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PARECER CME/CE Nº 17/2020 
APROVADO EM 22/12/2020 
 

Aprova o Plano de Ação 2020/2021 
que define estratégias não 
presenciais e presenciais para a 
Educação Pública Municipal em 
Portão, considerando a 
excepcionalidade da pandemia da 
COVID-19. 
 

 
 

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 e considerando os Pareceres CME/CE 

nºs 4, 5, 7,8, 9 de 2020 deste Colegiado, analisou o Plano de Ação 

apresentado e enviado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

Desporto e Turismo- SEMECDT de Portão, que contém as ações que foram 

adotadas no que se refere a reorganização do ano letivo de 2020, bem como a 

previsão de ações para o ano letivo de 2021, tendo em vista as circunstâncias 

excepcionais provocadas pela pandemia COVID-19.  

 CONSIDERANDO:  

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

-  o artigo 4º do 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; 
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-  a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 11 de março de 

2020, a disseminação comunitária da COVID-19 em todos os Continentes e 

qualificando-a como Pandemia, recomenda para evitar a disseminação através 

de “três ações básicas: isolamento e tratamento dos casos identificados; testes 

massivos; e distanciamento social”; 

- 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 

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/CP n°5/2020, aprovado 

em 28 de abril de 2020, sobre reorganização dos calendários escolares e 

realização de atividades pedagógicas não presenciais durante o período de 

pandemia da COVID-19; 

- 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;  

- o Documento da UNCME/RS, UNDIME/RS e FAMURS de 24 de abril de 

2020, que trata das Atividades Presenciais e Não Presenciais: Linhas Gerais 

da Legislação em Vigor;  

- os Pareceres do Conselho Municipal de Educação (CME) nºs 02, 03, 04, 05, 

07, 08 e 09 de 2020 que Aprovam e Orientam quanto à Reorganização do 

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

de 2020; 

- o acompanhamento efetivo da Secretaria Municipal de Educação (SEMECDT) 

e do Conselho Municipal de Educação (CME) a respeito da oferta das 

atividades não presenciais às crianças e aos estudantes da Rede Municipal de 

Ensino de Portão; 
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- o Decreto Estadual n° 55.154 do Governador do Rio Grande do Sul, em 1° de 

abril de 2020; 

- o Decreto n° 55.220, de 30 de abril de 2020, do governo do Estado do Rio 

Grande do Sul, reiterando o estado de calamidade pública em todo o território 

do RS; 

- o Decreto n° 55.241, do Estado do Rio Grande do Sul, de 10 de maio de 2020 

que determina a aplicação das medidas sanitárias segmentadas de que trata o 

art. 19 do Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de 

Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à 

epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do 

Rio Grande do Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em 

todo o território estadual e dá outras providências; 

- o Decreto Estadual nº 55.335 de 29 de junho de 2020, que “Determina a 

aplicação das medidas sanitárias segmentadas de que trata o art. 19 do 

Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de 

Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à 

epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do 

Rio Grande do Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em 

todo o território estadual”; 

- o Decreto Estadual nº 55.413, de 03 de agosto de 2020, que Determina a 

aplicação das medidas sanitárias segmentadas de que trata o art. 19 do 

Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de 

Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à 

epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do 

Rio Grande do Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em 

todo o território estadual;  

- os Decretos do Município de Portão: 
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- nº 1.171, de 20 de março de 2020, que “Decreta situação de 

emergência em saúde pública e estabelece medidas complementares de 

prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo novo Coronavírus 

(COVID-19) no município de Portão-RS”; 

- nº 1.184, de 11 de maio de 2020, que “Reitera estado de calamidade 

pública em decorrência do novo Coronavírus (COVID-19) e determina a 

observância das medidas de distanciamento controlado aplicáveis à região de 

saúde r07, além das medidas sanitárias permanentes previstas pelo Decreto 

Estadual 55.240/2020”; 

- nº 1.188, de 01 de junho de 2020, que “Altera o Decreto nº 1.184/2020, 

prorrogando o prazo de suspensão das aulas da rede pública e privada de 

ensino do município de Portão”; 

- n° 1.203, de 04 de agosto de 2020, que trata em seu art. 11, da 

suspensão das aulas, cursos e treinamentos presenciais em todas as escolas, 

faculdades, públicas ou privadas, municipais ou estaduais, e demais 

instituições de ensino, de todos os níveis e graus, bem como em 

estabelecimentos educativos, de apoio pedagógico, ou de cuidados a crianças, 

incluídas as creches e pré-escolas, situadas no Município, até o dia 31 de 

agosto de 2020; 

- n°1.211, de 31 de agosto de 2020, que altera o decreto nº 1.184/2020, 

prorrogando o prazo de suspensão das aulas da rede pública e privada de 

ensino do município de Portão. O art. 11 refere-se à suspensão das aulas, 

cursos e treinamentos presenciais em todas as escolas, faculdades, públicas 

ou privadas, municipais ou estaduais, e demais instituições de ensino, de todos 

os níveis e graus, bem como em estabelecimentos educativos, de apoio 

pedagógico, ou de cuidados a crianças, incluídas as creches e pré-escolas, 

situadas no Município, até o dia 30 de setembro de 2020;   
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- n° 1.217, de 29 setembro de 2020, que altera o art.11 do Decreto 

Municipal nº 1.184, de 11 de maio de 2020, no que diz respeito a prorrogação 

do prazo de suspensão das aulas presenciais das redes públicas e privada, 

passando a viger conforme segue: “Art. 11 ficam suspensas as aulas 

presenciais em todas as escolas e faculdades, públicas ou privadas, municipais 

ou estaduais, e demais instituições de ensino, de todos os níveis e graus, 

incluídas as creches e pré-escolas, situadas no Município até o 31 de outubro 

de 2020, exceto atividades de ensino especificamente autorizadas, conforme 

anexo I.” 

- n° 1.223, de 30 de outubro de 2020, que “Altera o Decreto nº 

1.184/2020, prorrogando o prazo de suspensão das aulas da rede pública e 

privada de ensino do Município de Portão”; 

- nº 1.230 , de 30 de novembro de 2020, que “Altera o Decreto nº 

1.884/2020, com redação data pelos Decretos nº 1.223/2020 e nº 1.226/2020, 

autorizando o retorno das aulas de reforço escolar das escolas estaduais e 

particulares”.  

- que a prioridade é a manutenção da vida; 

- a garantia aos direitos de aprendizagem e a mitigação da sobrecarga no 

retorno presencial; 

- 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;  

- todos os atos legais citados anteriormente, este colegiado respalda o 

consenso de que, quaisquer medidas sugeridas apenas amenizarão os 

impactos pedagógicos e de aprendizagens que o momento mundial 

desencadeou aos estudantes e profissionais da educação, em decorrência da 

pandemia do COVID-19; 
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- que todos os esforços e pensares sobre a educação são necessários, 

importantes e urgentes para que, coletivamente, os segmentos possam 

contemplar ações que minimizem os impactos que, necessariamente, deverão 

ser (re) considerados nos períodos seguintes aos retornos das atividades e 

dinâmicas escolares; 

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

SEMECDT de Portão, através do Ofício nº 233/2020, de 22 de dezembro do 

corrente ano, encaminhou à apreciação deste Conselho Municipal de 

Educação - CME/PORTÃO o Plano de Ação 2020/2021, frente à pandemia 

COVID-19 (novo Coronavírus), respeitando as especificidades das etapas e 

modalidades de ensino, fundamentando-se na legislação vigente. 

 

  

2. Análise da Matéria 
 

 A proposta encaminhada, quanto ao Plano de Ação 2020/2021, 

encontra-se em condições de aprovação, onde este Conselho ressalta que a 

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

deverá orientar as Escolas Municipais de Educação Infantil e as Escolas 

Municipais de Ensino Fundamental, quanto a continuação do registro de 

acompanhamento das crianças e estudantes com relação às atividades não 

presenciais e presenciais e, também sobre o arquivamento dos documentos 

referentes a vida escolar durante este período de excepcionalidade . E, alerta-

se à Mantenedora que cada Estabelecimento de Ensino deverá dar ampla 

divulgação a este Plano de Ação a toda a comunidade escolar.  

 Como o Plano de Ação é um documento que deve registrar todas as 

etapas e ações que se fizerem necessárias para a organização dos tempos, 

espaços, objetivos, recursos e estratégias pensadas inicialmente para o ano de 

2020. Sua elaboração deve ser de forma descritiva, com todas as informações 

necessárias que orientem e esclareçam a comunidade escolar quanto ao 

cumprimento dos aspectos legais e das aprendizagens essenciais possíveis 
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para o ano em curso. Este plano deve estar de acordo com as normas do  

sistema de ensino, exaradas para esse período de excepcionalidade – 

atividades pedagógicas não presenciais, metodologias, recursos 

disponíveis, formas de registro e comprovação da realização das mesmas, 

processos de avaliação, dentre outros. 

 A Mantenedora (SEMECDT) deverá encaminhar semestralmente, a este 

Conselho, um relatório das atividades realizadas de acordo com o que foi 

previsto no Plano de Ação.  

 

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

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

Plano de Ação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e 

Turismo-SEMECDT de Portão/RS, uma vez que apresentou o planejamento de 

ações para o atual momento de excepcionalidade no desenvolvimento das 

habilidades e competências das crianças e estudantes da Rede Municipal, bem 

como o desenvolvimento no atendimento dos objetivos de aprendizagem e os 

currículos escolares. 

 Casos omissos, que surgirem ao longo do ano letivo de 2021, 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, 22 de dezembro de 2020. 
 

Aprovado por unanimidade, em sessão extrordinária on-line, realizada no dia 22 de 

dezembro de 2020. 

“Na distância e no isolamento, permaneceremos sempre JUNTOS!” 

 

 

Fabiana Machado 
Presidente CME/Portão 


