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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

           

 

RESOLUÇÃO SEMED Nº 011, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.  

  

ALTERA O ARTIGO 8º INCISO II ALINEA “A” E O ARTIGO 12 

CAPUT E ACRESCENTA OS PARÁGRAFOS 7º E 8º, DA 

RESOLUÇÃO Nº 04, DE 22 DE JANEIRO DE 2021, QUE 

ESTABELECE O CALENDÁRIO ESCOLAR PARA O ANO 

LETIVO DE 2021 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO 

PEDRO DA ALDEIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais descritas 

no art. 32 da Lei Complementar nº 161/2019, torna público, por intermédio desta Resolução, as 

alterações promovidas no Calendário Escolar estabelecido pela Resolução nº 04, de 22 de janeiro de 

2021; 

Considerando a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional; 

Considerando o Regimento Básico de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos das Escolas da Rede Municipal de Ensino do Município de São Pedro da 

Aldeia/ 2017 (adendo a Matriz Curricular do 1º Segmento - 2018); 

Considerando a Lei nº 13.803 de 10 de janeiro de 2019, que Altera dispositivo da Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, para obrigar a notificação de faltas escolares ao Conselho Tutelar quando 

superiores a 30% (trinta por cento) do percentual permitido em lei; 

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 04/02/2020. Declara Emergência em Saúde Pública 

de Importância Nacional, em razão da infecção humana pelo COVID-19; 

Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 06/02/2020. Dispõe sobre as medidas para o 

enfrentamento à emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19, 

consoante já reconhecida pela OMS; 

Considerando o Decreto Municipal nº 024, de 14/03/2020. Dispõe sobre as medidas temporárias 

de prevenção ao contágio COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do Município de São Pedro da 

Aldeia e dá outras providências; 

Considerando o Decreto Estadual nº 46.984, de 20/03/2020. Declara Situação de Emergência no 

Estado do Rio de Janeiro, em razão da pandemia do Novo Coronavírus – COVID-19; e adota outras 

providências; 
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Considerando a Deliberação CEE nº 376, de 23/03/2020. Orienta as Instituições integrantes do 

Sistema Estadual de Ensino do Estado do Rio de Janeiro sobre o desenvolvimento das atividades 

escolares não presenciais, em caráter de excepcionalidade temporalidade, enquanto permanecerem as 

medidas de isolamento previstas pelas autoridades estaduais na prevenção e combate ao Coronavírus – 

COVID-19; 

Considerando a Instrução Normativa SEMED nº 002, de 28/03/2020. Disciplina, no âmbito da 

Secretaria Municipal de Educação, a adoção de medidas temporárias para a prevenção ao contagio pelo 

Novo Coronavírus (COVID-19), com o objetivo de assegurar o funcionamento das unidades escolares 

da Rede Pública Municipal de Ensino e a continuidade das funções administrativas para o adequado 

enfrentamento à emergência de Saúde Pública de importância internacional, reconhecida pela 

Organização Mundial de Saúde; 

Considerando o Decreto Municipal nº 034, de 30/03/2020. Dispõe sobre a alteração do Decreto 

nº 024, de 14 de março de 2020;  

Considerando a Medida Provisória Governo Federal nº 934, de 1º de abril de 2020. Estabelece 

normas excepcionais sobre 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;  

Considerando o Parecer CNE/CP Nº 5, de 28/04/2020 (Homologado pelo MEC D.O.U. 

01/06/2020). 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; 

Considerando o Parecer CME Nº 001, de 27/05/2020. Regulamentação das atividades não 

presenciais no período de suspensão emergencial de aulas das unidades escolares da Rede Pública de 

Ensino em virtude da Pandemia da COVID-19; 

Considerando a Portaria SEMED Nº 001, de 28/05/2020. Disciplina, no âmbito da Secretaria 

Municipal de Educação, os procedimentos para a realização de atividades não presenciais, no período de 

suspensão emergencial de aulas das unidades escolares da Rede Pública Municipal de Ensino em virtude 

da pandemia do COVID-19; 

Considerando o Parecer CNE/CP Nº 9, de 08/06/2020 (Homologado pelo MEC D.O.U, 

09/07/2020). Reexame do Parecer CNE/CP nº 5/2020, que tratou da 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; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/Legislacao.nsf/b110756561cd26fd03256ff500612662/40c85f5ee8869fb20325850700411e62?OpenDocument
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Considerando o Parecer CNE/CP Nº 11, de 07/07/2020 (Homologado pelo MEC D.O.U, 

03/08/2020). Orientações Educacionais para a Realização de Aulas e Atividades Pedagógicas 

Presenciais e Não Presenciais no contexto da Pandemia; 

Considerando a Instrução Normativa SEMED nº 003, de 09/07/2020. Disciplina, no âmbito da 

Secretaria Municipal de Educação, os procedimentos para a entrega de atividades pedagógicas 

impressas (API) aos alunos matriculados na Rede Pública de Ensino; 

Considerando a Lei Federal nº 14.040 - 18/08/2020. Estabelece normas educacionais 

excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 

Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020, e altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009; 

Considerando a Lei Estadual nº 8.991 de 27 de agosto de 2020, que dispõe sobre a garantia de 

opção pelo ensino remoto, quando da retomada das aulas presenciais, até que seja oficialmente 

disponibilizada vacina ou medicamento eficaz contra a COVID-19, na forma que menciona; 

Considerando Decreto Municipal nº 162, de 20/10/2020. Dispõe sobre a permanência da 

suspensão das aulas presenciais nas Escolas da Rede Pública por tempo Indeterminado; 

RESOLVE: 

Art. 1º O art. 8º, II, “a” da Resolução Nº 04, de 22 de janeiro de 2021 passa a vigorar com a 

seguinte alteração:  

“Art. 8º O Calendário Escolar para o ano letivo de 2021 ficará assim organizado:”(NR) 

I ............................................................................. . 

a) .............................................................................; 

b) .............................................................................; 

c) ............................................................................ . 

 

II ............................................................................. : 

a) 1º Bimestre: de 02 de agosto a 30 de setembro de 2021; 

b) ..............................................................................; 

 

III  ............................................................................ : 

a) ............................................................................... ; 

b) ............................................................................... ; 

c) ............................................................................... ; 

d) ............................................................................... . 
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Parágrafo único. ............................................................. .” 

Art. 2º - O art. 12 da Resolução Nº 04, de 22 de janeiro de 2021 passa a vigorar com a seguinte 

alteração:  

“Art. 12º O acompanhamento do aluno referente ao período das atividades não presencias será 

registrado mediante a retirada das atividades impressas na unidade escolar, bem como a entrega das 

mesmas de acordo com as datas estabelecidas pela direção do estabelecimento de ensino”. 

§ 1º ................................................................................... . 

 

§ 2º ................................................................................... . 

 

§ 3º ................................................................................... . 

 

§ 4º ................................................................................... . 

 

§ 5º ................................................................................... . 

 

§ 6º ................................................................................... . 

 

§ 7º A utilização de mídias sociais de longo alcance (WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, etc.) 

como instrumentos utilizados pelos docentes, não possui caráter obrigatório ao estudante, e sim 

estratégia complementar para estimular e orientar os estudos. 

 

§ 8º Excepcionalmente, ante a devida comprovação de impossibilidade de retirada e devolução do 

material impresso pelo aluno, tais atividades poderão ser remetidas pelo professor, por meio de mídias 

sociais ou endereço eletrônico, sendo neste caso validada pelo corpo docente, Equipe Diretiva e de 

Assessoramento Técnico Pedagógico, como atividade enviada ao aluno. 

  

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 27 de agosto 

de 2021, ficando revogadas as disposições em contrário.                     

 

                        

 São Pedro da Aldeia, 04 de outubro de 2021. 

 

 

Elias Valadão da Mota 

Secretário de Municipal de Educação 


