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PARECER CME/CE Nº 04/2021 
APROVADO EM 08/06/2021 
 

Aprova a forma de expressão dos 
resultados da avaliação, da Rede 
Municipal de Ensino de Portão 
para o Ano Letivo de 2021. 
 

 
 
 

 
I. RELATÓRIO 

 

1. Histórico 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTÃO, usando das 

atribuições que lhe são conferidas por Lei e com fundamento no art. 211 da 

Constituição Federal (CF), nos artigos 8º e 11, inciso III e IV, da Lei Federal de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN (Lei nº 9.394/1996) e Leis 

Municipais nºs 2.714/2018 e 2.718/2018, analisou o pedido de solicitação da 

Secretaria de Educação - SEME, para a alteração na forma de expressão dos 

resultados da avaliação do ano de 2021, passando a ser através de Parecer 

Descritivo a todos os anos, etapas e modalidades escolares, levando em 

consideração o período de pandemia que ainda vivemos e recomendações do 

Conselho Nacional de Educação- CNE.  

 CONSIDERANDO:  

 - a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88); 

 

- o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei 8.069/1990; 

 

- a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n° 9.394/1996; 

- a Lei Federal nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que “Estabelece normas 

educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Rua Ivoti, 101/ Centro- CEP: 93180-000 

Fone: (51) 3500-4269- Ramal: 269 
cmeducacao@portao.rs.gov.br 

 

 
 

Parecer CME/CE nº04, aprovado em 08 de junho de 2021.                        2 
 
 

pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e 

altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. ” 

- o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) nº11 de 07 de julho de 

2020, que trata das Orientações Educacionais para a Realização de Aulas e 

Atividades Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais no contexto da 

Pandemia;  

- a Resolução CNE/CP nº 2, de 10 de dezembro de 2020, que “Institui 

Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação dos dispositivos da Lei 

nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais 

excepcionais a serem adotadas pelos sistemas de ensino, instituições e redes 

escolares, públicas, privadas, comunitárias e confessionais, durante o estado 

de calamidade reconhecido pelo Decreto Legislativo nº6, de 20 de março de 

2020”.  

- a garantia aos direitos de aprendizagem; 

 

- os prejuízos sinalizados pela sociedade brasileira de pediatria à saúde mental 

e física das crianças e dos adolescentes com o fechamento das escolas no ano 

de 2020; 

 

- o Documento Orientador Curricular - Território de Portão que traz as 

concepções, objetivos de aprendizagem, habilidades e competências a serem 

desenvolvidas nos diferentes anos e etapas da educação básica no município;  

 

- a Resolução CME/CE nº04/2020 que “Orienta a conclusão do Ano Letivo de 

2020 para as escolas do Sistema Municipal de Educação de Portão, em 

virtude da suspensão das aulas presenciais motivada pela pandemia do 

novo Coronavírus - COVID-19 e fixa normas para o Ano Letivo de 2021”. 
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A Secretaria Municipal de Educação de Portão, através do Ofício nº 

101/2021, de 02 de junho do corrente ano, encaminhou à apreciação deste 

Conselho Municipal de Educação - CME/PORTÃO a solicitação de análise e 

aprovação quanto a alteração na forma de expressão dos resultados da 

avaliação do ano de 2021, passando a ser através de Parecer Descritivo a 

todos os anos, etapas e modalidades escolares. 

  

 
2. Análise da Matéria 

 

Desde a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 1996) o 

tema da avaliação está na pauta da produção acadêmica, de escolas e 

professores e, nesse momento, passado um longo período de distanciamento 

social, onde foi necessária a implementação do Ensino Remoto Emergencial, 

as medidas pedagógicas de avaliação devem, mais do que nunca, ser 

discutidas e repensadas. 

Consta em seu Artigo 24, parágrafo V que a verificação do rendimento 

escolar deverá atender ao critério de: avaliação contínua e cumulativa do 

desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais 

provas finais. 

Temos também, na BNCC, clara referência a Avaliação: cabe, às redes 

e às escolas, na (re) formulação de seus Currículos “construir e aplicar 

procedimentos de avaliação formativa de processo ou de resultado que levem 

em conta os contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais 

registros como referência para melhorar o desempenho da escola, dos 

professores e dos alunos”. 

Avaliar compreende relacionar acontecimentos 
metodológicos cotidianos com o desenvolvimento da 
aprendizagem das crianças e estudantes. Um professor 
que trabalha em suas aulas com o desenvolvimento da 
reflexão, da ação e dos diversos posicionamentos 
deverá avaliar a partir desta lógica (DOCPT- p.45). 
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A proposta encaminhada encontra-se em condições de aprovação, 

onde este Conselho ressalta que a Secretaria Municipal de Educação, deverá 

orientar as Escolas Municipais de Educação Infantil e as Escolas Municipais de 

Ensino Fundamental, dando ampla divulgação a nova sistemática de avaliação 

e promovendo momentos de formações, debates e estudos com os 

profissionais da educação.  

 
 

3. CONCLUSÃO 
 
Diante do exposto, com base na legislação vigente, o colegiado do 

Conselho Municipal de Educação de Portão/RS, dá parecer favorável quanto 

a alteração na forma de expressão dos resultados da avaliação do ano de 

2021, passando a ser através de Parecer Descritivo a todos os anos, etapas e 

modalidades escolares.  

Destaca-se que as avaliações devem ser parte de uma proposta 

educativa que busquem como resultado o processo da aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças e estudantes – uma formação humana integral 

que vise à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

 Casos omissos, que surgirem ao longo do ano letivo de 2021, serão 

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

aprovação do Conselho Municipal de Educação do Município de Portão.  

Portão, 08 de junho de 2021. 
 

Aprovado por unanimidade, em sessão ordinária on-line, realizada no dia 08 de junho 

de 2021. 

 

 

Fabiana Machado 
Presidente CME/Portão 


