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Resolução SME 02/2020 

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, em consonância com o decreto 5116 de 4/9/2020 que 

suspendeu as aulas presenciais no ano de 2020 e considerando: 

  

1) 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; 

2) 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; 

3) Rever a programação de retorno das aulas presenciais, de acordo com orientações 

da Secretaria Municipal de Saúde, da Vigilância Epidemiológica, consulta realizada à 

Comunidade Escolar,  Manifestação do Conselho Municipal de Educação e do 

decreto Municipal 5116/2020 de 04/09/2020 em que suspendeu as aulas 

presenciais em 2020 nas redes municipal, estadual e privada de Ensino, resolve: 

 

Art. 1º A Educação Infantil, em acordo com a Lei 14.040 de 18 de agosto de 2020 em 

seu artigo 2º, Inciso I, está desobrigada à observância  a carga horária mínima bem 

como os dias letivos mínimos, conforme trata o inciso II do caput do artigo 31 da lei 

9394 de 20/12/1996, mas os docentes deverão repor os dias relativos à parada,  já 

pagos pelo erário, conforme a jornada de trabalho garantida pela Lei Complementar 

86/2017 e pela Consolidação das Leis do Trabalho. A reposição far-se-á por meio de 

formação continuada, via meio digital, oferecida pela Secretaria Municipal de 
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Educação num total de 10 dias trabalho (de 7/4/2020 a 24/04/2020) para os 

docentes da Educação Infantil de 0 a 3 anos (creche) e de 14 dias (de 1/4/2020 a 

24/04/2020) para os docentes da Educação Infantil 4 e 5 anos (Pré). 

§ 1º O cronograma das formações será divulgado pela Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura; 

Art. 2º O Ensino Fundamental, em acordo com a Lei 14.040 de 18/08/2020 em seu 

artigo 2º, inciso II está desobrigado à observância do mínimo dos dias de efetivo 

trabalho escolar, desde que  cumprida a carga horária mínima anual (800h), nos 

termos do inciso I do caput e do §1º do artigo 24 da Lei 9394 de 20/12/1996. Assim 

os docentes deverão repor 7 dias de efetivo trabalho escolar necessários à 

totalização das 800 horas mínimas obrigatórias e 7 dias relativos à parada, já pagos 

pelo erário, conforme a jornada de trabalho garantida pela Lei Complementar 

86/2017 e pela Consolidação das Leis do Trabalho.  

§1º A reposição das horas letivas far-se-á por meio da Plataforma Escolariza. Os 

docentes que realizaram trabalho didático pedagógico remoto com os alunos, 

documentado de forma pormenorizada, anterior à Plataforma Escolariza terão suas 

atividades analisadas e homologadas e as horas descontadas do período de 

reposição. 

§2º Os dias de trabalho restantes (7), já pagos pelo erário, serão repostos por meio 

de formação continuada, via meio digital, oferecida pela Secretaria Municipal de 

Educação num total de 7 dias. 

§3º O cronograma de formação continuada será divulgado pela Secretaria Municipal 

de Educação. 

Art.3º Os profissionais de Educação deverão aplicar avaliação diagnóstica de 

entrada, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, no início do ano letivo 

de 2021 e implantar projetos de recuperação paralela e contínua visando reduzir o 

déficit de aprendizagem dos alunos devido ao estado de calamidade pública, bem 

como poderá, de acordo com a Lei 14.040 em seu art. 2º, inciso II, §§3º, ser feita no 

ano subsequente a adoção de um continuum de 2 séries ou anos escolares, 

observadas as diretrizes nacionais editadas pelo CNN, a BNCC e os sistemas de 

ensino, visando garantir o cumprimento dos objetivos de aprendizagem. 

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data da publicação,  

Cesário Lange, 23 de setembro de 2020. 


