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Resolução SME 01/2020 

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Cesário Lange em virtude das 

implicações da Pandemia de COVID 19 no fluxo do calendário escolar de 2020 na 

Educação Básica, bem como a perspectiva de que as medidas de suspensão das 

atividades escolares a fim de minimizar a disseminação da pandemia, resolve: 

 

1) Adotar providências que minimizem as perdas dos alunos com a suspensão das 

atividades escolares nas unidades escolares; 

2) Assegurar que os objetivos educacionais de ensino e aprendizagem previstos nos 

planos de cada escola para cada um dos anos sejam alcançados até o final do ano 

letivo; 

3) Garantir que o calendário escolar seja adequado às peculiaridades locais, inclusive 

climáticas, econômicas e de saúde, sem com isso reduzir o número de horas letivas 

previstas em lei, ou seja, no mínimo de oitocentas horas de atividade escolar 

obrigatória, conforme previsto no § 2º do artigo 23, da LDB; 

4) Computar nas oitocentas (800) horas de atividade escolar obrigatória, as atividades 

programadas fora da escola, conforme a indicação CEE 185/2019 a depender do 

período de duração do período de suspensão das aulas, visto o período de 

emergência; 

5) Respeitar as especificidades, possibilidades e necessidades dos bebês e das crianças 

da Educação Infantil, primeira etapa da educação Básica, em seus processos de 

desenvolvimento e aprendizagem; 

6) Utilizar os recursos oferecidos pelas tecnologias da informação e comunicação para 

alunos do Ensino Fundamental (Deliberação CEE 77/2008), considerando como 

modalidade semipresencial quaisquer atividades didáticas, módulos ou unidades de 

ensino centrados na autoaprendizagem e com a mediação de recursos didáticos 

organizados em diferentes suportes de informação que utilizem tecnologia de 

informação e comunicação remota; 
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7) Rever a programação para o recesso, bem como as referidas a provas, reuniões 

docentes, exames, datas comemorativas e outras; 

8) As Instituições de Ensino deverão registrar de forma pormenorizada e arquivar as 

comprovações que demonstram as atividades escolares realizadas fora da escola, a 

fim de que possam ser autorizadas a compor a carga horária escolar obrigatória a 

depender da extensão da suspensão das aulas presenciais durante o período de 

emergência; 

9) De acordo com o Decreto Municipal 5066/2020 que suspendeu as aulas por conta 

da pandemia, decide-se antecipar o recesso escolar nas Unidades Escolares de 

Educação Infantil 4 e 5 anos (Pré-escola) e de Ensino Fundamental I e II de 

17/03/2020 a 30/3/2020 e de Educação Infantil de 0 a 3 anos (Creche) de 

23/03/2020 a 3/4/2020; 

10)  Os docentes realizarão o trabalho em forma de home office, via meios digitais 

validando-se a presença via Plataforma Escola Interligada Módulo Escolariza pela 

gestão das escolas. As escolas estarão à disposição dos professores tanto para o uso 

dos equipamentos quanto para orientações;  

11) Os demais funcionários retornaram ao trabalho, dia 23/4/2020, respeitando-se as 

orientações de segurança como a utilização de máscaras, higienização com álcool 

em gel e sem aglomerações no ambiente. As reposições dos dias de trabalho serão 

comunicadas em momento oportuno, mediante nova regulamentação, pela 

Prefeitura Municipal de Cesário Lange; 

12) Findo o período de emergência, após computadas as horas de trabalho remoto, 

serão realizadas as alterações no calendário escolar do ano letivo de 2020 com as 

reposições de aulas a serem cumpridas para garantir o disposto na LDB em seu 

artigo 23, §2º e Deliberação CEE 177/2020; 

13) As atividades escolares serão desempenhadas por meio digital na Plataforma Escola 

Interligada no Módulo escolariza a partir de 27/4/2020; 

14) O cronograma semanal de trabalho dos docentes e de estudo aos alunos será 

divulgado pela Secretaria Municipal de Educação e acompanhado pelos gestores das 

escolas na plataforma; 

15) Utilizar para a programação das atividades escolares obrigatórias todos os recursos 

disponíveis como: textos impressos com orientações, vídeos aulas, atividades 

dissertativas, objetivas, práticas de leitura, situações de raciocínio lógico e situações 



problemas diversificadas, sugestões de sites, livros, textos e vídeos para os alunos 

etc. 

16) Aos alunos que não têm acesso à internet a escola providenciará a impressão dos 

materiais, mediante o planejamento dos professores, sendo a forma de entrega a 

combinar com os responsáveis pelos alunos com a Direção das escolas;  

17)  O processo de ensino deverá versar sobre o desenvolvimento das habilidades 

previstas para o ano com a seleção de conteúdos que melhor contribuam para tal e, 

que seja levado em consideração o pouco aparelhamento das famílias em recursos 

tecnológicos, seguindo a sequência lógica de seleção das habilidades a serem 

desenvolvidas, apresentação dos conteúdos, atividades que propiciem o 

desenvolvimento, avaliação da aprendizagem, revisão de conteúdos aos que 

sinalizarem dificuldades para então avançar;     

18)  Esta resolução entra em vigor na data da publicação, retroagindo seus efeitos ao 

primeiro dia útil subsequente ao recesso escolar aos docentes que 

documentalmente comprovarem a realização de atividades remotas, por meio 

tecnológico, com a devida validação da Gestão da Unidade Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesário Lange, 27 de abril de 2020. 


