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AVISO DE LICITAÇÃO PP. 006

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
CNPJ: 13.810.841/0001-06
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de MACAJUBA torna público aos interessados que se realizará a licitação: Modalidade: Pregão
Presencial para Registro de Preços nº 006/2021. Tipo: Menor Preço por Item. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE KITS DE MERENDA ESCOLAR,
PARA A DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO, DEVIDO A SUSPENSÃO DAS AULAS
POR CONTA DA PANDEMIA DA COVID-19, VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .
Sessão de Abertura: 05/04/2021, às 08:30h. Local: Praça Dr. Castro Cincurá, 225, Centro, na cidade de Macajuba –
BA, CEP: 46.805-000: telefone: (74) 3259 2126. Luciano Pamponet de Sousa – Prefeito.
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PORTARIAS Nº 003/2021 E Nº 004/2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA

EDUCAQAO
CULTURA, ESPORTE E LAZER

MACAJUBA - BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAQAO
CULTURA, ESPORTE E LAZER
Praga Dr. Castro Cincura, 195 - Centro - Macajuba
CEP.: 46.805-000
Telefone: (74) 3259-2349
e-mail: educacao.macaiuba21 @qmail.com

MACAJUBA
Gouernando paratodos!

PORTARIA N° 003 DE 22 DE MARfO DE 2021
“Instituigao do Comite Gestor Municipal do
PDDE e agoes agregadas e da outras
providencias.

A SECRETARIA DE EDUCAQAO DO MUNICiPIO DE MACAJUBA - ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuigoes legais e conforme orientagoes sobre o gerenciamento dos perfis
constantes no Manual do PDDE Interativo/MEC de 01 de janeiro de 2013 e da Portaria Conjunta
SEB/SECAD! n° 71 de 29 de novembro de 2013.
RESOLVE:
Art. 1° - Instituir o Comite Gestor Municipal do PDDE e Agoes Agregadas com objetivo de
organizar e integrar as agoes dos Programas vinculados ao sistema PDDE Interativo, com
validade de 02 anos

Art. 2° - O Comite Gestor Municipal do PDDE e Agoes Agregadas sera composto por urn
representante de cada programa ativo vinculado ao sistema PDDE Interativo, Coordenador do
Comite, Tecnico Prestagao de Contas da Secretaria Municipal de Educagao e Diretor de Projetos
Municipals de Educagao:
I. Coordenador Comite Gestor Municipal do PDDE:
Nome: Itamar Costa de Santana Lopes
CPF: 016.468.155-80
II. Programa e as agoes agregadas.
Nome: Maria Jose Macedo Miranda Matos
CPF: 896.225.535-91
III. Programa e as agoes agregadas.
Nome: Eduarda Santos Costa da Paixao
CPF: 862.864.855.03
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CEP.: 46.805-000
Telefone: (74) 3259-2349
e-mail: educacao.macaiuba21 @qmail.com
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Governamto pnralbdos!

IV. Programa e as agoes agregadas.
Nome: Carla Gongalves da Silva Santana
CPF: 017.804.875-50
V. Programa e as agoes agregadas.
Nome: Cloves da Silva Simas
CPF: 026.491.935-14
VI. Programa e as agoes agregadas.
Nome: Manoel Coutinho da Silva Oliveira
CPF: 849.274.535-53
§ 1° A composicao do Comite Gestor Municipal do PDDE e Agoes Agregadas sera alterada a
medida que forem sendo criados ou extintos programas que fagam uso direto do sistema.
§ 2° O Comite Gestor Municipal do PDDE e Agoes Agregadas tera Coordenagao rotativa, com
mandate de 02 anos, ocupada por urn integrante eleito por seus pares com a maioria simples de
votos.
§ 3° Cabera a coordenagao do Comite Gestor Municipal assessorar o Comite Gestor Municipal do
PDDE e Agoes Agregadas, considerando as necessidades e interesses especificos de cada
programa integrante, nos assuntos e discussoes sobre a metodologia de adesao e divulgagao dos
programas.

Art. 3° Cabera ao Comite Gestor Municipal do PDDE e Agoes Agregadas, alem de outras
atribuigoes que possam vir a ser eventualmente atribuidas pelo MEC/FNDE, assessorar a gestao
escolar, considerando as necessidades e interesses especificos de cada programa integrantes,
nos assuntos e discussoes acerca da metodologia de adesao, divulgagao e execugao e prestagao
de contas dos programas.
§ 1° Sao atribuigoes do Comite Gestor Municipal do PDDE e Agoes Agregadas:
a)

Conhecer os documentos norteadores e metodologia do PDDE e Agoes Agregadas;

b)

Mobilizar a equipe gestora escolar para a adesao, planejamento participative, execugao e

prestagao de contas do PDDE e Agoes Agregadas;
c)

Acompanhar as escolas na elaboragao participativa dos seus pianos de execugao do PDDE e

Agoes Agregadas, referendado na legislagao especifica e documentos orientadores;
d)

Orientar para a compatibilidade dos pianos de execugao do PDDE e Agoes Agregadas, com cr

Projeto Politico Pedagogico e Plano Municipal de Educagao (PME);

W
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAgAO,
CULTURA, ESPORTE E LAZER
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CEP.: 46.805-000
Telefone: (74) 3259-2349
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Acompanhar de forma sistematica as escolas que estao elaborando, executando e prestando

contas acerca da execugao do PDDE e Agoes Agregadas, identificando possiveis equivocos e
propondo solugoes;
f)

Reunir-se periodicamente para planejamento e estudos;

g)

Participar regularmente, (especificamente os representantes indicados pela Secretaria

Municipal de Educagao) dos mementos formativos presenciais e a distancia no Ambiente Virtual
de Aprendizagem (AVA) a fins de obter exito nos processes avaliativos;
h)

Comunicar-se, sempre que necessario ou solicitado, prioritariamente atraves de e-mail, com a

equipe de tecnicos do Estado da Bahia (COPE), integrantes da Rede Estadual de Assistencia
Tecnica aos Municipios no ambito do PDDE e Agoes Agregadas (Rede PDDE);
i)

Informar a equipe do Estado da Bahia (COPE) da Rede Estadual de Assistencia Tecnica e

Pedagogica aos Municipios no ambito do PDDE e Agoes Agregadas (Rede PDDE), qualquer
alteragao na representatividade do municipio.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigbes em
contrario.

QpbmeA cle Glioewo/ SMacedo'

Secretaria Municipal de Educagao
Decreto n° 006/2021
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SEC RET ARIA MUNICIPAL DE EDUCAQAO,
CULTURA, ESPORTE E LAZER
Praga Dr. Castro Cincura, 195 - Centro - Macajuba
CEP.: 46.805-000
Telefone: (74) 3259-2349
e-mail: educacao.macaiuba21 @qmail.com
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PORTARIA N° 004 DE 23 DE MAR^O DE 2021
“HOMOLOGA O PARECER DO CONSELHO
MUNICIPAL DE EDUCAQAO-CME N° 001/2021, E
DA OUTRAS PROVIDENCIAS”

A SECRETARIA DE EDUCAQAO DO MUNICIPIO DE MACAJUBA - ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuigoes legais.
RESOLVE:
Art. 1° - Homologar o Parecer do CME- Conselho Municipal de Educagao de Macajuba n°
001/2021 publicado em Diario Oficial em 23.03.2021 que aprovou o regime especial de
atividades pedagdgicas nao presenciais, o Plano de Agao e validou as atividades impressas
realizadas em 2020.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em
contrario.

%
lu.

?s

Secretaria Municipal de Educagao
Decreto n° 006/2021
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RESOLUÇÃO NORMATIVA CME Nº 01/2021

§ CONSELHO MUNICIPAL DE

B EDUCAQAO
V

/

MACAJUBA • BAHIA

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE
MACAJUBA - BA
Rua Coronel Joao Eduardo de Macedo, 20-Centro,
CEP 46805-000 - Macajuba - BA
E-mail: cmemacaiuba@vahoo.eoin,br

RESOLUgAO NORMATIVA N° 01, DE 10 DE MARgO DE 2021.

Dispoe

sobre

pedagogicas

Regime
nao

especial

presenciais

de

para

atividades
o

Ensino

Fundamental e suas modalidades e para a Educagao
miaiiui,

nu

cnnuuu
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o
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Cjue

compoem o Sistema Municipal de Ensino de
Macajuba, em decorrencia da Pandemia Covid-19.
0 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAQAO DE MACAJUBA - CME/BA, no uso de suas atribuigoes
legais, e com fundamento nos arts. 205 e 210 da Constituigao Federal, arts. 2°, 26,27, 29 e 32 da Lei
Federal n° 9.304, de 20 de dezembro de 1996, nas metas e diretrizes previstas na Lei Municipal n°
189 de 22 de dezembro de 2014, que aprova o Piano Municipal de Educagao.
CONSIDERANDO que a Organizagao Mundial de Saude OMS, em 30 de Janeiro de 2020, declarou
Emergencia em Saude Publica de Importancia Internaciona! - ESPN, declarando no dia 11 de margo
de 2020, a disseminagao comunitaria da COVID-19 em todos os Continentes, caracterizando-se
como “Pandemia”;
CONSIDERANDO que o Ministerio da Saude editou Portaria n° 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de
2020, declarando Emergencia em Saude Publica de Importancia Nacional em razao da infecgao
Humana pelo Novo Coronavirus - COVID-19;

CONSIDERANDO que o Decreto Legislative n° 6 do Congresso Nacional, que reconhece para fins do
artigo 65 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrencia de estado de calamidade
publica, nos termos da solicitagao do Presidente da Republica por meio da Mensagem n° 93, de 18
uc nidi£u uc z.Uiiu,

i
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CONSIDERANDO que o Governo Estadual editou o decreto n° 19.549, de 18 de margo de 2020, com
sucessivas prorrogagoes que declara Situagao de Emergencia no territorio baiano e o decreto n°
19.529, de 16 de margo de 2020 que dispoe sobre a suspensao das atividades letiva nas unidades
de ensino publicas e particulares;

Considerando os Decretos Municipals que dispbem sobre as medidas temporarias de prevengao e
controle para enfrentamento do COVID19 no amhito do municipio e dentre as medidas se encontra a
suspensao das aulas em todas as escolas do municipio, para evitar a disseminagao e/ou
contaminagao dos estudantes e profissionais da educagao pelo coronavirus, e consequentemente,
proteger toda a comunidade local;

CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP n° 05/2020 do Conselho Nacional de Educagao (CNE),
aprovado em 28 de abril de 2020 e homologado em 01 de junho de 2020 que trata da Reorganizagao
dos Calendarios Escolares e a realizagao de atividades pedagogicas nao presenciais durante o
pci iu u u Ud rdiiuciiiid Ud

o u v il

/- id,

CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP n° 11/2020 do Conselho Nacional de Educagao (CNE),
aprovado em 07 de julho de 2020, homologado em 03 de agosto de 2020, que apresenta
Orientagoes Educacionais para a Realizagao de Aulas e Atividades Pedagogicas Presenciais e Nao
Presenciais no contexto da Pandemia;

CONSIDERANDO o que determine o art. 24 e 31 da LDB 9.394/1996 relative ao cumprimento dos
200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar, bem como da carga horaria minima anual de 800
(oitocentas) horas na Educagao Basica e do paragrafo 4° do art. 32 que estabelece o ensino
fundamental presencial, sen do o ensino a distancia utilizada como complementagao da
aprendizagem ou em situagoes emergenciais;
CONSIDERANDO a aplicagao de condutas de distanciamento social recomendadas pelos orgaos
internacionais e nacionais de saude e legislagao vigente, que objetivam reduzir o risco de
transmissao do virus, culminando na suspensao das aulas e na impossibilidade do cumprimento
efetivo do calendario escolar conforme previsto para o ano de 2020;
2
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CONSIDERANDO o disposto no artigo 205 da Constituigao Federal, de 1988, indicando que a
educagao, direito de todos e dever do Estado e da famllia, sera promovida e incentivada com a
colaboragao da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu prepare para o
exercicio da cidadania e sua qualificagao para o trabalho;

CONSIDERANDO os termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional (LDB), Lei n° 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, art. 11 que estabelece a autonomia dos municipios e o III baixar normas
complementares para o seu sistema de ensino;
CONSIDERANDO os termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional (LDB), Lei n° 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece o numero minimo de dias letivos a serem cumpridos
pelas instituigoes e redes de ensino;
CONSIDERANDO a Lei Federal n° 14.040, de 18 de agosto de onon sancionada pela Presidencia da
Republica, que “Estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado
de calamidade publica reconhecido pelo Decreto Legislative n° 06, de 20 de margo de 2020; e altera
a Lei n° 11.947, de 16 de junho de 2009”;

CONSIDERANDO as Resolugoes Normativas CEE N° 50, de 09 de novembro de 2020, que
normatiza procedimentos para a integralizagao da carga horaria minima do ano letivo afetado pelo
estado de calamidade publica e para a reorganizagao do calendario escolar do ano letivo de 2020, a
luz da Lei Federal N.° 14.040, de 18 de agosto de 2020.

CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP n° 19 de 08 de dezembro de 2020, que estabelece o reexame
do Parecer CNE/CP n° 15, de 6 de outubro de 2020, que tratou das “Diretrizes Nacionais para ^
implementagao dos dispositivos da Lei n° 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas
educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade publica reconhecido
pelo Decreto Legislative n° 6, de 20 de margo de 2020”;

CONSIDERANDO a Resolugao CNE/CP n° 02 de 10 de dezembro de 2020, que “Institui Diretrizes
Nacionais” orientadoras para a implementagao dos dispositivos da Lei N° 14.040, de 18 de agosto de
3
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2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas pelos sistemas de
ensino, instituigdes e redes escolares, publicas, privadas, comunitarias e confessionais, durante o
estado de calamidade reconhecido pelo Decreto Legislative n° 6, de 20 de marge de 2020.

RESOLVE:

Art.1° Estabelecer, excepcionalmente, o regime especial de atividades pedagogicas nao presenciais
nas instituigoes e redes que compdem o Sistema Municipal de Ensino de Macajuba/BA, no periodo
de suspensao das aulas em decorrencia da Pandemia Covid-19, que visam a aproximagao e
manutengao do vinculo pedagogico entre as criangas, os alunos, as familias e as instituigoes de
ensino, com vistas a abrandar as nerdas e retrocessos decorrentes do longo periodo de isolamento
social na aprendizagem dos alunos e a possibilidade de evasao e abandono escolar.
Paragrafo unico. O regime especial de atividades pedagogicas nao presenciais e destinado a todos
os alunos das instituigoes e redes que compde o Sistema Municipal de Ensino, com acesso
igualmente garantido, enquanto perdurar a impossibilidade de atividades escolares presenciais na
instituigao de ensino onde o aluno esta matriculado, inclusive para o Atendimento Educacional
Especializado (AEE).
Art. 2° No Ensino Fundamental e suas modalidades, as atividades pedagogicas nao presenciais, sao
o conjunto de atividades mediadas ou nao por tecnologias digitais, a fim de garantir o atendimento
essencial durante o periodo de restrigao de atividades escolares presenciais, podendo ser adotada
como medida complementar ao periodo letivo de suspensao de aula e quando esgotadas todas as
possibilidades de reposigao presencial.
Art. 3° Na Educagao Infantil as atividades educativas nao presenciais sao atividades de carater
eminentemente ludico, recreative, criativo e interativo para os pais ou responsaveis realizarem com
as criangas em casa, com mediagao direta ou nao do professor, enquanto durar o periodo de
emergencia, garantindo, assim, atendimento essencial as criangas pequenas e reforgando o
desenvolvimento cognitive, psicomotor e socioemocional.

4
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Art. 4° 0 regime especial teve inicio retroativo a 17 de margo de 2020 e sera fmalizado
automaticamente por meio de um ato do poder executive determinando o retorno das atividades
escolares presenciais.
Paragrafo unico. As novas formas de organizagao do trabalho pedagogico adotadas no regime
especial com atividades remotas permitem considerar atividades nao presenciais para efeito de
cumprimento da carga horaria do ano letivo de 2020 e devidamente justificadas, conforme orienta
esta Resolugao.
I- Reconhecer a carga horaria de 100 horas de aulas presenciais desenvolvidas na Educagao Infantil,
Ensino Fundamental I e na Educagao de jovens e adultos - EJA. No Ensino Fundamental II fica
reconhecida a carga horaria de 120 horas/aulas de aulas presenciais.

II- Validar a execugao das atividades impressas/remotas, pautadas no fortalecimento de vinculo entre
as familias das criangas e a escola desenvolvida no periodo de 17/08 a 30/10/2020, com a seguinte
carga horaria: Educagao Infantil, Ensino Fundamental I e Educagao de Jovens e Adultos - EJA
computer 100 horas, totalizando 200 horas realizadas no exercicio de 2020. No Ensino Fundamental.
II computar 120 horas/aulas, totalizando 240 horas/aulas realizadas no exercicio de 2020

lll-Aprovar o aproveitamento das atividades impresses (revisao dos conteudos trabalhados) para o
resultado da I unidade.

CAPITULO I
O REGIME ESPECIAL NO ENSINO FUNDAMENTAL E SUAS MODALIDADES

Art.5° No Ensino Fundamental e suas modalidades as atividades pedagogicas nao presenciais, a
serem desenvolvidas no ambito da Rede Publica Municipal:
I.

sao praticas pedagogicas a serem realizadas pelas instituigbes de ensino com os alunos,

mediadas ou nao por tecnologias digitais da informagao ou comunicagao, que possibilitem o
desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem e habilidades previstas na BNCC, curriculos e
propostas pedagogicas possiveis de serem alcangadas;
5
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II.

Podem acontecer por meios digitals (plataformas digitais de aprendizagem, video aulas,

redes sociais, blogs, podcast entre outros); programas de televisao e radio; material didatico e/ou
atividades impressas distribuidas e com orientagao aos pais ou responsaveis nas/pelas instituigoes
de ensino; por orientagao de leituras, estudo dingido, pesgussa, realizagao de expenmentos, projetos
e exercicios, entre outros;
III.

Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e da Educagao de Jovens e Adultos as atividades

nao presenciais devem ser estruturadas visando a aquisigao das habilidades basicas do ciclo de
alfabetizagao, sendo necessaria a orientagao pedagogica para as familias ou responsaveis por meio
de roteiros praticos e estruturados que permitam a resolugao das atividades pelos alunos, com a
supervisao de urn adulto, situagao que nao se aplica aos alunos da EJA;
IV.

Nos Anos Finals do Ensino Fundamental e na Educagao de Jovens e Adultos as atividades

nao presenciais podem ser com mediagao tecnologica, observadas a autonomia do aluno e as
condigoes socioeconomicas, podendo, apos avaliagao do alcance e da eficacia, ser utilizada como
mode substitutive as aulas presenciais no periodo de suspensao das aulas;
V.

Nas diferentes modalidades de ensino as atividades nao presenciais deverao contemplar as

especificidades de cada oferta;
VI.

Deve ter por obietivo minimizar o impacto e a defasagem acarretados pela ausencia de

atividades escolares por longo periodo de tempo e a perda de conhecimento e habilidades
adquiridas.
Art.6° 0 planejamento das atividades nao presenciais e determinante para garantir o direito a
aprendizagem dos alunos, considerando todos os condicionantes operacionais de ordem
administrative e pedagogica, com conteudo alinhado com a BNCC, com a proposta pedagogica
ouiiiouidi ua inSuiulvSv; uc diioniu v COm

ud

uujcuvui) uc capicnuiz-cayciii.

Art.7° A avaliagao dos alunos por meio de atividades nao presenciais devera obedecer a prevalence
dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, conforme o artigo 24, inciso V alinea a da LDB n°
9.394/1996.

Art. 8° E de responsabilidade da Rede Publica Municipal de Ensino a definigao do percentual de
utilizagao das atividades nao presenciais realizadas no compute da carga horaria do ano letivo de
2020, e as que serao desenvolvidas em 2021 no Ensino Fundamental e na Educagao de Jovens e
6
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Adultos, em observancia a autonomia da rede de ensino sobre a sua organizagao curricular e
pedagogica, considerando tambem a quantidade de boras para conclusao do ano letivo.

Art. 3° As atividades nao presenciais inicialmente possuem o carater de compiementagao, devendo
apenas ser utilizada como carater substitutive as aulas presencias caso o perlodo de suspensao das
aulas comprometa o cumprimento da carga horaria presencial por meio da reposigao de aulas e/ou
devido a inseguranga sanitaria para realizagao das atividades presencias.

Art. 10 A Rede Publica Municipal comunicara a comunidade escolar o regime especial, assim como o
percentual das atividades nao presenciais que entrarao no compute da carga horaria do ano letivo
continuum 2020/2021.

Art. 11 Somente serao consideradas validas, para efeito de cumprimento do ano letivo, conforme os
artigos 24 e 32 da LDB 3.334/1396, as atividades nao presenciais que estejam em conformidade com
esta Resolugao e aprovagao, por este Conselho, do relatorio emitido pela Secretaria Municipal de
Educagao.
§1° Para validagao da carga horaria no computo do calendario escolar serao observados os limites e
as possibilidade de alcance das atividades sincronas e assincronas realizadas.
§2° 0 monitoramento e o acompanhamento da realizagao das atividades nao presencias sao
requisitos para a validagao da sua carga horaria e para o planejamento do retorno as atividades
presenciais.
Art. 12 A Secretaria Municipal da Educagao devera enviar, Relatorio referente a adogao das
atividades nao presenciais implementadas na Rede Municipal, com a finalidade de assegurar o
acompanhamento do Conselho sobre as agoes desenvolvidas no periodo de suspensao das aulas,
contendo:
a) Identificagao da instituigao em papel timbrado;
b) data de inicio das atividades e periodicidade;
c) caracterizagao da oferta contendo a quantidade de alunos matriculados e de alunos atendidos por
cada etapa e segmento;
d) breve sintese descritiva das etapas de planejamento, acompanhamento e avaliagao das
atividades;
7

Certificação Digital: KAAJICMV-QQV6JWB6-VWR1YW7I-WI7SVURF
Versão eletrônica disponível em: http://macajuba.ba.gov.br

Edição 1.641 | Ano 14
23 de março de 2021
Página 15

e) proposta curricular de acordo com os objetivos conforme a BNCC;
f) formas de comunicapao com a comunidade escolar;
g) material didatico adotado.

Art. 13 0 Plano de Agao de Contingencia do Periodo Pandemico para realizagao das atividades
remotas e posteriormente o Ensino Alternado para o ano continuum 2020/2021 enviado a este
Conselho pela Secretaria Municipal de Educagao, Cultura, Esporte e Lazer, conforme o Oficio
SMECEL n° 48/2021 e aprovado pelo pleno do CME em 18/03/2021, contem;
a) Identificagao da instituigao em papel timbrado;
b) caracterizagao da oferta contendo a quantidade de alunos matriculados e de alunos atendidos por
cada etapa e segmento:
c) breve sintese descritiva das etapas de planejamento, acompanhamento e avaliagao das
atividades;
d) proposta curricular de acordo com os objetivos conforme a BNCC;
e) formas de comunicagao com a comunidade escolar;
f) material didatico adotado.

Art. 14 A data de inicio das atividades previstas no Plano de Agao e a periodicidade estao contidas
no Calendario Escolar, conforme o oficio n° SMECEL n° 56/2021, o qual foi aprovado pelo pleno do
CME em 18/03/2021.

Art. 15 Para o compute das atividades nao presenciais na composigao da carga horaria de 800
(oitocentas) boras do ano letivo de 2020/2021, as unidades escolares atraves da Secretaria Municipal
da Educagao devera enviar para este Conselho Relatorio contendo:
a) descrigao da metodologia utilizada por segmento com o respective planejamento curricular,
acompanhamento e avaliagao das atividades realizadas;
b) os recursos digitais ou impresses utilizados e os meios de acesso as atividades.
c) descrigao da forma e/ou instrumentos da aferigao da frequencia dos alunos e o quantitative de
alunos previstos e alcangados por ano de escolarizagao;
d) descrigao da metodologia da avaliagao da aprendizagem por meio das atividades nao presenciais
e os percentuais de aproveitamento conforme as expectativas de aprendizagem relacionadas ao
periodo;
8
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e) meios de comunicagao com as familias e/ou alunos para divulgagao das atividades;
f) data de inicio das atividades nao presenciais a ser considerada para composigao de carga horaria;
g) reorganizagao curricular por ano de escolarizagao apresentando as aprendizagens basicas
esperadas para o ano letivo de 2020, considerando a sua singularidade.
h) medidas de recuperagao da aprendizagem para os alunos nao alcangados pelas atividades nao
presenciais;
i) medidas de prevengao ao abandono escolar.

CAPITULO II
0 REGIME ESPECIAL NA EDUCAQAO INFANTIL

Art. 16 Na Educagao Infantil as atividades educativas nao presenciais, desenvolvidas pelas
instituigoes de ensino publicas, comunitarias e particulares, no ambito do Sistema Municipal de
Ensino, consistem em:
a) destinar atividades educativas de carater eminentemente ludico, recreative, criativo e interativo,
para os pais ou responsaveis realizarem com as criangas, em casa;
b) elaborar atividades educativas objetivas, organizadas em roteiros praticos, sistematicos e
estruturados, visando estabelecer uma rotina diaria para o acomnanhamento dos pais ou
responsaveis da resolugao dessas atividades pela crianga;
c) registrar as atividades desenvolvidas como forma de comprovar o cumprimento das atividades
pelas familia e a devida orientagao da instituigao de ensino;
d) mobilizar as condigdes pedagogicas e metodoldgicas, pertinentes a etapa em que se encontram,
essenciais para quando retornarem as atividades presenciais;
e) admitir a possibilidade de tornar o contato com os pais ou responsaveis pelas atividades mais
efetivo por meio da internet, celular ou meios diversos de comunicagao sincronos e assincronos;
f) enviar ou entregar material de suporte pedagogico organizado pela rede ou instituigao de ensino,
para as familias ou responsaveis realizarem com as criangas, de acordo com urn cronograma proprio,
a fim de evitar aglomeragdes:
g) defmir para acompanhamento das familias urn instrumento de resposta e feedback, caso
necessario.
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Art. 17 Os pressupostos do cuidar, educar e brincar devera permear a elaboragao de toda e qualquer
atividade de orientagao as familias ou responsaveis e observados os limites e finalidades da relagao
familiar no que tange a aplicagao das atividades escolares.

Art. 18 Para as criangas creches de (0 a 3 anos), desenvolver atividades de estimulo as criangas,
leitura de textos pelos pais ou responsaveis, brincadeiras, jogos, musicas infantis, entre outras.

Art. 19 Para as criangas da pre-escola de (4 e 5 anos), desenvolver atividades de estimulo as
criangas, leitura de textos pelos pais ou responsaveis, brincadeiras, jogos, musicas infantis e algumas
atividades em meios digitais (quando possivel). A enfase deve ser na brincadeira, conversas, jogos,
desenhos, entre outras atividades para os pais ou responsaveis desenvolverem com as criangas.

Art.20 As instituigoes de ensino devem garantir para auxiliar os pais ou responsaveis que nao
possuem leitura fluente ou nao sao alfabetizados, a oferta de algum tipo de orientagao concreta,
como modelos de leitura em voz alta em videos e audios, para engajar as criangas nas atividades e
garantir a qualidade da leitura.
Art.21 As instituigoes de ensino devem garantir a orientagao as familias visando estimular e criar
condigbes para que as criangas sejam envolvidas nas atividades cotidianas e rotineiras, respeitando
as faixas etarias e desenvolvimento infantil, a fim de transformar os momentos em espagos de
interagao e aprendizagem. Paragrafo unico. As orientagoes/sugestoes de atividades devem contribuir
para o desenvolvimento das dimensbes afetiva e psicomotora, promogao e fortalecimento dos
vinculos por meio dos aspectos emocionais e nas relagbes familiares ou com seus cuidadores.
Art.22 As orientagbes as familias ou responsaveis devem contemplar aspectos relatives aos cuidados
de exposigao a telas na primeira infancia, em atengao ao disposto no art. 29 da Lei n° 12.965 de 23
de abril de 2014, no que tange as agbes de inclusao digital das criangas, nos atos e agbes das
familias e nas Recomendagbes da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Organizagao Mundiai de
Saude - OMS.
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Art.23 A avaliagao na Educagao Infantil e realizada para fins de acompanhamento e registro do
desenvolvimento das criangas sem o objetivo de promogao, devendo a instituigao de ensino informar
essa finalidade aos pais ou responsaveis.

Art.24 A carga horaria obrigatoria da Educagao Infantil sera desenvolvida a luz do artigo 31 da LDB
n° 9.394/1996 e da Medida Provisoria 934, que flexibiliza a oferta dos 200 (duzentos) dias letivos, em
carater excepcional, cabendo posterior regulamentagao deste Conselho, se necessario.
Art.25 Sera admitida a possibilidade de orientagao as familias ou responsaveis para o
desenvolvimento de atividades educativas com as criangas, com mediagao ou nao do professor.
§ 1° As atividades educativas nao presenciais nao necessitarao ser repostas ao fim do periodo de
emergencia, cabendo a instituigao tao somente acompanhar o fiuxo das aulas da rede de ensino,
quando possivel.
§2° 0 retorno das atividades presenciais para a Educagao Infantil sera determinado pelo poder
executive conforme analise das condigbes sanitarias visando a seguranca das criangas, suas familias
e da equipe escolar.
Art.26 As atividades educativas nao presenciais de orientagbes as familias para realizar com as
criangas e de cunho pedagbgica, portanto, envolve a participagao da equipe pedagbgica e
administrative das instituigbes de ensino, cabendo o seu funcionamento para entrega, orientagao
presencial, caso necessario, para viabilizar o dialogo, interagao e interlocugao com as familias,
conforme definigao das instituigbes e redes de ensino.

DAS DISPOSigOES FINAIS

Art 27 Reitera-se a necessidade de preservagao da vida e, com isso, a orientagao sobre aos
cuidados e prevengao ao contagio do novo Coronavirus Covid-19, por meio de material informative e
campanhas educativas realizadas pelas redes e instituigbes de ensino, como estrategia de
comunicagao com as familias ou responsaveis, aos alunos e ioda a comunidade escolar.

Art. 28 As instituigbes da Rede Publica Municipal de ensino fundamental e educagao infantil e,
integrates do Sistema Municipal de Ensino, estarao em regime especial, a partir de 17 de margo de
ii
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2020 e enquanto perdurar a situagao de emergencia sanitaria, deve atender os requisites previstos
nesta Resolugao.

Art.2S Cabera as instituigoes e redes de ensino orientar os professores e equipe pedagogica para a
elaboragao das atividades nao presenciais e oferecer formagao continuada, sempre que possivel.

Art30 A presente Resolugao se destine a instituir o regime especial no periodo de suspensao das
aulas para regulamentar a oferta de atividades pedagogicas aos alunos do Ensino Fundamental e
suas modalidades e a oferta das atividades educativas nao presenciais para a Educagao Infantil,
conforme legislagao vigente.
Art. 31 0 Conselho Municipal de Educagao de Macajuba podera solicitar, a qualquer tempo, que as
instituigoes de ensino apresentem o portfolio e outros documentos referentes ao desenvolvimento
das atividades nao presenciais, assim como realizar visita na instituigao de ensino.

Art.32 0 Conselho Municipal de Educagao de Macajuba podera publicar ao longo e ao final do
periodo de suspensao das aulas, outras orientagoes e normativas para o Sistema Municipal de
Ensino.

Art. 33. Esta Resolugao entra em vigor na data de sua publicagao, ficando revogadas as disposigoes
em contrario.
Renilda Goncalves da Silva
Relatora

VOTOS DA CAMARA DE PLANEJAMENTO E LEGISLACAO
Esta Camara de Planejamento e Legislagao aprovou por unanimidade a Resolugao
Normativa n° 01, em 10/03/2021 e a apresenta ao egregio colegiado para aprovagao final.
Conselheira Eliana Souza de Macedo (Presidente),
Conselheiro Renilda Goncalves da Silva (Relatora)
Arlete Araujo de Sousa
DECISAO DA PLENARIA
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Aprovado por unanimidade, pelo Conselho Pleno em P sessao em reumao ordinaria
realizada em 18 de marso de 2021.
ducL. S^otx
f/lrw/Mi (Qonza/reo da
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA^AO - CME
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