda documentação (atividades desenvolvidas), durante o 
tempo em que perdurar o período de excepcionalidade e, no retorno essa documentação deverá ser 
encaminhada pelo gestor escolar ou professor para a Secretaria de Educação a título de validação. 

Art. 14º Os casos omissos nesta Resolução será dirimidos pelo Conselho Municipal de Educação de 

Itatuba. 

Art. 15 – Esta Resolução revoga as disposições em contrário e entra em vigor na data de sua publicação. 

 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITATUBA-PB, 24 DE ABRIL DE 2020. 

Edijanete Barbosa Guerra Araújo 

Presidente do Conselho 

 




