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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

RESOLUÇÃO SEMED Nº 12, DE 06 DE OUTUBRO DE 2021. 

 

Disciplina, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, 

os procedimentos para a realização de atividades não 

presenciais e/ou presenciais no período de suspensão ou de 

retorno à presencialidade das atividades de ensino e 

aprendizagem, bem como os critérios para o Resultado Final 

dos alunos matriculados na Rede Pública Municipal de 

Ensino no ano letivo excepcional 2021, em virtude da 

pandemia da COVID-19 e dá outras providências. 

 

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

descritas no art. 32 da Lei Complementar n° 161-2019 c/c art. 13 do Decreto Municipal nº 024/2020; 

 

Considerando o disposto no artigo 205 da Constituição Federal, de 1988, determinando 

que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho; 

 

Considerando o disposto no artigo 206, inciso VII da Constituição Federal de1988, que 

determina ser um princípio do ensino ministrado no Brasil à garantia de padrão de qualidade; 

 

Considerando o disposto no artigo 22 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 

que estabelece como finalidades da educação básica desenvolver o educando, assegurar-lhe a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 

trabalho e em estudos posteriores; 

 

Considerando o artigo 23 da LDB, que dispõe em seu § 2º que 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 o artigo 32, § 4º da LDB que afirma que o ensino fundamental será 

presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em 

situações emergenciais; 
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Considerando que o Ministério da Saúde editou a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de 

fevereiro de 2020, declarando Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em razão da 

infecção humana pelo COVID-19; 

 

Considerando que a OMS declarou estado de pandemia de COVID-19, doença causada 

pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2), em 11/03/2020; 

 

Considerando a edição da Lei Federal nº 13.979/20, que 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 Estadual nº 46.984, de 20 de março 2020, que declara Situação 

de Emergência no Estado do Rio de Janeiro, em razão da pandemia do Novo Coronavírus, COVID-

19, e adota outras providências; 

 

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 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; 

 

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 Lei Federal nº 14.040 - 18/08/2020, que 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. 
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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 a Resolução nº 2, de 11 de setembro de 2001, que institui Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica; 

Considerando a Deliberação do CME nº 02, de 30 de outubro de 2017, que fixa normas 

para a Educação Especial e inclusiva no Sistema Municipal de Ensino de São Pedro da Aldeia; 

 

Considerando 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 nº 6, de 20 de março de 2020; 

 

Considerando a Resolução SEMED nº 004, 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; 

 

Considerando a Instrução Normativa SEMED nº 001, de 26/01/2021, que disciplina, no 

âmbito da Secretaria Municipal de Educação, os procedimentos para a retomada gradual dos 

profissionais da educação, da Rede Pública de Ensino e da presente pasta. E que no Art. 5º determina 

que os alunos continuarão com aulas presenciais suspensas visando a não aglomeração de pessoas no 

âmbito escolar. Contudo será adotado o sistema de aulas remotas e atividades não presenciais; 

 

Considerando o Decreto Municipal de nº 027 de 29 de janeiro de 2021, que estabelece 

adoção de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pela COVID-19, bem como 

a autorização de funcionamento das escolas públicas com aulas na modalidade não presencial, em seu 

Artigo 17º; 
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Considerando a Resolução CNE nº 1 de 28 de maio de 2021, que institui Diretrizes 

Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos aspectos relativos ao seu alinhamento à 

Política Nacional de Alfabetização (PNA) e à Base nacional Comum Curricular (BNCC), e Educação 

de Jovens e Adultos a Distância; 

 

Considerando a Portaria n° 250, de 05 de julho de 2021, que estabelece as diretrizes de 

realização do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) no ano de 2021; 

 

Considerando a Resolução CNE/CP nº 2, de 5 de agosto de 2021, que institui Diretrizes 

Nacionais orientadoras para a implementação de medidas no retorno à presencialidade das atividades 

de ensino e aprendizagem e para a regularização do calendário escolar; 

 

Considerando a Resolução SEMED nº 011, de 27 de agosto de 2021, que altera o Artigo 

8º inciso II alinea “a” e o Artigo 12 caput e acrescenta os parágrafos 7º e 8º, da Resolução nº 004, 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; 

 

Considerando a importância de se adotar procedimentos visando à proteção da saúde de 

servidores e alunos, com a estimulação de distanciamento social e isolamento como medidas não 

farmacológicas de combate à proliferação do vírus; 

 

Considerando que o longo período sem atividades educacionais regulares por conta da 

indefinição do tempo de isolamento poderá acarretar retrocessos do processo educacional e da 

aprendizagem aos estudantes, bem o aumento da evasão escolar; 

 

Considerando que os Pareceres CNE/CP nº 5/2020 e 11/2020 destacam que os sistemas 

de ensino, das Redes e Instituições, têm exclusiva competência acerca dos critérios de promoção. 

Porém, recomendam a adoção de medidas que minimizem a evasão e a retenção escolar; 

 

Considerando que para atender as diretrizes do Conselho Nacional de Educação, e 

interagir com 13.028 alunos matriculados na Rede Pública de Ensino. 
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RESOLVE: 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

PERÍODOS DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

 

Art. 1º No âmbito do Sistema Municipal de Ensino de São Pedro da Aldeia, o ano letivo de 2021, 

iniciou em 22 de fevereiro com o regime especial para o desenvolvimento de atividades escolares, em 

decorrência da pandemia causada pelo novo Coronavírus COVID-19. 

 

Art. 2º Em decorrência da suspensão das aulas presenciais tornou-se obrigatório o oferecimento do 

material de forma impressa para todos os estudantes, inclusive aos alunos que possuem recursos 

tecnológicos.  

 

Art. 3º A Plataforma Educacional SEMED disponibilizada no sítio eletrônico da Prefeitura 

Municipal de São Pedro da Aldeia, que pode ser acessada por meio do link https://pmspa.rj.gov.br ,  

como ferramenta pedagógica de grande importância no período de excepcionalidade imposto pela 

pandemia do Novo Coronavírus contém atividades contemplando todos os componentes curriculares, 

sendo  atividades elaboradas pelos docentes da Rede Municipal de Ensino. 

 

Art. 4º  As unidades de ensino da Rede Pública Municipal ficam autorizadas a ofertar atividades não 

presenciais, mantendo o calendário letivo para o ano de 2021, com atividades não presenciais, 

enquanto durar a suspensão das atividades presenciais. 

 

Art. 5º A garantia do direito à educação com qualidade e proteção à vida e à saúde dos estudantes, 

professores, funcionários e comunidade escolar, nesse período de excepcionalidade, por meio do 

oferecimento de atividades impressas, aqui descriminadas de atividades não presenciais 

(domiciliares), que serão admitidas no cômputo da carga horária, no ano letivo de 2021. 

 

Art. 6º Durante o período de isolamento social previsto pelas autoridades municipais, as unidades de 

ensino, respeitada sua autonomia, deverão organizar, disponibilizar as atividades escolares e o 

atendimento de acordo com a orientação da Coordenação Geral de Políticas Pedagógicas, descritas 

https://pmspa.rj.gov.br/
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no Ato Normativo nº 001/2021, nos Protocolos de Trabalho encaminhados às unidades escolares e 

nas determinações contidas nesta Resolução. 

 

Art. 7º Compreendem atividades não presenciais para o efeito de cômputo de carga horária: 

 

I - as oferecidas pela unidade escolar, sob responsabilidade do professor, do gestor escolar juntamente  

com a equipe pedagógica, de maneira remota e sem a presença do professor e do estudante, no mesmo 

espaço físico; 

II - atividades autoinstrutivas e autorreguladas com estímulo intelectual e estratégias que permitam a 

autonomia do aluno nas atividades com acompanhamento da família; 

III - sequências didáticas, exercícios contextualizados e de acordo com as habilidades previstas para o 

ano e fase equivalentes. 

 

Art. 8º Para a realização das atividades não presenciais durante o período de suspensão das aulas 

presenciais deverão ser observadas as seguintes orientações: 

 

I - os estudantes devem permanecer em casa, em isolamento social, e receberão as atividades 

elaboradas pelos professores e organizadas em material impresso a ser disponibilizado nas Unidades 

Escolares; 

II - a Secretaria Municipal de Educação deverá definir um canal de comunicação para esclarecer as 

dúvidas e dar suporte pedagógico, podendo, para este fim, ser utilizado e-mail institucional, Facebook, 

WhatsApp, dentre outros meios, com horário de atendimento estabelecido; 

III - 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. 

 

§ 1º Caberá às equipes de cada Unidade Escolar, realizar ampla divulgação para a comunidade 

escolar, informando os dias e horários para retirada dos materiais impressos, considerando todos os 

meios mais adequados como mídias digitais, aplicativos de mensagens, cartazes, rádio comunitária, 

associação de moradores, dentre outros. 

 

§ 2º Cada Unidade Escolar será responsável pelo planejamento de suas atividades. Sendo os 
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professores das turmas, os responsáveis por produzir as atividades que serão encaminhadas para 

análise do Supervisor Pedagógico antes da impressão e distribuição. 

 

§ 3º As orientações para a elaboração e revisão das atividades são realizadas pelo Supervisor 

Pedagógico e na falta do Supervisor, o Dirigente de Turno ou Diretor Adjunto ou o Diretor Geral 

realizará tais ações. 

 

§ 4º As atividades diferenciadas, como vídeos, jogos ou estratégias complementares, de destaque, 

poderão ser postadas na Plataforma Educacional, com devido crédito e anuência do docente 

elaborador, numa aba específica. A Unidade Escolar, por meio da parceria com a Equipe de 

Assessoramento Técnico Pedagógico, poderá selecionar um vídeo e/ou uma atividade de destaque 

após o encerramento do período de elaboração semanal e enviar para análise da equipe de 

Coordenação de cada segmento de ensino. 

 

§ 5º A reprodução das atividades elaboradas ficará a cargo da escola, devendo o diretor organizar 

esse trabalho de forma que não cause aglomeração e respeite o protocolo sanitário de acordo com o 

disposto pelas autoridades sanitárias, contando com atuação dos profissionais como: auxiliar de 

creche, auxiliar de gestão, inspetor de alunos, auxiliar de secretaria, cuidador de alunos especiais, 

profissional readaptado e componente da equipe diretiva. 

 

§ 6º As atividades impressas serão obrigatoriamente entregues, quinzenalmente. Cada Unidade 

Escolar deverá organizar uma escala de trabalho, de segunda-feira a sexta-feira, para atender a essa 

demanda. Ao aluno/responsável que comparecer em dia/horário diverso do cronograma estipulado 

pela escola, a entrega e o recebimento das atividades não poderão em hipótese alguma serem 

recusados. 

 

§ 7º Caso seja constatada a recusa no atendimento citado no parágrafo anterior, o assessor 

pedagógico, representante da SEMED na Unidade Escolar, deverá registrar em Termo de Visita. 

 

§ 8º Durante a entrega das atividades pedagógicas não presenciais impressas, as equipes diretivas de 

cada unidade escolar deverão zelar pelo cumprimento das regras de distanciamento social exigidas 

nos protocolos sanitários, resguardando os procedimentos para evitar aglomeração de pessoas. 
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§ 9º Será permitida a retirada das atividades impressas pelo responsável legal do aluno ou o próprio, 

se maior de 18 anos. 

 

§ 10. O responsável que possuir mais de um filho matriculado na mesma escola poderá retirar as 

atividades em um só dia, cabendo à direção da unidade escolar garantir a organização da entrega.  

 

§ 11. Será permitida, a retirada das atividades por terceiros desde que estes apresentem documento de 

identificação original com foto e estejam autorizados por escrito pelo responsável legal do aluno ou 

pelo próprio, se maior de 18 anos. A pessoa que retirar ou devolver o material impresso deverá 

assinar o registro de retirada e devolução das atividades. 

 

§ 12. Será permitido ao aluno, com idade igual ou superior a 12 anos, retirar e entregar suas 

atividades e as de seus irmãos, caso necessário, com autorização por escrito de seu responsável, 

devendo este assinar, no ato, o recebimento das atividades.  

 

§ 13. O responsável ou aluno, se maior de 18 anos, ou a pessoa devidamente autorizada para retirar/ 

devolver as atividades deverá levar caneta preta ou azul para ser utilizada no momento da assinatura 

do bloco de atividades. 

 

§ 14. No momento em que as atividades realizadas forem entregues à escola, automaticamente, os 

responsáveis ou os alunos com maior idade receberão as atividades para a próxima quinzena; 

 

§ 15. As atividades impressas, após serem realizadas, deverão ser entregues quinzenalmente e 

recebidas pela Unidade Escolar, ao longo da semana durante o horário de funcionamento de acordo 

com o cronograma de retirada e devolução, para que sejam analisadas e corrigidas pelos professores 

da turma. 

 

§ 16. As atividades recebidas devem ser organizadas e reservadas durante um período mínimo de sete 

dias, para posteriormente serem manuseadas com segurança pelo docente. 

 

§ 17. As atividades recebidas deverão ser separadas por ano de escolaridade/fase e componente 

curricular, a fim de que o professor retire apenas as suas atividades para correção. 
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§ 18. As atividades não presenciais após serem corrigidas serão registradas no Diário de Classe, 

seguindo as orientações para o devido preenchimento e, só depois, serão devolvidas ao aluno, 

respeitando o protocolo sanitário. 

 

CAPÍTULO II 

PERÍODOS DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS OU PRESENCIAIS 

 

Art. 9º Durante o período de atividades não presenciais e/ou presenciais caberá à Equipe de 

Assessoramento Pedagógico: 

 

I - Inspeção Escolar: 

 

a) integrar a escola com as normas e legislações acerca do ensino remoto e outras legislações 

vigentes; 

b) organizar e distribuir a quantidade de horas referentes às atividades oferecidas pelos professores 

da Rede; 

c) acompanhar, periodicamente, o registro no Diário de Classe das atividades realizadas, com carga 

horária específica e componente curricular a que correspondem; 

d) calcular o déficit de horas-aula, por turma, junto à Equipe de Assessoramento Técnico- 

Pedagógico e Diretiva, a fim de garantir que este esteja sendo sanado com as atividades propostas. 

 

II - Supervisão Pedagógica: 

 

a) orientar, acompanhar e revisar as atividades produzidas pelos professores; 

b) direcionar conteúdos essenciais para serem trabalhados em conformidade com a Proposta 

Curricular Condensada; 

c) analisar a compatibilidade das atividades com o tempo proposto para sua execução. 

 

III - Orientação Educacional: 

 

a) acompanhar os alunos que estão retirando e devolvendo as atividades não presenciais (materiais 

impressos), que foram elaboradas pelo professor e disponibilizadas pela unidade, para serem 

organizadas e entregues aos alunos de acordo com o cronograma estabelecido; 



 

 

Rua Francisco Santos Silva, nº 479, bairro Nova São Pedro – CEP: 28941-186  

E-mail: educacao@semedspa.rj.gov.br 
10  

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

b) elaborar um formato de orientação e acompanhamento para os alunos e responsáveis para 

atendimento remoto; 

c) contactar o responsável legal dos alunos ou o próprio, se maior de 18 (dezoito) anos, que não  

retiraram as atividades e que por algum motivo não desenvolveram as atividades propostas; 

d) orientar os responsáveis e estudantes quanto à manutenção da rotina de estudos. 

 

Art. 10. Na Educação Infantil, os materiais produzidos são voltados para a realização de atividades 

interacionais e lúdicas na perspectiva do desenvolvimento e fortalecimento das dimensões afetivas e 

socioemocionais, respeitando os princípios expostos na LDB, BNCC e nos referenciais curriculares 

do Município. 

 

Parágrafo único. As atividades e materiais produzidos para a Educação Infantil seguirão os mesmos 

princípios e normas regulamentadas nesta Resolução, não sendo computados para o cumprimento de 

carga horária, em consonância com as legislações vigentes. 

 

Art. 11. Para efeito da validação como carga horária, quando da oferta de atividades não presenciais , 

e ou presenciais, cada unidade escolar deverá priorizar: 

 

I - os registros nos Diários de Classe referentes às atividades não presencias e ou presenciais 

computando a carga horária de acordo com cada componente curricular e a descrição dos objetos do 

conhecimento; 

II - os registros de acompanhamento da retirada, devolução e correção das atividades não presenciais;  

III - computar o mínimo de 800 (oitocentas) horas para o 1º segmento e 1000 (mil) horas para o   2º 

segmento de atividade escolar obrigatória para o Ensino Fundamental. 

 

Paragrafo único. Excepcionalmente, ante a devida comprovação de impossibilidade de retirada e 

devolução das atividades impressas 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 atividades enviadas ao aluno.  
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CAPÍTULO III 

DO RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS  

 

Art. 12. Para o retorno às aulas presenciais a Secretaria Municipal de Educação emitirá às Unidades 

Escolares o Plano de Retorno às aulas presenciais. 

 

§ 1º O retorno às aulas presenciais deverá ser gradual, organizado por grupos que permitam rodízio  

com número reduzido de alunos para que haja distanciamento, dentro e fora de sala de aula. 

 

§ 2º Caberá à direção da Unidade Escolar cuidar para que, no retorno às aulas presenciais, toda a 

comunidade escolar respeite e siga as orientações e as normas sanitárias, oferecendo orientações 

permanentes aos alunos.  

 

Art. 13. As instituições de ensino, quanto ao retorno das atividades presenciais, ainda que seja 

adotado regime de rodízio ou outro equivalente, ficam obrigadas a garantir a opção por atividades 

não presenciais, até que seja oficialmente disponibilizada vacina ou medicamento, comprovadamente 

eficaz  contra a COVID-19, como dispõe a Lei Estadual nº 8.991/2020. 

 

§ 1º Os estudantes que optarem por atividades não presenciais deverão manifestar expressamente sua 

vontade, em documento escrito encaminhado à direção da instituição de ensino, a qualquer tempo, 

após a retomada das atividades presenciais. 

 

§ 2º Aos estudantes menores de dezoito anos, caberá ao pai, à mãe, ou ao responsável legal 

formalizar a opção, nos termos do disposto no parágrafo anterior. 

 

§ 3º As atividades impressas disponibilizadas para os alunos que optarem permanecer com as 

atividades não presenciais continuará seguindo as mesmas orientações contidas no Artigo 8º desta 

Resolução. 

 

Art. 14. O retorno das atividades presenciais acontecerá após a imunização dos profissionais da 

Educação contra a COVID-19 e considerando que a vacina utilizada foi Astrazeneca sendo necessária 

a segunda dose da vacina em um prazo de 90 dias após aplicação da primeira dose. O retorno deverá 

observar o prazo estabelecido.  
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Art. 15. Durante o retorno das atividades presenciais, o funcionamento das Unidades Escolares da 

Rede Municipal de Ensino ocorrerá de acordo com as orientações contidas no Plano de Retorno das 

Aulas nas Escolas Municipais. 

 

Art. 16. Fica vedado o funcionamento das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, para 

atividades presenciais com alunos, enquanto o município se encontrar com a sinalização de bandeira 

na cor vermelha ou roxa. 

 

Parágrafo único. As Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino funcionarão nas bandeiras 

vermelha e roxa para retirada e devolução das atividades impressas, recebimento e entrega de 

documentos, matrícula de alunos, entre outras situações que se referem à rotina administrativa da 

unidade. 

 

Art. 17. As bandeiras classificatórias de risco do município de São Pedro da Aldeia são atualizadas 

semanalmente, às sextas-feiras, por meio do endereço eletrônico https://pmspa.rj.gov.br. 

 

§ 1º Após a divulgação semanal do resultado das bandeiras classificatórias de risco de que trata o 

caput deste artigo, a Secretaria Municipal de Educação emitirá informativo às Unidades Escolares 

sobre as regras que deverão ser aplicadas enquanto permanecerem as bandeiras de classificação de 

risco. 

 

§ 2º Em caso de bandeira laranja, amarela e verde fica estabelecido, para fins de desenvolvimento de 

atividades presenciais com alunos nas unidades escolares da rede municipal de ensino, o seguinte 

percentual máximo diário de funcionamento, de acordo com a capacidade física de atendimento da 

sala de aula de cada unidade: 

 

a) 50% de alunos- na bandeira laranja; 

b) 70% de alunos- na bandeira amarela; 

c) 100% de alunos- na bandeira verde. 

 

https://pmspa.rj.gov.br/
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§ 3º Na bandeira vermelha ou roxa, as aulas se darão somente de maneira remota. 

 

Art. 18. Para os alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental (1º e 2º Segmentos), Educação 

de Jovens e Adultos (todas as Fases) e Educação Especial, que estiverem autorizados pelos 

responsáveis ou o aluno (acima de 18 anos) a frequentar as aulas presenciais, será feito por cada 

Unidade Escolar um escalonamento de grupos, por turma, mesclando meninos e meninas em idades e 

níveis distintos de aprendizagem, seguindo a orientação abaixo: 

 

I- semana 1 - Grupo A com 50% dos alunos de acordo com a capacidade da sala e quantitativo de     

alunos; 

II- semana 2 - Grupo B com 50% dos alunos de acordo com a capacidade da sala e quantitativo de 

alunos; 

III- sendo necessário que seja respeitado o distanciamento de 1 metro entre cada aluno. 

Art. 19. Os alunos que não forem autorizados a retornar às aulas presenciais continuarão retirando e 

devolvendo as atividades impressas e receberão materiais elaborados pelos professores. Esses alunos 

pertencerão ao grupo "C", cujos pais preencherão e assinarão um termo de responsabilidade não 

permitindo a frequência às aulas presenciais.  

 

Art. 20. Em caso de bandeira verde e do Decreto Municipal autorizando o retorno total das atividades 

presenciais, as aulas seguirão com 100% da capacidade das salas de aulas. 

 

CAPÍTULO IV 

DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 

Art. 21. Os alunos matrículados na Rede Municipal de São Pedro da Aldeia no ano letivo de 2021, a 

partir do Ensino Fundamental, terão os seguintes critérios para o resultado final: 

 

I- Será considerado Promovido o aluno que, durante a suspensão das aulas presenciais, retirou as 

atividades impressas e/ou que participou das atividades presenciais. 

 

II- Será considerado Evadido o aluno que, durante a suspensão das aulas presenciais, não retirou 

nenhuma atividade e/ou que não participou de nenhuma das atividades presenciais. 
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III- Ao final do ano letivo/semestre o aluno da Educação Especial terá direito à temporalidade flexível 

do ano letivo, para atender às necessidades educacionais especiais dos alunos com deficiência 

intelectual ou com graves deficiências múltiplas, de forma que possam concluir em tempo maior o 

currículo previsto para o ano/fase, do Ensino Fundamental, seguindo as normativas do nosso sistema 

de ensino. 

 

Art. 22. Para o aluno matrículado em regime de Dependência, em até dois Componetes Curriculares, 

os critérios para o resultado final no ano letivo 2021 se dará da seguinte forma: 

 

I- Será considerado Promovido, o aluno que, durante a suspensão das aulas presenciais retirou e 

devolveu os trabalhos propostos realizados, de acordo com os módulos relacionados aos Componentes 

Curriculares.  

 

II- O aluno que não retirou e/ou que retirou e não devolveu os trabalhos propostos, de acordo com os 

módulos relacionados aos Componentes Curriculares permanecerá com a Dependência, podendo 

cursá-la no próximo ano letivo. 

 

Art. 23. Cada Unidade Escolar organizará o Conselho de Classe Final para analisar os resultados de 

aprendizagem dos estudantes de modo a subsidiar as ações de recuperação da aprendizagem e 

intervenções para o próximo ano letivo. 

 

Parágrafo único. Durante o momento coletivo, disposto no caput do Artigo, a equipe diretiva, os 

professores da turma e a Equipe de Assessoramento Técnico - Pedagógico deverão analisar o resultado 

do acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo aluno, por cada ano de escolaridade e fase. 

 

CAPÍTULO V 

DA ATIVIDADE DIAGNÓSTICA E DE SONDAGEM 

DO REGISTRO EDUCACIONAL E DA FICHA INDIVIDUAL 

 

Art. 24. Para as turmas de Educação Infantil, Educação Especial, 1º e 2º Segmento do Ensino 

Fundamental Regular as atividades deverão ser produzidas de acordo com as orientações de 

planejamento apresentadas e discutidas nas reuniões mensais de coordenação e formação, mediadas 
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pelo coordenador de área do segmento, seguindo a Proposta Curricular Condensada do 1º e 2º 

trimestre de 2021, já no 3º trimestre as atividades serão de resgate, para garantir os direitos de 

aprendizagem trabalhados nos trimestres anteriores, como consta no Protocolo do Professor. 

 

Art. 25. De acordo com o Artigo 14 da Resolução nº 004 de 22 de janeiro de 2021, para fins 

exclusivos de registros das atividades não presenciais e presenciais, no Diário de Classe e na Ficha  

Individual dos alunos serão mantidas a organização trimestral e bimestral. 

 

§ 1º Ao final do 1º trimestre e o 2º trimestre serão aplicadas  atividades diagnósticas elaboradas para 

os anos iniciais pelas Coordenações do 1° segmento.  Nos anos finais, as atividades diagnósticas 

serão elaboradas pelo corpo docente, ambas com objetivo de acompanhar o desenvolvimento da 

aprendizagem do aluno, vislumbrando buscar estratégias para sanar as dificuldades encontradas 

durante o ano letivo. 

 

§ 2º As atividades mencionadas no parágrafo acima serão impressas pela Unidade Escolar e 

distribuídas conforme o cronograma de retirada e devolução de cada estabelecimento de ensino. 

 

§ 3º No 3º trimestre, cada professor irá elaborar a atividade de sondagem para aplicar aos alunos e a 

partir dos resultados, verificar quais as habilidades que ainda precisarão ser retomadas, a fim de 

aprofundar e consolidar as habilidades trabalhadas ao longo dos trimestres. 

 

§ 4º Na modalidade da Educação de Jovens e Adultos, na fase I a atividade diagnóstica será 

preparada pelo professor de acordo com o Componente Curricular e aplicada ao aluno ao final do 1º e 

2º semestre do corrente ano letivo. Nas fases II a IX, a atividade será aplicada ao final do semestre 

letivo, correspondente à fase em que o aluno estiver cursando. 

 

§ 5º Ainda no 3º trimestre, serão aplicados aos alunos do 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental 

simulados com fins diagnósticos para a Avaliação da Educação Básica (Saeb) sendo: 

 

I- elaborados pelas Coordenações dos segmentos e enviados por e-mail;  

II-  impressos pela Unidade Escolar e distribuídos aos alunos que deverão realizá-los em suas 

residências e devolvê-los posteriormentes para as devidas correções. 
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Art. 26. As atividades mencionadas nos parágrafos do artigo anterior não terão caráter quantitativo. 

 

Parágrafo único. As atividades serão ofertadas ao aluno independente do sistema de funcionamento 

das Unidades Escolares.  

 

Art. 27. Ao final de cada trimestre e bimestre, os professores deverão preencher o Registro 

Educacional da turma e o Registro Educacional Individual referente ao acompanhamento e 

desenvolvimento das atividades ofertadas e realizadas, sejam estas pela modalidade remota e ou 

presencial. 

 

Parágrafo único.  Para o aluno da Educação Especial, ao final do ano letivo, os professores da turma e 

a Equipe de Assessoramento Técnico-Pedagógico decidindo pela Temporalidade Flexível e deverão 

elaborar Registro Educacional Individual contendo:  

 

I - as necessidades educacionais apresentadas;  

II - o desenvolvimento de acordo com o estabelecido e registrado no PEI (Plano Educacional 

Individual); 

III - as capacidades e habilidades desenvolvidas nas diversas áreas; 

IV - os conhecimentos construídos;  

V - e ações pedagógicas e educacionais para o próximo ano letivo. 

Art. 28. A Ficha Individual do aluno que está matriculado no Ensino Fundamental do 2º ao 9º ano de 

escolaridade e na modalidade de Educação de Jovens e Adultos da III a IX fase do Ensino 

Fundamental deverá conter dados referentes à carga horária por Componente Curricular das 

atividades ofertadas durante o período destinado às atividades não presenciais e presencias, bem 

como as informações no campo de observação pertinentes ao ano letivo conforme a Resolução  

SEMED 004/2021.  

 

§ 1º A Ficha Individual, preenchida pelos servidores que atuam na secretaria escolar, deverá ser 

arquivada na pasta do aluno, ao final do período letivo,bem como o Registro Educacional Individual 

devidamente preenchido pelo professor  contendo as devidas assinaturas. 

 

§ 2º As atividades diagnósticas e de sondagem aplicadas aos alunos, após serem corrigidas, serão 
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arquivadas por um período de 2 (dois) anos para fins de consultas que se fizerem necessárias. 

 

§ 3º As atividades arquivadas, mencionadas no parágrafo acima, servirão de base para o 

planejamento do ano letivo de 2022, no que se refere à recuperação da aprendizagem e à retomada de 

objetos de conhecimento não alcançados ou não desenvolvidos. 

 

CAPÍTULO VI 

DA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS  

 

Art. 29. Na expedição de Hístórico Escolar durante o ano em curso deverá constar: 

 

I - as informações da Unidade Escolar previstas na legislação vigente e normativas específicas da 

SEMED; 

II - o termo “cursando” em qualquer modalidade ou etapa de ensino em que o aluno esteja 

matriculado; 

III - no campo de observações: 

 

a)  data da solicitação da transferência; 

b)  amparo legal mencionando a Resolução SEMED  nº 004/2021, que estabelece o calendário escolar 

para o ano letivo de 2021; 

c) Resolução SEMED nº 12 de 06 de outubro de 2021;  

d) outras informações e publicações legais que julgar necessário para compor o documento de 

escolaridade do aluno. 

 

IV- anexar ao histórico cópia da Ficha Individual contendo a distribuição da carga horária por cada 

Componente Curricular, das atividades não presenciais e presenciais equivalentes ao período cursado 

até a data de transferência do aluno, bem como cópia do Registro Educacional Individual. 

 

Art. 30. A expedição do Histórico Escolar, ao final do ano letivo de 2021 e do semestre letivo de 

2021, deverá constar: 

 

I -  informações legais da escola previstas na legislação vigente e normativas específicas da SEMED; 
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II – excepcionalmente no ano letivo de 2021 o termo “Aprovado” deverá ser substituído pelo termo 

“Promovido”; 

III – a carga horária total dos Componentes Curriculares; 

IV– no campo de observações: 

 

a) para o aluno da Educação de Jovens e Adultos matriculado no 1º semestre do ano letivo sendo 

concluinte da fase e considerado Promovido, deverá constar o amparo legal, da seguinte forma: “Em 

2021 o aluno foi considerado Promovido de acordo com a Resolução SEMED nº 010 de 29 de julho de 

2021”; 

b) no caso dos alunos concluintes das etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental e das 

modalidades da Educação Especial e I Fase da modalidade da Educação de Jovens e Adultos, 

considerado Promovido deverá constar o amparo legal, da seguinte forma: “Em 2021, o aluno foi 

considerado Promovido de acordo com a Resolução SEMED nº 12 de 06 de outubro de 2021”; 

c) no 2º semestre da Fase II a IX da modalidade da Educação de Jovens e Adultos deverá constar o 

amparo legal, da seguinte forma: “Em 2021, o aluno foi considerado Promovido de acordo com a 

Resolução SEMED nº 12 de 06 de outubro de 2021”; 

d) outras informações e publicações legais que julgar necessário para compor o documento de 

escolaridade do aluno. 

 

V- anexar a cópia: 

a) do Registro Educacional Individual da Educação Infantil, Educação Especial, 1º ano de 

escolaridade do Ensino Fundamental e fase I e II da EJA; 

b) do Registro Educacional Individual, do 2º ao 5º ano de escolaridade do Ensino Fundamental e a 

fase III  a  IX da EJA, a Ficha Individual contendo a carga horária por cada Componente Curricular. 

 

Art. 31. Todas as decisões e informações decorrentes desta Resolução deverão ser divulgadas pela 

Unidade Escolar à comunidade escolar. 

 

Art. 32. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se todas as disposições 

em contrário. 

São Pedro da Aldeia, 06 de outubro de 2021. 

 

Elias Valadão da Mota 

Secretário Municipal de Educação 


