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1. Introdução 
 

Final do ano de 2019, uma pneumonia com causas desconhecidas detectada 

em Wuhan, China, foi reportada pela primeira vez pelo escritório da Organização 

Mundial de Saúde (OMS).  Declarado como Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional, o surto foi em 30 de janeiro de 2020, passando a ser pauta 

de preocupação nas agendas governamentais mundial. 

Caracterizada como Pandemia pela disseminação comunitária da COVID-19, 

em 11 de março de 2020 a  OMS declara em todos os Continentes do mundo. Como 

forma de contê-la, a OMS recomenda três ações básicas: isolamento e tratamento dos 

casos identificados, testes massivos e distanciamento social. 

Desse modo, o Ministério da Saúde sob a égide desse cenário, editou a Portaria 

nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, publicada no Diário Oficial da União - DOU, 

declarando Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em razão da 

infecção humana pelo novo Corona vírus - COVID-19. 

Todos os estados e municípios da federação brasileira, passaram a editar uma 

série suscessiva  de decretos e outros dispositos legais, bem como, normativos para 

o enfrentamento da emergência de saúde pública, dentre elas, a suspensão das 

atividades escolares. 

Em decorrencia do cenário, o Conselho Nacional de Educação – CNE, em 18 

de março de 2020,  pronunciou-se, quanto a  necessidade de reorganizar as atividades 

acadêmicas por conta de ações preventivas à propagação da COVID-19, buscando, 

elucidar aos sistemas e às redes de ensino, de todos os níveis, etapas e modalidades. 

Esse contexto acabou subsidiando os processos de elaboração e emissão de 

resoluções e/ou pareceres orientativos e normativos, pelos Conselhos Estaduais de 

Educação - CEE para as instituições de ensino pertencentes aos seus respectivos 

sistemas sobre a reorganização do calendário escolar e uso de atividades não 

presenciais. 

Dessa forma, foi emitida a Medida Provisória nº 934, em 1º de abril de 2020, 

editada pelo Governo Federal estabelecendo normas excepcionais para 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. 

Nesse ínterim, algumas inquietações acabaram provocarando que os 
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Conselhos de Educação - CE, formulassem ao CNE, orientações em nível nacional a 

respeito da reorganização do calendário escolar e da possibilidade de inseção de 

atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual. 

 

2. Análise da conjuntura sócio educacional brasileira 

 

A nível de Estado brasileiro, a educaçao nacional apresentada em decorrência 

da pandemia da COVID-19, repentinamente, toma caminhos sem precedentes na 

história mundial do pós-guerra. Isso porquê, de acordo com a Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO, milhões de 

estudantes estão sem aulas com o fechamento total ou parcial de escolas e 

universidades em mais de 150 países. 

  De forma abrupta, a pandemia do coronavírus ocasionou de o cancelamento 

das aulas presenciais em todo o território nacional e essa situação, além de 

imprevisível, deverá seguir ritmos diferenciados nos diferentes estados e municípios, 

a depender da extensão e intensidade da contaminação pela COVID-19. 

Nesse sentido, esse cenário, emerge sob a possibilidade de longa duração da 

suspensão das atividades escolares presenciais em decorrência da pandemia da 

COVID-19, ocasionando as seguintes situações: 

 dificuldade para reposição de forma presencial da integralidade das 

aulas suspensas ao final do período de emergência, com o 

comprometimento ainda do calendário escolar de 2021 e, 

eventualmente, também de 2022; 

 retrocessos do processo educacional e da aprendizagem aos 

estudantes submetidos a longo período sem atividades educacionais 

regulares, tendo em vista a indefinição do tempo de isolamento; 

 danos estruturais e sociais para estudantes e famílias de baixa renda, 

como: 

 stress familiar e aumento da violência doméstica para as famílias, de 

modo geral;  

 abandono e aumento da evasão escolar. 

 

Ganha-se destaque, a fragilidade das estruturas da sociedade brasileira, o que 
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por sua vez, agrava o cenário decorrente da pandemia em nosso país, em particular 

na educação, se observarmos as diferenças de proficiência, alfabetização e taxa 

líquida de matrícula relacionados a fatores socioeconômicos e étnico-raciais.  

É pertinente também destacar que, são as diferenças existentes em relação às 

condições de acesso ao mundo digital por parte dos estudantes e de suas famílias, e 

as consequências socioeconômicas que resultarão dos impactos da COVID-19 na 

economia como, por exemplo, aumento da taxa de desemprego e redução da renda 

familiar.  

A esses pontos destacados, cabe-nos a necessidade de um olhar cuidadoso 

para as propostas de garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem neste 

momento a fim de minimizar os impactos da pandemia na educação, bem como, o 

grande desafio que  todas as instituições ou redes de ensino de educação básica e 

ensino superior do Brasil, sofrerão, sobretudo, quanto à forma como o calendário 

escolar deverá ser reorganizado.  

 

3. Da reorganização didático pedagógica e do calendário escolar 
 

Há de se reconhecer, em primeiro lugar, a gravidade do cenário, os riscos 

trazidos pela doença e a necessidade de cuidados como o distanciamento social para 

contenção do contágio. A preocupação primeira agora é a manutenção da vida, da 

saúde, da sobrevivência, o que já exige grandes esforços de toda a sociedade. 

Nesse sentido, as escolas, centros de educação infantil, universidades e outras 

instituições de ensino precisaram suspender as atividades presenciais como medida 

de responsabilidade pela preservação da saúde coletiva. 

De modo nada animador em todo país, esse contexto, consubstanciou um 

panorama de promoção de aulas remotas, utilizando-se de atividades a distância, 

online. Ou seja, ganhou força nesse cenário, a utilização das tecnologias digitais de 

informação e comunicação junto ao processo educativo.  

Essas tecnologias, inseridas ao planejamento pedagógico, podem ser 

utilizadas como interessantes recursos de trabalho. Todavia, não podemos descartar 

a necessidade de se haver um método, intencionalidade, complementaridade e 

estrutura para que sejam utilizadas. 

De modo contrário, o uso das tecnologias não servirá para uma expansão das 

possibilidades de aprendizagem, mas como precarização do ensino. 
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A esse ponto, cabe realçar que a reorganização dos calendários escolares das 

redes públicas de ensino, deve, necessariamente, perpassar por questões que 

considerem as condições particulares de cada rede, escola, professores, estudantes 

e suas famílias. Alguns desafios a serem enfrentados surgirão, dentre eles, destacam-

se: 

a) A garantia de padrões básicos de qualidade para evitar o crescimento 

da desigualdade educacional no Brasil; 

b) O atendimento das competências e dos objetivos de aprendizagens 

previstos na Base Nacional Comum Curricular - BNCC e nos currículos 

escolares; 

c) Os padrões mínimos de qualidade a todos os estudantes submetidos a 

regimes especiais de ensino que compreendam atividades não 

presenciais mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e 

comunicação; 

d) A sensibilzação e mobilizaçao de professores e dirigentes dentro das 

escolas para o ordenamento de atividades pedagógicas remotas. 

Para tanto, é necessário considerar propostas que não aumentem a 

desigualdade social, e, ao mesmo tempo, em que se utilizem da oportunidade 

ocasionadas pelo uso das novas tecnologias digitais de informação e comunicação 

para criar formas de diminuição das desigualdades de aprendizado. 

 

3.1 Dos direitos e objetivos de aprendizagem 
 

Previstos para cada etapa educacional, os direitos e objetivos de aprendizagem 

apresenta-se como principal finalidade do atual contexto educacional brasileiro, 

estando esses expressos através das competências previstas na BNCC e 

desdobradas nos currículos e propostas pedagógicas das instituições ou redes de 

ensino de educação básica ou pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e currículos das 

instituições de educação pública no Brasil. 

Toda a discussão acerca da reorganização das atividades educacionais, em 

virtude da pandemia, com ênfase em como minimizar os impactos das medidas de 

isolamento social na aprendizagem dos estudantes, considerando, sobretudo, o 

período que perdurará a suspensão das atividades presenciais na educação e nos 

ambientes escolares. 
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Ganha-se enfoque a importância que a reorganização do calendário escolar 

terá, sobretudo, de modo a alcançar os objetivos de aprendizagem propostos no 

currículo escolar para cada uma das séries/anos ofertados pelas instituições de ensino 

publicas e privadas do Estado brasileiro. 

Sob a égide dessa discussão toda legislação brasileira e a própria BNCC, 

admitem diferentes formas de organização da trajetória escolar, sem que haja uma 

obrigatoriedade na segmentação anual. O artigo 23, caput, da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece 

que por interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar: “A educação 

básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância 

regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na 

competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização” (grifos 

nossos) 

Esse artigo estabelece uma reordenação, em caráter excepcional, da trajetória 

escolar reunindo em continuum o que deveria ter sido cumprido no ano letivo de 2020 

com o ano subsequente. Ao longo do que restar do ano letivo presencial de 2020 e do 

ano letivo seguinte, pode-se reordenar a programação curricular, aumentando, por 

exemplo, os dias letivos e a carga horária do ano letivo de 2021, para cumprir, de 

modo contínuo, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento previstos no ano 

letivo anterior.  

 

3.2 Do calendário escolar e carga horária mínima a ser cumprida 
 

Como meio de organização da distribuição da carga horária prevista na 

legislação para cada nível, etapa e modalidade da educação nacional ao longo do ano 

escolar, o item anterior, nos remete o calendário escolar. A previsão de no mínimo de 

200 dias letivos, que estav prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

- LDB, para a Educação Básica e Superior, passa a não ser mais um pré requisito 

essencial. 

A carga horária mínima a ser cumprida pelas escolas, na Educação Básica, ao 

longo do ano letivo é de 800 horas, isso, sem contabilizar o tempo reservado aos 

exames finais. Essa regra, que prevê um direito dos estudantes, merece reflexão em 

época de pandemia global do novo coronavírus - Covid-19.  

A carga horária e dias letivos para cada nível, etapa e modalidades de ensino, 
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tem parâmetros mínimos previstos nos artigos 24 (ensino fundamental e médio), 31 

(educação infantil) e 47 (ensino superior) da LDB nº 9.394 /96. 

A Medida Provisória nº 934/2020 emergida pela decretação do estado de 

calamidade pública provocada pela pandemia da COVID-19, flexibilizou, uma 

excepcionalidade da exigência do cumprimento do calendário escolar ao dispensar os 

estabelecimentos de ensino da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de 

efetivo trabalho escolar, desde que cumprida a carga horária mínima anual 

estabelecida nos referidos dispositivos, observadas as normas a serem editadas pelos 

respectivos sistemas de ensino. 

É pertinente destacar o artigo 23, § 2º da  LDB nº 9.394 /96, quando enfatiza 

uma adequação do calendário escolar , nos trazendo 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.”  

Na Educação Básica de toda federação brasileira, incluindo os 26 estados e o 

Distrito Federal anunciaram a suspensão das aulas nas escolas públicas e privadas, 

utilizando pela grande maioria, antecipação das férias, ou por meio da suspensão das 

aulas e sua reposição, de forma a observar os dias letivos; ou pela manutenção de 

aulas a distância para os alunos do Ensino Fundamental, Médio e da Educação 

profissional de nível técnico, realizadas com uso de tecnologias de informação e 

comunicação remota. 

Em termos gerais, significa dizer que as instituições educacionais (públicas ou 

privadas) e as famílias dos estudantes que tenham à sua disposição recursos 

tecnológicos para cumprir a distância os objetivos educacionais de ensino e 

aprendizagem. Dessa forma, faz-se necessário computar essas atividades e 

comprová-las para serem registradas como parte do cumprimento de pelo menos 40% 

do total das 800 horas de atividade escolar obrigatória.  

 

3.3 Da gestão do calendário escolar e sua competência 
 

A LDB nº 9.394 /96, indica em seus artigos 16, 17 e 18 que os sistemas de 

ensino em articulação com as normas estabelecidas para a organização das 

atividades escolares e execução de seus calendários e programas. O Conselho 

Nacional de Educação – CNE, por meio de Nota, considerando os dispositivos legais 



 

10  

e normativos vigentes, reiterou que a competência para tratar dos calendários 

escolares para as instituições ou redes de ensino. 

Ainda so a égide da LDB nº 9.394 /96, o inciso III do artigo, 12 incube aos 

sistemas e redes ou instituições de ensino, a responsabilidade da gestão e 

organização do calendário escolar, para a realização ou reposição de atividades 

acadêmicas e escolares, no âmbito de sua autonomia, respeitando a legislação e 

normas nacionais e do sistema de ensino ao qual se encontre vinculado. 

Ainda cabe realçar que a Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, alterada 

pela Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, dá competência ao CNE, para 

estabelecer orientações e diretrizes sobre a reorganização dos calendários escolares, 

considerando que a questão abrange mais de um nível e modalidade de ensino, bem 

como de assunto que exige integração entre os sistemas de ensino. 

 

3.4 Da reorganização do calendário escolar 
 

Para a realização de atividades escolares, com vista ao atendimento dos 

objetivos de aprendizagem previstos nos currículos da educação básica e do ensino 

superior, a reorganização do calendário escolar busca amparo na legislação e normas 

correlatas sobre o cumprimento da carga horária. 

Em parecer, o CNE emite em Nota, a oferta de atividades não presenciais em 

todas as etapas de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior. A partir 

do ensino fundamental, tais atividades podem contar para cumprir a carga horária 

obrigatória. O parecer foi elaborado para orientar a educação do país em meio 

à pandemia, que levou à suspensão de aulas presenciais em todos os estados.  

Podendo ser ofertadas por meio digitais, ou não, as atividades não presenciais, 

podem ser ministradas, por exemplo, por meio de videoaulas, de conteúdos 

organizados em plataformas virtuais de ensino e aprendizagem e pelas redes sociais, 

dentre outros. 

Além, ainda de ser oferecidas por meio de programas de televisão ou rádio; 

pela adoção de materiais didáticos impressos e distribuídos aos alunos e seus pais ou 

responsáveis; e pela orientação de leituras, projetos, pesquisas, atividades e 

exercícios indicados em materiais didáticos.  

Cabe, porém ressaltar que em Nota, o CNE propõe que para a reorganização 

dos calendários escolares, deve ser preservados o padrão de qualidade, previsto no 
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inciso IX do artigo 3º da LDB e no inciso VII do artigo 206 da Constituição Federal, 

assegurando a reposição das aulas e a realização de atividades escolares. 

Desse modo, abaixo, elencamos algumas possibilidades de cumprimento da 

carga horária mínima estabelecida pela a LDB nº 9.394 /96, quais sejam: 

1. a reposição da carga horária de forma presencial ao fim do período de 

emergência; 

2. a realização de atividades pedagógicas não presenciais (mediadas ou 

não por tecnologias digitais de informação e comunicação) enquanto 

persistirem restrições sanitárias para presença de estudantes nos 

ambientes escolares, garantindo ainda os demais dias letivos mínimos 

anuais/semestrais previstos no decurso;  

3. a ampliação da carga horária diária com a realização de atividades 

pedagógicas não presenciais (mediadas ou não por tecnologias digitais 

de informação e comunicação) concomitante ao período das aulas 

presenciais, quando do retorno às atividades. 

 

Com vista ao não retrocesso de aprendizagem por parte dos estudantes, e a 

perda do vínculo com a escola, o que pode levar à evasão e abandono, a rede 

municipal de ensino do município de Parazinho-RN, fez, momentaneamente, opção 

por atividades pedagógicas não presenciais no período em que os decretos 

governamentais (estadual e municipal) estejam em vigor. 

 

3.5 Do uso das plataformas digitais enquanto ferramentas digitais 
 

Com o propósito de colaborar com a organização do trabalho escolar não 

presencial e com a adoção de estratégias on-line para atender às necessidades 

formativas de professores e alunos da rede de ensino. 

As ações formativas e propostas de estratégias on-line visam contribuir com 

redução dos danos das não-aprendizagensdecrianças, adolescentes, jovens e 

adultos. Além disso, podem favorecer a manutenção do interesse e da motivação 

em aprender durante a quarentena, que iniciará na primeira quinzena de outubro, 

sem prazo determinado para encerrar. 

 Essas medidas práticas foram apresentadas e discutidas com as secretarias 

de educação, gestores públicos, gestores ecoordenadores escolares, em processos 
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que envolveram as etapas de: planejamento, execução, avaliação, monitoramento 

e alinhamento das atividades formativas individuais, pares e grupos com foco no uso 

das plataformas digitais pelos professores que dispõe de conectividade.   

Vale ressaltar que a integração dos conteúdos e ferramentas disponíveis serão 

pautados em propósitos pedagógicos de acordo com o planejamento curricular das 

redes, dos estados e com as competências, habilidades e objetivos de 

aprendizagem descritos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).   

 É de suma importância o respeito de cada etapa e modalidade de ensino, bem 

como os conhecimentos digitais dos professores e o acesso dos alunos, condições 

norteadoras e essenciais para efetividade de propostas educativas digitais. 

O presente documento tem como premissa apresentar, sistematizar, reauxiliar 

as secretarias de educação parcerias no planejamento de ações educativas on-line 

com uso das plataformas digitais de ensino e aprendizagem, considerando esse 

cenário pandêmico.  Para tal, foram organizadas ações focadas:   

●  no apoio, organização, elaboração e alinhamentos de propostas 

pedagógicas on-line com as redes de ensino;  

●  na formação continuada virtual do Portal com grupo de professores; 

● no suporte remoto, atendimentos e orientações de dúvidas e iniciativas 

individuais ecoletivas de gestores, coordenadores pedagógicos e professores das 

redes de ensino.   

Todas essas proposições são direcionadas para a utilização dos recursos 

digitais e elaboração de atividades digitais que alcancemos alunos que dispõe de 

equipamentos e conectividade, que representa uma das inúmeras ações planejadas 

e realizadas pelas secretarias de educação, e, em especial, em toda rede municipal 

de ensino de Parazinho/RN.  

A organização do trabalho com os professores, coordenadores pedagógicos e 

gestores estão em consonância com as recomendações, orientações, exigências e 

procedimentos das redes de ensino, considerando que muitas atividades laborais 

das equipes de educadores foram mantidas em home office (trabalho em casa).   

O uso de conteúdos didáticos, mídias digitais, ferramentas e/ou outros recursos 

tecnológicos selecionados pelos professores, precisam estar adequados para cada 

grupo de estudantes, em seus diferentes tempos, ritmos e formas de aprender.  Tem 

por objetivo orientar metodologias com o uso das plataformas digitais, que 

promovam nos professores e nos estudantes o interesse de ensinar e o desejo de 
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aprender, a partir de suas condições domiciliares, com a mediação da equipe de 

formação e do suporte técnico.   

É nesse sentido que as atividades formativas on-line desenvolvidas com os 

professores buscarão contribuir para:  

 ● fomentar novas e significativas formas de ensinar e aprender; 

 ● planejar estratégias de ensino utilizando a plataforma digital;   

 ● dar prosseguimento ao trabalho pedagógico com os alunos organizando 

novas rotinas;   

● adotar metodologias ativas, utilizando a criatividade, a inovação e 

conquistando a autonomia no uso de tecnologias educacionais.    

 

3.6 Sobre a Educação Infantil 
 

Os dispositivos estabelecidos no artigo 31 da LDB nº 9.394 /96, delimita a 

frequência mínima de 60% da carga horária obrigatória, 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. 

Desse modo, visando minimizar as eventuais perdas para as crianças, sugere-

se que as escolas e CMEIs possam desenvolver alguns materiais de orientações para 

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 socioemocionais.  

Essas prerrogativas, tendem evitar 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, ainda, que consoante a educação infantil, quantificar em horas as 

experiências que as crianças pequenas terão nas suas casas, é muito difícil. Todavia, 

inexiste uma forma de mensurar as atividades desenvolvidas pela família em termos 

de equivalência com horas letivas. 

Neste sentido, faz-se necessária a importância de que as escolas busquem 

uma aproximação virtual dos professores com as famílias, de modo a estreitar vínculos 

e melhor orientar os pais ou responsáveis na realização destas atividades com as 

crianças. Isso porque, quanto mais novas são as crianças, mais importante é o 
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trabalho de intervenção educativa e interação social para o seu desenvolvimento 

cognitivo e socioemocional.  

As atividades devem ser pautadas nos eixos estruturantes da Educação 

Infantil, que são os  jogos e as brincadeiras, com a intencionalidade de estimular novas 

aprendizagens. As soluções propostas pelas escolas e redes de ensino devem 

considerar que as crianças pequenas aprendem e se desenvolvem brincando, 

prioritariamente. 

Embora informais, mas também de cunho educativo, essas atividades ao 

serem desencadeadas pelas famílias, sugere-se que as instituições de educação 

infantil possam elaborar orientações/sugestões aos pais ou responsáveis para que 

assim, 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. O envio de 

material didático pedagógico para as famílias ou responsáveis, é outra alternativa das 

escolas considerando os cuidados necessários para evitar grandes aglomerações 

quando a entrega for feita na própria escola.  

Para crianças das creches (0 a 3 anos – Bebês e crianças Bem pequenas), os 

pais devem ser orientados para realização de atividades que busquem o estímulo às 

crianças, leitura de pequenos textos realizadas pelos pais, brincadeiras, jogos, 

músicas infantis.  

Para as crianças da pré-escola (4 e 5 anos – crianças pequenas), as 

orientações devem seguir da mesma forma, atividades de estímulo às crianças, leitura 

de textos pelos pais ou responsáveis, desenho, brincadeiras, jogos, músicas infantis 

e 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.  

Estimular, criar e orientar as famílias oportunizando condições para que as 

crianças sejam envolvidas nas atividades rotineiras, deve ser uma das principais 

prerrogativas das escolas/CMEIs da educação Infantil da rede municipal de ensino. 

Esses momentos devem ser além de cotidianos em espaços de interação e 

aprendizagem. Este tempo em que as crianças estarão pode ser potencializado para 

as dimensões do desenvolvimento infantil, trazendo ganhos cognitivos, afetivos e de 
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sociabilidade. 

É importante ressaltar  que o inciso I do artigo 31 da LDB nº 9.394 /96, 

estabelece para a Educação Infantil, a avaliação apenas para fins de 

acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de 

promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Isto é, nesta fase de 

escolarização, deve ser assegurada a criança, o seu direito de progressão, sem 

retenção, independentemente do atingimento ou não de objetivos de aprendizagem 

estabelecidos pela escola.  

 

3.7 Sobre o Ensino Fundamental – Anos Iniciais 
 

Em meio à expansão de uma pandemia que afeta todos os países do mundo, 

estamos vivenciando um momento sem precedentes na história que atinge em cheio 

a convivência em comunidade. Os impactos deste período, tem ocasionado várias 

mudanças na vida cotidiana das pessoas.  

  Para a escola enquanto ambiente de promoção do saber, as perguntas são 

muitas e se avolumam com o passar de cada dia de quarentena com crianças. Dentre 

elas, como fica, em especial, a aprendizagem dos pequenos que estão nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, em fase de alfabetização?  

Em tempos de isolamento social devido à pandemia do novo Corona vírus, 

destaca-se, não apenas a importância da transposição das atividades para outro 

espaço, aulas a distância também pedem outros tipos de organização e métodos.  

Compreendemos que algumas atribuições do contato presencial não são mais 

possíveis, assim como as expectativas das aulas a distância nesse contexto mudam 

e os objetivos também. Diante de uma situação inédita de afastamento social, 

precisamos também da conexão social aprender juntos e combater a ociosidade e a 

ansiedade que esse momento pode causar. 

É sob esse cenário que emerge o desafio de fazer algo novo, na busca de 

despertar talentos entre os educadores para o uso das ferramentas digitais já 

conhecidas. O importante é não parar nesse momento inesperado e crítico, 

priorizando soluções simples que tenham o máximo de alcance. Sem esquecer, é 

claro, de nos apoiar uns aos outros. 

A proposta é que para o planejamento de aulas a distância em meio a tanto 

caos social e às informações que não cessam, sendo interessante definir primeiro os 
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objetivos da aula e a organização do conteúdo e como ele será apresentado. É de 

extrema relevância o planejamento da aula, considerando, sobretudo que no ambiente 

virtual, que o aluno tem mais distrações do que em sala de aula e o seu limiar de 

atenção é menor, o que deve ser levado em consideração já na hora de escrever o 

roteiro da aula.  

Desse modo, esse planejamento pode ser dividido em três momentos: 

acolhida, desenvolvimento do conteúdo e entrega. Respectivamente, da seguinte 

forma: A acolhida será o momento em que os alunos estão entrando acessando o 

material, em que pode ser proposta alguma dinâmica para garantir que todos estejam 

na "mesma página" para a apresentação do conteúdo; o desenvolvimento do 

conteúdo, deve acontecer por uma explanação de no máximo 20 minutos, explicando 

como vai ser a entrega exigida ao final da explicação; e, por fim, a explanação do 

conteúdo deve ser também de no máximo, 20 minutos.  

Para o encerramento da aula deve-se incluir uma atividade para avaliar a 

compreensão, individualmente ou em grupos, considerando que a avaliação da 

aprendizagem online é completamente diferente da sala de aula porque não tem a 

interação olho no olho. Isso porquê, em sala de aula quando eu olho para uma pessoa, 

eu sei se ela está compreendendo ou não, fato que não será possível nesta ocasião.  

Durante a gravação da aula e da interação com os alunos é preciso levar em 

consideração, a interação com os estudantes, buscando garantir essa troca, e o aliado 

pode ser uma ferramenta presente no cotidiano de muita gente, no caso o Whatsapp. 

O grupo formado no Whatsapp é fácil porque os alunos já estão acostumados e tem 

maior utilização entre todos. 

Outro aplicativo que pode contribuir para formação de grupos com os alunos 

na mesma plataforma da transmissão de vídeo, é o Zoom. Sua função que 

normalmente é paga, mas que tem acesso gratuito durante o isolamento social e é 

também recomendado pela Organização Mundial da Saúde para conter a pandemia.  

O grande desafio quando não temos muita experiência, é de o tornar uma aula 

online atrativa e engajadora para os alunos. Nesse sentido, a depender da idade dos 

alunos, é possível propor uma interação em tempo real, visando promover a discussão 

e estimular o engajamento dos alunos. 

O fato de da criança não está na escola, estudando presencialmente, deve ser 

repensado, por isso, tanto o conteúdo quanto a forma e a duração das aulas precisam 
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ser reavaliados. Focar nas habilidades específicas, imprescindíveis para aquele ano, 

é um bom norte para o educador.  

As demais habilidades previstas, que incluem desenvolvimento ao longo de 

mais anos dentro do ciclo, podem ser deixadas um pouco de lado neste momento. É 

importante não descuidar das frentes principais de cada disciplina – como a leitura, 

por exemplo -, mas sem ficar apegado ao que já havia sido planejado para interações 

presenciais com o aluno.  

 

Recursos e ferramentas utilizados 
 

Com relação à forma das aulas, há muitas possibilidades, como interações 

assíncronas (vídeo-aulas gravadas) ou síncronas (encontros virtuais com vídeo 

chamadas). Para tanto, uma saída é pensar em aulas com poucos recursos, que não 

exigem que pais tenham impressora, scanner, por exemplo. Um celular com câmera 

e acesso à internet pode ser suficientes para promover as interações, a partir de: 

 

 lista de atividades e exercícios, sequências didáticas, trilhas de 

aprendizagem por fluxo de complexidade relacionadas 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; 

 utilização de horários de TV aberta com programas educativos 

compatíveis com as crianças desta idade e orientar os pais para 

o que elas possam assistir; 

 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 
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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 

conteúdos, de acordo com a disponibilidade tecnológica e 

familiaridade do usuário; 

 estudos dirigidos com supervisão dos pais; 

 exercícios e dever de 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;  

 guias de orientação às famílias e acompanhamento dos 

estudantes. 

 

 

Duração das aulas virtuais 
 

Estabelecer uma rotina com as crianças pequenas, mas as aulas não precisam 

necessariamente serem diárias. O tempo de 50 minutos da aula na escola é 

preenchido e sustentado pelas interações presenciais. Já uma aula virtual desperta 

atenção constante de 15 a 20 minutos, em média.  

No atual contexto, as aulas virtuais podem ser encaradas como uma espécie 

de afago, de carinho com os alunos, que foram abruptamente apartados dos 

educadores e dos demais colegas de classe. É um momento de encontro que pode 

também distensionar o ambiente doméstico e melhorar o relacionamento entre os 

membros da família do aluno. 

 

Mediação dos pais 
 

Na rotina anterior à pandemia, os pais costumavam fazer um acompanhamento 

mais a distância da educação dos filhos. Agora, em casa, as crianças têm demandado 
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mais atenção, inclusive pedagógica. Lembrando que os pais não são educadores e 

não possuem formação específica.  

Além de tudo, eles não devem ser vistos como professores substitutos, mas 

poderão colaborar com a aprendizagem virtual no papel de mediadores do processo. 

Serão apoiadores nas horas de manusear as ferramentas digitais e de registrar e 

enviar atividades feitas pelos alunos e até reportar dificuldades específicas com o 

professor. 

 

3.7 Sobre o Ensino Fundamental – Anos Finais 
 

As dificuldades cognitivas dos estudantes para a realização de atividades on-

line, são minimizadas nesta etapa de ensino. Isso porque,  ao longo do tempo sempre 

desenvolvendo maiores autonomias, essa faixa etária, poderá ser feita por meio de 

orientações e acompanhamentos com o apoio de planejamentos, metas, horários de 

estudo presencial (em casa) ou virtualmente. 

O fechamento das escolas, decorrente da pandemia de Covid-19, fez com que 

o uso da tecnologia deixasse de ser uma opção e se tornar-se a única alternativa para 

que não se paralise inteiramente o ano letivo. Um primeiro passo pode ser conhecer 

boas ferramentas digitais e entender as possibilidades de interação que eles 

oferecem. 

Abaixo, elencamos uma série de sugestões e recursos gratuitos e fáceis de 

usar: 

 
Ferramentas Google 
 

Qualquer um que tenha uma conta do Gmail tem acesso a uma cartela de 

ferramentas que podem ser usadas para preparar não apenas o roteiro das aulas, 

como também os materiais de apoio oferecidos aos estudantes.  

No Apresentações, por exemplo, é possível criar facilmente uma sequência de 

slides para as aulas. Já o Formulários permite a criação de atividades de perguntas e 

respostas. Os recursos são intuitivos gratuitos. Para criar uma conta do Google, basta 

acessar gmail.google.com e seguir as instruções. 

A conta também vai permitir o acesso ao Google Classroom, uma ferramenta 

que cria uma sala de aula virtual. Usando o serviço de armazenamento em nuvem da 
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própria empresa, o Classroom facilita a relação entre estudantes e docentes, 

colocando instruções e deveres de casa em um mesmo ambiente virtual. O ambiente 

do Google Classroom permite compartilhar arquivos, criar lembretes, corrigir provas e 

conversar com a turma em tempo real por meio de um chat.  

 

Vídeo chamadas 
 

A mesma conta do Google também dá acesso ao Hangouts, ferramenta de 

videoconferências que pode ser usada para transmitir aulas ao vivo. Para usá-la, basta 

um computador com acesso à internet, câmera e microfone ou um smartphone com o 

aplicativo instalado 

Na versão paga, o Hangouts Meet, oferece a possibilidade de até 250 pessoas 

participarem da chamada simultaneamente - ou seja, cabe a turma toda. Até o dia 1 

de julho, o Hangouts Meet estará disponível gratuitamente em todo o mundo, devido 

à pandemia.  

O aplicativo Zoom também pode ser uma boa alternativa para aulas ao vivo em 

vídeo. Ele permite até 100 pessoas em cada chamada, tem chat e oferece a 

possibilidade de compartilhar a tela. Para usar o Zoom, basta fazer o download do 

aplicativo e se cadastrar - os alunos também precisarão do aplicativo para acessar a 

chamada. 

 

Livros e jogos 
 

Como resposta às medidas de isolamento social da pandemia de Coronavírus, 

a Amazon liberou acesso gratuito a uma seleção de livros eletrônicos. Qualquer um 

que tenha uma conta na Amazon pode baixar os livros da plataforma Kindle, bastando 

ter o aplicativo instalado no celular ou o usando online no navegador.  

Para quem quer apostar em jogos para animar as aulas, o Kahoot é um bom 

aliado. O aplicativo, que pode ser baixado ou usado no navegador, permite a criação 

de quizzes com pontuação, podendo funcionar como uma competição entre os alunos. 

A plataforma já tem, também, diversos testes de conhecimentos gerais prontos que 

podem ser acessados pelos usuários.  

 

https://meet.google.com/
https://www.amazon.com.br/s?k=scielo&__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_1
https://kahoot.com/


 

21  

Ferramentas de áudio 
 

Quem quiser investir em podcasts e conteúdos exclusivamente em áudio pode 

usar ferramentas como Castbox e Anchor. Ambas permitem que o usuário faça upload 

gratuito de arquivos de áudio, que ficam armazenados em uma playlist em formato de 

linha do tempo. A partir delas os arquivos podem ser compartilhados em agregadores 

de podcasts, como o Spotify.  

Os alunos podem ouvir as aulas na própria plataforma ou nos agregadores. No 

caso do Spotify, por exemplo, para ouvir é preciso criar uma conta gratuita, e o Google 

Podcasts pode ser acessado com a conta do Google.  

Para editar os arquivos gravados, uma boa opção gratuita é o 

software Audacity, que também permite captura de áudio de outras fontes (como 

vídeos na internet). 

 

Ferramentas de vídeo 
 

Conteúdos em vídeo estão na ponta dos dedos todos os dias, o que pode ser 

um atrativo para os alunos na hora de consumir o material da aula. Assim, um bom 

aliado pode ser o Instagram, que permite vídeos de até um minuto na linha do tempo, 

mas também conteúdos mais extensos na sessão IGTV - ambos permitem 

comentários e compartilhamento. Para usar o Instagram é necessário instalar o 

aplicativo e criar uma conta.  

Outra plataforma gratuita de vídeos, de fácil acesso e uso, é o YouTube e para 

postar vídeos no site basta ter uma conta do Google. A plataforma dispõe de um editor 

de vídeos embutido, o que pode facilitar para quem está começando, já que dispensa 

o uso de um programa de edição à parte. 

Além destes, durante a pandemia, o portal Stoodi está com acesso gratuito 

liberado. A plataforma dispõe de vídeo aulas, exercícios e correção deles em vídeo. É 

possível criar um usuário vinculado ao perfil do Facebook ou usando apenas o e-mail 

e celular.  

Abaixo, selicionamos uma série de atividades pedagógicas não presenciais, 

tais como: 

 elaboração de sequências didáticas construídas em consonância com 

as habilidades e competências preconizadas por cada área de 

https://castbox.fm/
https://anchor.fm/
https://open.spotify.com/genre/podcasts-page
https://www.audacityteam.org/
https://www.instagram.com/
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conhecimento na BNCC; 

 utilização, quando possível, de horários de TV aberta com programas 

educativos para adolescentes e jovens; 

 distribuição de vídeos educativos, de curta duração, por meio de 

plataformas digitais, 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. 

 

 

3.8 Sobre Educação Especial 
 

           Visando à garantia do direito de aprendizagem dos alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais-NEE, através da continuidade do ensino, sabendo que, para 

isso, as atividades deverão sofrer adaptações e serão direcionadas de forma 

individualiza, respeitando o nível de conhecimento de cada aluno, o ritmo de 

aprendizagem e suas especificidades. 

          As atividades pedagógicas não presenciais serão encaminhadas para os alunos 

através da mediação dos professores da sala regular, sob a orientação e supervisão 

dos professores da Sala de Recursos Multifuncionais-SRM e coordenadores 

responsáveis pela Educação Especial do município em articulação com as famílias. 

Na elaboração das atividades não presenciais serão consideradas as habilidades e 

necessidades de aprendizagem de cada estudante, bem como a condição de 

realização destas atividades no ambiente familiar.  

          Os vídeos, imagens e links serão encaminhados às famílias via mídia social 

(WhatsApp) e as atividades impressas estarão disponíveis nas escolas, com data e 

horários agendados para serem entregues aos pais ou responsáveis, evitando assim 

aglomerações. Nesse sentido, esse plano apresenta de forma detalhada as ações 

pedagógicas que serão abordadas com os professores das salas regulares para 

serem desenvolvidas com os alunos da Educação Especial no ambiente domiciliar, 

enquanto perdurar o isolamento social, provocado pela pandemia do COVID-19.    

          Desse modo, durante todo o período das aulas remotas serão utilizadas 



 

23  

metodologias pautadas no uso da tecnologia e ferramentas digitais, tanto pra dá 

suporte aos professores quanto pra orientar e direcionar as atividades para os alunos. 

As atividades pedagógicas não presenciais direcionadas aos alunos com 

necessidades educacionais especiais serão aplicadas através de estratégias didáticas 

lúdicas e diversificadas, com o uso de vídeos, imagens, jogos virtuais e links 

disponibilizados via mídia social (WhatsApp). Também serão utilizadas atividades 

impressas com o intuito de ampliar a experiência pessoal do aluno para promover a 

aprendizagem, respeitando o nível de conhecimento de cada um, o ritmo de 

aprendizagem e suas especificidades.  

           Os alunos terão acesso às atividades interativas e a outros sites de jogos 

pedagógicos virtuais, sugeridos pelos professores.  No contato e na interação com os 

professores utilizaremos as seguintes estratégias: a) reuniões com os coordenadores 

e diretores por meio de videoconferência; b) ligações telefônicas, mensagens, 

videoconferência e outros meios virtuais para comunicação com os professores; c) 

relatórios de acompanhamento e de avaliação das ações desenvolvidas. 

 

3.9.1 Parceiros e colaboradores  
  

           Para garantir a realização das atividades pedagógicas não presenciais no 

ambiente familiar, contaremos com a parceria e a colaboração dos professores das 

salas regulares, da equipe técnica da rede municipal de ensino, e, principalmente, o 

apoio dos pais ou responsáveis.  

  

3.9.2 Sugestões de atividades a serem desenvolvidas  
  

 Atividades trabalhando a coordenação motora fina e ampla; 

 Atividades trabalhando a posição, lateralidade; 

 Atividades trabalhando a classificação, seriação, sequência e correspondência 

um a um; 

 Atividades com situações problemas; 

 Atividade com formas geométricas planas e espaciais;  

 Atividades com o tangram;  

 Atividades trabalhando a distinção entre letras, números e outros símbolos;  

 Atividades de formação de palavras; 
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 Leitura em família;  

 Leitura e interpretação de textos;  

 História ilustrada;  

 Silabários;  

 Atividades sobre contar e recontar histórias;  

 Leitor e escritor do dia;  

 Repórter do dia;  

 Atividades com gêneros textuais;  

 Atividades com textos fatiados; 

 Ditados com grupos semânticos; 

 Atividades com tabelas e gráficos;  

 Cruzadinhas com ou sem banco de dados;  

 Caça-palavras;  

 Jogos diversos: quebra-cabeça, jogo da memória, resta um, pega varetas, 

dominó;  

 Atividades de arte: pinturas, recorte e colagem, mosaicos, dobraduras;  

 Arte com sucatas.  

 

4. Sobre avaliações e exames no contexto da situação de pandemia 
 

Sugere-se que as avaliações considerem as ações de reorganização dos 

calendários da rede de ensino do município para o estabelecimento de seus 

cronogramas. É importante garantir uma avaliação equilibrada dos estudantes em 

função das diferentes situações que serão enfrentadas, assegurando as mesmas 

oportunidades a todos que participam das avaliações. 

Nesse sentido, as avaliações e exames de conclusão do ano letivo de 2020 das 

escolas deverão levar em conta os conteúdos curriculares efetivamente oferecidos 

aos estudantes, considerando o contexto excepcional da pandemia, com o objetivo de 

evitar o aumento da reprovação e do abandono no ensino fundamental e médio, e, 

sobretudo de forma diagnóstica e contínua. 

 Destaca-se, também, que a rede municipal de ensino desenvolva instrumentos 

avaliativos que podem subsidiar o trabalho das escolas e dos professores, tanto no 

período de realização de atividades pedagógicas não presenciais como no retorno às 
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aulas presenciais, a saber: 

 criar questionário de autoavaliação das atividades ofertadas aos 

estudantes no período de isolamento; 

 ofertar, por meio de salas virtuais, um espaço aos estudantes para 

verificação da aprendizagem de forma discursiva; 

 elaborar, após o retorno das aulas, uma atividade de sondagem da 

compreensão dos conteúdos abordados de forma remota; 

 criar, durante o período de atividades pedagógicas não presenciais, 

uma lista de exercícios que contemplam os conteúdos principais abordados nas 

atividades remotas; 

 utilizar atividades pedagógicas construídas (trilhas, materiais 

complementares etc.) como instrumentos de avaliação diagnóstica, mediante 

devolução dos estudantes, por meios virtuais ou após retorno das aulas; 

 utilizar o acesso às videoaulas como critério avaliativo de participação 

através dos indicadores gerados pelo relatório de uso; 

 elaborar uma pesquisa científica sobre um determinado tema com 

objetivos, hipóteses, metodologias, justificativa, discussão teórica e conclusão; 

 criar materiais vinculados aos conteúdos estudados: cartilhas, 

roteiros, história em quadrinhos, mapas mentais, cartazes;  

 realizar avaliação oral individual ou em pares acerca de temas 

estudados. 

 

5. Diretrizes para reorganização dos calendários escolares 
 

Inicialmente, é pertinente destacar e  levar em consideração que existem várias 

implicações para uma norma nacional sobre reorganização do calendário escolar. O 

CNE reitera que a normatização da reorganização do calendário escolar de todos os 

níveis e etapas da educação nacional, para fins de cumprimento da carga horária 

mínima anual prevista na LDB em seus artigos 24 e 31, nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais e nos currículos dos cursos de ensino superior, é de competência de cada 

sistema de ensino. 

Para reorganização do calendário escolar, os sistemas de ensino deverão 

observar, além do disposto no parecer do CNE, e demais dispositivos legais e 

normativos relacionados a este tema. 
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Além disso, o uso de meios digitais por parte das crianças deve observar 

regulamentação própria da classificação indicativa definida pela justiça brasileira e leis 

correlatas. O cumprimento da carga horária mínima prevista poderá ser feita por meio 

das seguintes alternativas, de forma individual ou conjunta: 

 

 Reposição da carga horária de forma presencial ao final do período de 

emergência; 

 Cômputo da carga horária de atividades pedagógicas não presenciais 

realizadas enquanto persistirem restrições sanitárias para presença de 

estudantes nos ambientes escolares coordenado com o calendário escolar de 

aulas presenciais;  

 Cômputo da carga horária de atividades pedagógicas não presenciais 

(mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação), 

realizadas de forma concomitante ao período das aulas presenciais, quando do 

retorno às atividades. 

 

A reposição de carga horária de forma presencial se dará pela programação de 

atividades escolares no contraturno ou em datas programadas no calendário original, 

como dias não letivos, podendo se estender para o ano civil seguinte. 

Por atividades pedagógicas não presenciais entende-se o conjunto de 

atividades realizadas com mediação tecnológica ou não a fim de garantir atendimento 

escolar essencial durante o período de restrições para realização de atividades 

escolares com a presença física de estudantes na unidade educacional da educação 

básica ou do ensino superior. 

Além disso, o CNE orienta que cada sistema de ensino ao normatizar a 

reorganização dos calendários escolares para as instituições ou redes de ensino a 

eles vinculados deve considerar: 

 Que a reorganização do calendário escolar deve assegurar formas de alcance 

das competências e objetivos de aprendizagem relacionados à BNCC e/ou 

proposta curricular do  sistema de ensino da educação básica ou superior por 

todos os estudantes; 

 Que a reorganização do calendário escolar deva levar em consideração a 

possibilidade de retorno gradual das atividades com presença física dos 
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estudantes e profissionais da educação na unidade de ensino, seguindo 

orientações das autoridades sanitárias; 

 Que as instituições ou redes de ensino devem destinar, ao final da suspensão 

das aulas, períodos no calendário escolar para: 

 

a) realizar o acolhimento e reintegração social dos professores, estudantes e suas 

famílias, como forma de superar os impactos psicológicos do longo período de 

isolamento social. Sugere-se aqui a realização de um amplo programa de 

formação dos professores para prepará-los para este trabalho de integração. 

As atividades de acolhimento devem, na medida do possível, envolver a 

promoção de diálogos com trocas de experiências sobre o período vivido 

(considerando as diferentes percepções das diferentes faixas etárias) bem 

como a organização de apoio pedagógico, de diferentes atividades físicas e de 

ações de educação alimentar e nutricional, entre outros; 

b) realizar uma avaliação diagnóstica de cada criança por meio da observação do 

desenvolvimento em relação aos objetivos de aprendizagem e habilidades que 

se procurou desenvolver com as atividades pedagógicas não presenciais e 

construir um programa de recuperação, caso necessário, para que todas as 

crianças possam desenvolver, de forma plena, o que é esperado de cada uma 

ao fim de seu respectivo ano letivo. Os critérios e mecanismos de avaliação 

diagnóstica deverão ser definidos pelo rede pública municipal de ensino, 

considerando as especificidades do currículo. 

c) organizar programas de revisão de atividades realizadas antes do período de 

suspensão das aulas, bem como de eventuais atividades pedagógicas 

realizadas de forma não presencial; 

d) assegurar a segurança sanitária das escolas, reorganizar o espaço físico do 

ambiente escolar e oferecer orientações permanentes aos alunos quanto aos 

cuidados a serem tomados nos contatos físicos com os colegas de acordo com 

o disposto pelas autoridades sanitárias; 

e) garantir a sistematização e registro de todas as atividades pedagógicas não 

presenciais, durante o tempo de confinamento, para fins de comprovação e 

autorização de composição de carga horária por meio das entidades 

competentes; 

f) garantir critérios e mecanismos de avaliação ao final do ano letivo de 2020, 
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considerando os objetivos de aprendizagem efetivamente cumpridos pelas 

escolas da rede pública municipal  de ensino, de modo a evitar o aumento da 

reprovação e do abandono escolar. 

 

Ao normatizar a reorganização do calendário escolar para as instituições da 

rede pública municipal de ensino, considerando a reposição de carga horária 

presencialmente, deve-se considerar a previsão de períodos de intervalos para 

recuperação física e mental de professores e estudantes, prevendo períodos, ainda 

que breves, de recesso escolar, férias e fins de semana livres. 

Ao deliberar sobre a possibilidade de realização de atividades pedagógicas não 

presenciais, para fins de cumprimento de carga horária mínima exigida por lei e reduzir 

a necessidade de realização de reposição presencial, a rede pública municipal de 

ensino deve observar: 

 

1. o cômputo desta carga horária apenas mediante publicação pela  rede 

municipal de ensino do planejamento das atividades pedagógicas não presenciais 

indicando: 

 

 os objetivos de aprendizagem da BNCC relacionados ao respectivo 

currículo e/ou proposta pedagógica que se pretende atingir; 

 as formas de interação (mediadas ou não por tecnologias digitais de 

informação e comunicação) com o estudante para atingir tais objetivos; 

 a estimativa de carga horária equivalente para o atingimento deste 

objetivo de aprendizagem considerando as formas de interação previstas; 

 a forma de registro de participação dos estudantes, inferida a partir da 

realização das atividades entregues (por meio digital durante o período de suspensão 

das aulas ou ao final, com apresentação digital ou física), relacionadas aos 

planejamentos de estudo encaminhados pela escola e às habilidades e objetivos de 

aprendizagem curriculares; e 

 as formas de avaliação não presenciais durante situação de 

emergência ou presencial após o fim da suspensão das aulas. 

 

2. previsão de formas de garantia de atendimento dos objetivos de 
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aprendizagem para estudantes e/ou instituição de ensino que tenham dificuldades de 

realização de atividades pedagógicas não presenciais; 

3. realização, quando possível, de processo de formação pedagógica dos 

professores para utilização das metodologias, com mediação tecnológica ou não, a 

serem empregadas nas atividades remotas; e 

4. realização de processo de orientação aos pais e estudantes sobre a 

utilização das metodologias, com mediação tecnológica ou não, a serem empregadas 

nas atividades remotas. 

 
 

6. Considerações Finais 
 

As orientações para realização de atividades pedagógicas não presenciais, 

para reorganização dos calendários escolares, devem ser consideradas a partir da 

inovação e criatividade das rede municipal de ensino e das escolas, professores e 

estudantes. Outro ponto de relevante importância é o atendimento dos objetivos de 

aprendizagem e o desenvolvimento das competências e habilidades a serem 

alcançados pelos estudantes em circunstâncias excepcionais provocadas pela 

pandemia. 

Em tempo, também carece destaque o disposto na LDB, e em diversas normas 

do CNE, sobre a necessidade de que as soluções a serem encontradas pelos 

sistemas e redes de ensino sejam realizadas em regime de colaboração, uma vez que 

muitas destas soluções envolverão ações conjuntas de todos os atores do sistema 

educacional local e nacional. 

Faz-se necessário e imprensindível um olhar para as oportunidades trazidas 

pela dificuldade do momento, recomenda-se um esforço dos gestores educacionais 

no sentido de que sejam criadas ou reforçadas plataformas públicas de ensino on-line, 

na medida do possível, que sirvam de referência não apenas para o desenvolvimento 

dos objetivos de aprendizagem em períodos de normalidade quanto em momentos de 

emergência como este. 

Por fim, reitera-se que este parecer deverá ser desdobrado em norma 

específica a  ser editada por meio de Portaria Municipal para a rede municipal de 

ensino no âmbito de sua autonomia. 
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7. Voto da comissão 
 

Nos termos deste parecer, a Comissão submete ao Conselho Pleno as 

orientações com vistas a Reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de 

cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária 

mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19. 

 

Parazinho – RN, 23 de setembro de 2020. 

 

 

 

Ana Cláudia da Silva Rafael 

 (Representante do Executivo Municipal - CME) – Relatora 

 

Iaponira Saraiva da Silva Neves 

 (Representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC) – Membro 

 

Aldcejam Paulino de Morais 

(Representante dos Profissionais de Educação - SINTE) – Membro 

 

Francisdalva da Silva Pereira 

(Representante dos Profissionais da Educação Pública do Ensino Infantil - SMEC) – 

Membro 

 

Luciana Cosme de Miranda 

(Representante das Instituições Privadas Da Educação Infantil) – Presidente 

 

Patrícia Carla B. Da Silva 

(Representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

COMDICA) – Membro 

 

Francisca de Paula Lisboa Martins 

(Representante de Pais Rede Pública) – Membro 
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Enoque Bezerra da Silva 

(Representante dos Profissionais de Educação da Rede Estadual de Ensino) – 

Membro 

 

 

 

 

 

8. Decisão do conselho pleno 
 

O Conselho Pleno aprova, por unanimidade , o voto da Comissão. 

 

 

Parazinho/RN,  

23 de setembro de 2020 


