
O R I E N T A Ç Ã O  

Ações importantes  para    planificação   do   Ano Letivo  de 2021

Blumenau ,11 de janeiro  de 2021
GESTÃO/ Legislação/ avaliação
Fundamentação Legal

LDB art. 24 E 31
Parecer CNE 05/2020
Parecer CNE  11/2020 e 15/2020
Constituição federal 
:LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 Estatuto da Criança e do Adolescente 

 “Criança não é o meio para se chegar ao adulto. Criança é o fim, o lugar onde todo adulto
deve chegar.”

 Rubem Alves

Destaques  

Ressaltamos que tais recomendações se configuram como ações que precisam implementadas para
registrar atos da gestão no decorrer de 2020 e encaminhar processos para organizar a oferta da
educação pública em 2021.
Licitações e  compras para organizar o ano letivo de 2021
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Organização dos trajetos do Transporte escolar diante do processo de ALTERNÂNCIA DE ALUNOS ,
conforme a matriz de risco;

• Cada  rede  de  ensino,  pública  e  privada,  definirá  a  estratégia  de  retorno  e  a  forma de
atendimento  presencial,  considerando  todas  as  medidas  sanitárias  desta  Portaria  e  o
distanciamento  social  de,   no  mínimo,  1,5  metros,  primando  por  retomar  atividades
escolares/educacionais presenciais no primeiro dia letivo de 2021

•  Processo Seletivo para ACT Os estudantes e servidores que se enquadram nos grupos de
risco para a COVID-19 devem ser mantidos em atividades remotas  . Neste caso observar os
impactos no transporte escolar nas contratações e orçamentário.

• +Distanciamento social de,  no mínimo, 1,5 metros , também impactará na quantificação de
alunos , organização dos espaços escolares 

• Realizar adequações planos de contingência: Substituição nas DAOPS escalonamento , pelo
termo alternância :  decreto 1003/2020 Art.  5º determina o retorno de todos os níveis  ,
etapas e modalidades de ensino , § 2º exceto estudantes em grupos de risco

• Realizar  levantamento  e  quantificar  para  realizar  a  aquisição  de  EPIs  e  Material  para
higienização do estabelecimento escolar . Haverá necessidade maior destes itens devido a
rotatividade de alunos 

• Nas Regiões de Saúde que apresentem Risco Potencial GRAVÍSSIMO na Avaliação de Risco
Potencial à COVID-19, as atividades educacionais presenciais ficam limitadas a até 50% das
matrículas  ativas  por  turno  de  atendimento  do  estabelecimento  de  ensino,  seguindo
rigorosamente todos os cuidados e regramentos sanitários estabelecidos.

• LEMBRETE Necessita adequar o Plano de Contingência com o total de matrículas da unidade
escolar . Sendo que destas 50% devem estar sendo atendidas no regime presencial 

• Importante  :  Lembrar  que  prevalece  a  soberania  do  1,5m  mínimos  e  capacidade  de
ventilação da sala de aula . Privilegiar aulas em ambientes abertos até o estado vacinal 

O total de matrículas ativas do estabelecimento, por turno, deverá estar fixado na entrada
da escola.

• Nas Regiões de Saúde que apresentem Risco Potencial GRAVE,  ALTO   ou MODERADO  na
Avaliação   de  Risco  Potencial  à  COVID-19,  para   os  estabelecimentos  de  ensino  que
possuem o  PlanCon-Edu/COVID-19  homologado,  as atividades educacionais presenciais
estarão autorizadas, devendo ser rigorosamente seguidos todos os cuidados e regramentos
sanitários estabelecidos. 

• Prevalece : Distanciamento mínimo  1,5m e capacidade de ventilação da sala de aula
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AQUISIÇÕES A SEREM ORGANIZADAS:

Observar

• O Plano de Contingência 

• O Plano pedagógico para aquisição dos itens acima:

Realizar

1. Nova  Pesquisa:  Para  ter  números  reais  de  quantos  alunos  irão  participarão  do  regime
presencia e facilitar, alunos e profissionais em grupo de risco  planejamento.

2.  Realizar nesta pesquisa a busca ativa para combater a evasão escolar ( Mini Censo)

3. Todo o Planejamento deverão estar em consonância com o PME

Garantir o cumprimento do  Parecer CNE  nº 15/2020

a) O reordenamento curricular do que restar do ano letivo de 2020 e o do ano letivo
seguinte pode ser reprogramado, aumentando-se 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, ao abrigo do caput do art. 23, da Lei nº 9.394/1996, que prevê
a  adoção  de  regimes  diferenciados  e  flexíveis  de  organização  curricular,  mediante  formas
diversas  de  organização,  sempre  que  o  interesse  do  processo  de  aprendizagem  assim  o
recomenda
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b) O cumprimento da carga horária mínima prevista pode ser por meio de uma ou
mais das seguintes alternativas:

c)  –  reposição  da  carga  horária  de  modo  presencial  ao  final  do  período  de
emergência;

d)  – 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; e

e)  – cômputo da carga horária de atividades pedagógicas não presenciais (mediadas
ou  não  por  tecnologias  digitais  de  informação  e  comunicação),  realizadas  de  modo
concomitante com o período das aulas presenciais, quando do retorno às atividades.

f) § 1º A reposição de carga horária pode estender-se para o ano civil seguinte de
modo  presencial  ou  não  presencial,  mediante  programação  de  atividades  escolares  no
contraturno ou em datas programadas no calendário original como dias não letivos, ou, ainda,
nos termos do art. 4º desta Resolução.

Avaliar : ( O MPSC irá Cobrar)

1. Se  foi  organizado  REGISTRO  DETALHADO  DAS  ATIVIDADES  NÃO  PRESENCIAIS
DESENVOLVIDAS EM CADA INSTITUIÇÃO ESCOLAR, durante a suspensão do ensino o que é
fundamental  para  a  reorganização  e  o  cômputo  da  equivalência  de  horas  cumpridas  em
relação  às  800  (oitocentas)  horas  anuais  previstas  na  legislação  e  normas  educacionais,
contendo  descrição  das  atividades  não  presenciais  relacionadas  com  os  objetivos  de
aprendizagem da bncc, de acordo com a proposta curricular da instituição ou da rede escolar,
no âmbito de cada sistema de ensino, considerando a equivalência das atividades propostas
em  relação  ao  cumprimento  dos  objetivos  propostos  no  currículo,  para  cada  ano  e  cada
componente curricular; e

2. Para  fins de cumprimento  da carga  horária,  a  critério  dos sistemas  de ensino,
podem  ser  computadas  as  atividades  pedagógicas  não  presenciais,  considerando,
obrigatoriamente:

3. – publicidade, pela  instituição ou rede escolar,  do planejamento das atividades
pedagógicas não presenciais, com a indicação:

4.  dos  objetivos  de  aprendizagem  relacionados  com o  respectivo  currículo  e/ou
proposta pedagógica que se pretende atingir;

5.    das  formas  de  interação  (mediadas  ou  não  por  tecnologias  digitais  de
informação e comunicação) com o estudante, para atingir tais objetivos;

6.     da estimativa de carga horária equivalente para o atingimento deste objetivo de
aprendizagem, considerando as formas de interação previstas;

7.   da  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

Rua: Ferreira Lima, 82 -1º andar, 88.015-420-Florianópolis/SC (48) 3212-0936 - secretaria@undime-sc.org.br

mailto:secretaria@undime-sc.org.br


ou ao final, com apresentação digital ou física), relacionadas com os planejamentos de estudo
encaminhados pela instituição e com as habilidades e objetivos de aprendizagem curriculares;

Realizar na retomada do ensino presencial com todos os alunos 

Avaliação Diagnóstica – para planejamento de reposição de lacunas de aprendizagem:

A constituição diz que o “dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
(…) 

“I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da
leitura, da escrita e do cálculo;

II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos
valores em que se fundamenta a sociedade;

III  –  o  desenvolvimento  da  capacidade  de  aprendizagem,  tendo  em  vista  a  aquisição  de
conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores”. (art. 32)

Com base na lei complementar 14040/2020, que estabelece o continuum entre os anos letivos de
2020 e 2021 não faz sentido falar em reprovação se vamos considerar os dois anos como se fossem
em um

§ 3º  Para o cumprimento dos objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento, a integralização da carga horária mínima
do  ano  letivo  afetado  pelo  estado  de  calamidade  pública
referido  no  art.  1º  desta  Lei  poderá  ser  feita  no  ano
subsequente, inclusive por meio da adoção de um continuum
de 2 (duas) séries ou anos escolares, observadas as diretrizes
nacionais  editadas  pelo  CNE,  a  BNCC  e  as  normas  dos
respectivos sistemas de ensino.

• deve se levar em conta  a trajetória   pedagógica do aluno durante o ano de 2020/ . Segundo
sua capacidade e aproveitamento em relação ao ano letivo, sendo que é dever do Estado e
da família garantir seu desenvolvimento educacional. A reposição dos alvos de aprendizagem
deverá ser objeto nos próximos anos 

• Observar  Os fatores que podem afetar o processo de aprendizagem remoto no período de
isolamento da pandemia, Exige-se  no regime de atividades não presenciais , um repensar de
práticas, precisa ser  entendida como um processo mais do que como uma classificação,  

 Considerar as  fragilidades  e  desigualdades  estruturais  da  sociedade  brasileira  que
agravam  o  cenário  decorrente  da  pandemia  em  nosso  país,  em  particular  na  educação,  se
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observarmos as diferenças de proficiência, alfabetização e taxa líquida de matrículas relacionadas
a fatores socioeconômicos .

 Considerar  pesquisa da Undime aplicou questionários em 3.978 (três mil novecentos e
setenta e oito) redes municipais com o objetivo de subsidiar protocolos de volta às aulas nos
municípios. Os respondentes representam 70% (setenta por cento) do total de matrículas das
redes municipais do país. Os resultados revelam o seguinte quadro:

83%  (oitenta  e  três  por  cento)  dos  alunos  das  redes  públicas  vivem  em  famílias
vulneráveis com renda per capita de até 1 (um) salário-mínimo;

79% (setenta e nove por cento) dos alunos das redes públicas tem acesso à internet, 
 46% (quarenta e seis por cento) acessam apenas por celular e
2/3 dos alunos não têm computador;

Considerar que as crianças precisam de um adulto para intermediar a aprendizagem e  maioria
vivem em lares com

as diferenças no aprendizado entre os alunos que têm maiores possibilidades de apoio dos pais.

as diferenças observadas entre os alunos de uma mesma escola em sua resiliência, motivação e
habilidades para aprender de forma autônoma on-line ou off-line; 

 considerar as potencialidades e as fragilidades de cada estudante diante do momento
vivido. 

 as diferenças entre os alunos que têm acesso ou não à internet e/ou aqueles que não
têm oportunidades de acesso às atividades síncronas ou assíncronas. 

Processo avaliativo 

A avaliação, durante regime de atividades não presenciais considerará, no seu exercício,
os seguintes princípios:

I.  - o processo avaliativo do ano  em curso deverá levar em conta os objetivos de
aprendizagens, considerando o contexto excepcional da pandemia, com o intuito de evitar o
aumento da reprovação e do abandono escolar.

II.  deve ser  considerado as reais  condições de isonomia dos alunos de acesso à
infraestrutura  de  Internet  e  de  outras  variantes  (ambiental,  material  didático-pedagógico  e
insumos),  bem como dos  instrumentos,  técnicas  e  métodos  a  serem utilizados  no “regime
especial de aulas não presenciais

III. as devolutivas dos estudantes e das famílias. Estes registros servirão de base para
os pareceres finais e, consequentemente, para a validação da carga horaria e servirão de base
para a avaliação das aprendizagens dos estudantes. 

IV.  o aperfeiçoamento do processo de ensino/aprendizagem;
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V. a aferição do desempenho do estudante, quanto à apropriação de conhecimentos
em cada área do conhecimento, componentes curriculares e o desenvolvimento de conceitos,
competências e habilidades.

VI.  garantir  critérios  e  mecanismos  de avaliação ao  final  do  ano letivo de  2020,
considerando os objetivos de aprendizagem efetivamente cumpridos pelas escolas e redes de
ensino, de modo a minimizar a retenção e o abandono escolar;

VII.  priorizar  a  avaliação  de  competências  e  habilidades,  alinhadas  à  BNCC,  com
ênfase em leitura, escrita, raciocínio lógico-matemático, comunicação e solução de problemas,
projetos  de pesquisa  para um grupo de alunos,  avaliação da  leitura de livros  indicados  no
período de isolamento, entre outras possibilidades;

VIII. priorizar a avaliação formativa e diagnóstica da alfabetização nos anos iniciais do
Ensino Fundamental, como também na transição para os anos finais;

IX.  observar  atentamente  os  critérios  de promoção dos  5º  e  9º  anos  do Ensino
Fundamental , por meio de avaliações, projetos, provas ou exames que cubram rigorosamente
somente os conteúdos e objetivos de aprendizagem que tenham sido efetivamente cumpridos
pelas escolas;

X. Observar  a  possibilidade  de  um  continuum  curricular  2020-2021,  conforme
disposto nesta Resolução para os alunos que não se encontram em final de ciclo, de modo a
evitar o aumento na quantidade de alunos retidos no final do ano letivo de 2020; 

XI.  utilizar os resultados das avaliações formativa e diagnóstica que deverão orientar
programas de recuperação da aprendizagem presencial ou não presencial, promovida em cada
escola e/ou rede de ensino, conforme critérios definidos pelos gestores escolares de acordo
com o seu replanejamento pedagógico e curricular no retorno às aulas

Diante da  excepcionalidade do ano letivo de 2020,e  a organização das atividades de
aprendizagens  não  presenciais  nas  Unidades  de  Ensino  no  Ensino  Fundamental.
Recomenda-se   adotar como critério para conclusão dos períodos letivos a elaboração
de um Parecer Avaliativo Anual para cada estudante tendo como objetivo

a) identificar quais competências e habilidades foram desenvolvidas pelos alunos durante o
período de isolamento,

b)identificar as lacunas do aprendizado que orientem o plano de recuperação dos alunos
que não atingiram os objetivos propostos por meio das atividades não presenciais no período de
isolamento.

c) verificação da aprendizagem do conhecimento e do desenvolvimento de competências e
habilidades, aferidas através das atividades curriculares
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d) diagnosticar as deficiências/necessidades de aprendizagem que servirão de subsídios
para replanejamento das atividades programadas para e sequência do Plano de Atividade
Educacional proposto para reposição de alvos de aprendizagens e do percurso pedagógico
do aluno no decorrer dos próximos anos .

Recomendamos evitar  a retenção dos alunos diante da da  excepcionalidade do ano
letivo de 2020, A rede municipal para tal decisão deverá ;

Garantia da equidade no acesso e aprendizagem de todos os alunos; 

Garantida a  recuperação paralela

Garantida  a oferta da  totalidade dos alvos de aprendizagem do currículo municipal,   da
Base curricular do território catarinense ,da BNCC , Conforme o nível /etapa /ano em questão.
Caso contrário a criança será punida pela falha de adultos.

.

Plauto Mendes
Consultor   em educação
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