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PARECER CME/CE Nº 02/2020 
APROVADO EM 30/04/2020 
 

Aprova a Reorganização do 
Calendário Escolar da Rede 
Municipal de Ensino de Portão 
para o Ano Letivo de 2020. 
 

 
 

I. RELATÓRIO 

 

1. Histórico 
 

 Em decorrência do cenário, em que estamos vivendo, com a 

disseminação comunitária da COVID-19 em todos os Continentes, caracterizada 

por uma pandemia, a OMS recomendou três ações básicas: isolamento e 

tratamento dos casos identificados; testes massivos; e distanciamento social.  

 Desta maneira, o Estado do Rio Grande do Sul, bem como o Município de 

Portão, emitiram decretos e instrumentos legais normativos para o enfretamento 

da emergência de saúde pública, estando, entre elas, a suspensão das 

atividades escolares.  

 Tendo como base as normas exaradas sobre esse assunto em nível 

federal, estadual, bem como a Nota Conjunta emitida pela SEMECDT e CME, 

no dia 23/04 de 2020, estudos foram realizados, afim de apresentar 

possiblidades e propostas pedagógicas, para a garantia e efetividade do 

Calendário Escolar.  

 A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo - 

SEMECDT de Portão, através do Ofício nº 107/2020, de 29 de abril do corrente 

ano, encaminhou à apreciação deste Conselho Municipal de Educação - 

CME/PORTÃO o documento que solicita a aprovação da Reorganização do 

Calendário Escolar da Rede Municipal de Ensino de Portão para o Ano Letivo de 

2020, frente à pandemia COVID-19 (novo Coronavírus), respeitando as 
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especificidades das etapas e modalidades de ensino, fundamentando-se na 

legislação vigente. 

 Assim, a SEMECDT propõe ao Conselho, mediante o calendário 

apresentado que os trabalhos aconteçam da seguinte forma: 

    
  Cabe justificar que a Reorganização do Calendário Escolar/2020 

busca primar:  

  a) pelo princípio da equidade, de todas as crianças da Educação 

Infantil (EI) e estudantes do Ensino Fundamental (EF), na participação do processo 

de ensino e aprendizagem, que implica na garantia do direito universal à educação 

sem nenhuma forma de exclusão, a fim de minimizar as desigualdades sociais que 
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caracterizam as comunidades escolares; 

   b) pelo princípio da legalidade, segundo a LDBEN – Lei nº 9394/1996 

e em consonância com as orientações do Conselho Nacional de Educação (CNE) 

e normas excepcionais de enfrentamento da situação de emergência em saúde 

pública; 

   c) pelo princípio da responsabilidade e compromisso na adoção de 

medidas que respaldem o direito das crianças/estudantes ao aprendizado de 

qualidade. 

 

 A LDB em seu artigo 23, parágrafo segundo diz: “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 a Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, 

que estabelece normas excepcionais para o ano letivo em curso da Educação 

Básica e do Ensino Superior, decorrentes das medidas para o enfrentamento da 

situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020: 

 

 Art. 1º 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 a carga horária 
mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos, 
observadas as normas a serem editadas pelos respectivos 
sistemas de ensino. Parágrafo único. A dispensa de que trata 
o caput se aplicará para o ano letivo afetado pelas medidas 
para enfrentamento da situação de emergência de saúde 
pública de a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 
 

 

  A Medida Provisória supramencionada flexibiliza a obrigatoriedade do 

cumprimento dos 200 dias letivos, estabelecidos pela LDBEN/96, mas não 

desobriga as 800 horas anuais. Destacamos entre as previsões trazidas pela MP 
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nº 934/2020:  

1. a flexibilização tem caráter excepcional e sua aplicação 
refere-se, em princípio, ao ano letivo afetado pelas medidas 
de prevenção à pandemia; 2. os 200 dias não precisarão ser 
ofertados, mas mantém-se a exigência do cumprimento das 
800 horas (mínimas anuais); 3. a cada sistema de ensino, 
compete editar suas respectivas normas. 

 

  A Educação Básica é obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 

(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive a sua oferta gratuita para todos 

os que a ela não tiveram acesso na idade própria. 

  A reorganização do novo calendário escolar, visa garantir que, para 

todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, seja realizada de forma a 

preservar o padrão de qualidade previsto no Inciso IX, do artigo 3º, da LDB e 

Inciso VII, do artigo 206, da Constituição Federal. 

  Precisamos destacar aqui, alguns pontos, que são impreteríveis 

observar: 

 a previsão no PPP em consonância com o Regimento Escolar; 

 a adequação do calendário escolar nas instituições escolares; 

 o debate e a tomada de decisão junto à comunidade escolar; 

 a orientação expressa pelo órgão competente do respectivo sistema de 

ensino; 

  a garantia de qualidade, com equidade, e de acesso a TODAS as  

crianças e estudantes; 

 a importância das atividades pedagógicas oferecidas estarem 

adequadas ao momento e de acordo com as possibilidades de crianças 

e estudantes; 

 a garantia dos objetivos de aprendizagem propostos no currículo de 

cada um dos anos/etapas, ofertados pelas instituições de ensino; 

 a gestão do calendário, aqui apresentado, com a realização e reposição 

de atividades pedagógicas/escolares é de responsabilidade da 

Mantenedora e das Instituições de Ensino; 
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 o acompanhamento e validação das atividades propostas devem ser 

realizadas, de maneira efetiva pela Equipe Pedagógica da escola, e em 

especial, pelo Supervisor Educacional, dando suporte e orientação, aos 

professores, na elaboração das mesmas.; 

 

 entre outros aspectos, que julgarem fundamental, uma vez que vivemos 

um período de excepcionalidade, sem previsão de retorno à normalidade 

e ainda com muitas incertezas, tanto no âmbito da saúde, quanto na 

proteção da vida, as quais refletem na organização da escolarização 

obrigatória. 

 

 Vale salientar que as instituições de ensino, terão a incumbência de 

assegurar o cumprimento das 800 horas estabelecidas, na reorganização do 

Calendário Escolar/2020, com progressivos graus de autonomia pedagógica. E 

aos docentes, ministrar as horas-aula estabelecidas, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional.  

 
2. Análise da Matéria 

 

 A proposta encaminhada, quanto a Reorganização do Calendário Escolar 

para o ano letivo de 2020, encontra-se em condições de aprovação, onde este 

Conselho ressalta que a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e 

Turismo-SEMECDT, deverá providenciar e encaminhar cópia às Escolas 

Municipais de Educação Infantil e às Escolas Municipais de Ensino Fundamental 

que atendem a esta etapa. E, alerta-se à Mantenedora que cada 

Estabelecimento de Ensino deverá dar ampla divulgação da Reorganização do 

Calendário Escolar à toda a comunidade escolar. 

 Este Conselho orienta o cumprimento deste calendário garantindo que 

seja respeitada a Lei 9.394/96, bem como o Parecer CNE/CP Nº 5/2020, sempre 

levando em consideração o atendimento dos objetivos de aprendizagem e o 
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desenvolvimento das competências a serem alcançados pelas crianças e 

estudantes em circunstâncias excepcionais provocadas pela pandemia.  

 Caso ocorram, a publicação de novos decretos, que visam a continuação 

da suspensão das atividades escolares, não previstos no Calendário aprovado, 

fica sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

Desporto e Turismo- SEMECDT, analisar o decreto emitido e organizar novas 

medidas de recuperação, com o encaminhamento prévio ao Conselho Municipal 

de Educação. 

 As possíveis adequações e/ou alterações a este calendário deverão ser 

encaminhadas a este Conselho para análise, deliberação e consequentemente, 

emissão de novo Parecer.  

 

3. CONCLUSÃO 
 

 Face ao exposto, o Conselho Municipal de Educação, aprova a 

Reorganização do Calendário Escolar da Rede Municipal de Ensino de Portão 

para o Ano Letivo de 2020. 

 Casos omissos, que surgirem ao longo do ano letivo de 2020, serão 

resolvidos em consenso com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

Desporto e Turismo-SEMECDT, com a aprovação do Conselho Municipal de 

Educação do Município de Portão.  

Portão, 30 de abril de 2020. 
 

Aprovado por unanimidade, em sessão extraordinária on-line, realizada no dia 30 de 

abril de 2020. 

 

 

 

 

Fabiana Machado 
Presidente CME/Portão 
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