RESOLU ÇÃO CONJUN TA SEMED /CME Nº 01 DE 28 DE ABRIL DE 2020

APROVADA NA 121" REUNIAO ORDINÁ RIA DO CME/CL

DAS
O SECRET ÁRIO MUNICTP AL DE EDUCAÇ ÃO DE CONSEL HEIRO LAFAIE TE, USANDO
PIO
ATRIBU IÇÕES QUE LHE SÃO CONFER IDAS PELO ARTIGO 93 DA LEI ORGÂN ICA DO MUNICÍ
LEI
DE CONSEL HEIRO LAFAIE TE, C/C ART 23 DA LEI COMPL EMENT AR N º 15/2009,
ÃO
COMPLE MENTA R Nº 36/2012 E PORTAR IA 06/2017, E O CONSEL HO MUNICI PAL DE EDUCAÇ
PELA
DE CONSEL HEIRO LAFAIE TE, USANDO DAS ATRIBU IÇÕES QUE LH_E SÃO CONFER IDAS
DE 2020,
LEI NºS 114 DE 04 DE JUNHO DE 2009 E DECRET O MUNICI PAL Nº 545 DE 1O DE JANEIRO
206, A LEI
EM CONSON ÂNCIA COM A CONSTI TUIÇÃO FEDERA L NOS INCISOS I E VII DO ART.
RO DE
DE DIRETR IZES E BASES DA EDUCAÇ ÃO NACION AL - LDB Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMB
O DE 1969,
1996. LEI Nº 8.069 DE 13 DE füLHO DE 1990, DECRET O-LEI Nº 1.044 DE 21 DE OUTUBR
DE 2020,
DECRET O N" 9.057 DE 25 DE MAIO DE 2017, LEI FEDERA L 13.979 DE 6 DE FEVERE IRO
DE 24 DE
MEDIDA PROVIS ÓRIA Nº 934 DE lº DE ABRIL DE 2020, DECRET O MUNICI PAL Nº 577
MA RÇO DE 2020, RESOLV EM

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTU LOI
DAS FINALIDADES

atividade s e
Art.l º. Esta resolução , excepcio nalmente , dispõe sobre as normas para a regulame ntação das
nas
estudos escolares não presencia is da Educação Básica ofertadas no municípi o de Conselhe iro Lafaiete,
ensino, em
etapas da Educação Infantil, do Ensino Fundame ntal e Ensino Médio em suas modalida des de
ou tisicas
unidades escolares mantidas e administr adas pelo poder público municipa l e por pessoas jurídicas
ia da
de direito privado, no âmbito do Sistema Municipa l de Ensino de Conselhe iro Lafaiete, em decorrênc
cias.
legislação específic a sobre a pandemia causada pelo novo Coronaví rus - COVID-1 9 e outras providên
Art. 2º. Para fins desta resolução considera m-se atividade s e esh1dos escolares não presenciais:

de 1°
§ 1º. As atividades e estudos escolares não presenciais previstas no caput deste artigo terão início a partir

e serão
de maio de 2020 com efeito retroativo a 18 de março de 2020 para as escolas particular es
ará
automatic amente finalizadas por meio de ato do Prefeito Municipal de Conselhe iro Lafaiete, que determin
577/2020 ,
o ence rramento do período de suspensão das aulas presenciais, disposto no Decreto Municipal n.º
ou por expressa manifestação da Secretaria Municipal de Educação.
na
§ 2°. Atividades e estudos esco lares não presenciais têm por objetivo promove r orientações às famílias
das
execução de atividades, por meio de propostas que indiquem o objetivo, a metodologia e o registro
s da
aprendizagens, planejada s pelos professores, mediadas por um adulto e realizadas pelos estudante
Educação Infantil, do Ensino Fundame ntal, Ensino Médio.
eo
I. As atividades e estudos escolares não presenciais deverão respeitar a Base Nacional Comum Curricula r
Currículo Referência de Minas Gerais.

'ÍI.

As atividades e estu dos escolares não pres
enciais poderão fazer uso dos segu intes recu
rsos: orie ntaç ões
impressas, estudos dirigidos, quizzes, plata
formas virtuais, correio eletrônico, redes
sociais, chats, fóruns,
vide oaul as, audiochamadas, vide ocha mad as
e outras assemelhadas gara ntin do a auto nom
ia das man tene dora s
e unid ades escolares do Sistema Mun icipa l
de Ensi no de Conselheiro Lafaiete.
lll - As unidades escolares deve m promover, junt
o à com unid ade, as formas de prev ençã o
e cuidados, de
acordo com as orientações dos órgãos de
saúde e as orientações para realização dos
estu
dos
escolares não
presenciais;

S3". As esco las deverão construir um plano de ação que cons

tará as etapas de elaboração, execução, cont
eúdos
a sere m ex plorados com definição da carga
horária equivalente de trabalho e acom panh
ame
nto das ações que
serão oferecidas aos estudantes.
Art. 3º. Fica dete rminada a realização de
atividades e estudos escolares não presenciais
às unidades escolares
pertencentes ao Sistema

Mun icipa l de Ensino de Conselheiro Lafaiete

em suas etapas e modalidades de ensino.

CAP ÍTU LO II
Da Edu caçã o Infa ntil
Art. 4º. Investindo no forta lecim ento de
vínculos afetivos e sociais na relação famí
lia/escola, assu min do a
responsabilidade de com part ilha

r e com plem enta r a educação e o cuidado
das crianças com as famílias e
favorecendo o caráter de ludicidade, o atendim
ento de crianças da Educação Infantil (O a 5
anos), dar- se-á por
meio de atividades e estu dos escolares não
presenciais como fatores pedagógicos favoráve
is a estim ulaç ão e
desenvolvimento contínuos, ente ndid os com
o primordiais às crianças dessa faixa etária.
Art. 5º. O atendimento das crian ças da
Educação Infantil dar-se-á por meio de ativi
dades e estudos escolares
não presenciais, garantindo os direitos de apre
ndizagem bem como os campos de experiên
cia, cons onan tes à
Proposta Pedagógica das unid ades escolares
.
Parágrafo único. O registro das atividades e
estudos escolares não presenciais para futuras
conv alida ções ficam
suj ei tas a normatização do Con selh o Naciona
l de Educação.

CAP ÍTU LO III
Do Ens ino Fun dam enta l e suas mod alid
ades
Art. 6º. A educação escolarizada ofertada
nesse momento de excepcionalidade, deve ser
compreendida com o
uma opor

tunidade de educação voltada para a formação
humana e suas diversas relações, compreenden
do a
complexidade de viver nesse momento c da
necessidade de um novo olhar da educação,
gara
ntind
o
assim
,a
qualidade de ensino.
Seçã o I

Do Ensino Fundamental e Médio
Art. 7º. Os ati vida des e estudos esco lares
não presenci ais deve m assegurar as .aprendiz
agens dos alunos, por
meio de planejamentos cons

onantes com os objetos e objetivos de apre
ndizagem constantes no Currículo
Refe rência de Minas Gerais e legis lação corre
lata .

Art. 8º. Compreendem como atividades
e estudos esco lares não presenciais:

,/

I - Aquele s ofertad os pelas unidad es escola res, sob respon sabilid
ade dos profes sores com acomp anham ento
da coorde nação pedagó gica , de manei ra remota , ou seja, sem a presen
ça do profes sor e do estuda nte no mesm o
espaço físico;

li - As unidad es esco lares devem , com a partic ipação de seu corpo
docent e, respeit ando as orienta ções dos
órgãos de saúde, planej ar e organi zar as ativida des pedagó gicas
a serem reali zadas pelos estuda ntes fora da
unidad e esco lar, indi cando :
a) Os objeti vos, conteú dos, encam inham entos metod ológic os, recurs
os, bem como a carga horária previst a
ctas ativida des a serem desenv olvida s de forma não presen cial pelos
alunos , de acordo com a faixa etária;
b) As fo rmas de acomp anham ento, avalia ção e compr ovação
da realiza ção das mesma s por parte dos
estuda ntes ;
§ l ''. O plano de ação pedagó gica dos estudo s deverá ser divulg
ado à toda a comun idade escola r, com efeito
im ed iato, res peitan do a legisla ção em vigor, os currícu los das institu
ições e a presen te Delibe ração.
~ 2º. Deverá ser dispon ibiliza do materi al impres so destina
do aos estuda ntes que ficarem imposs ibilitad os de

partici par das ativida des e esh1dos escola res não presen ciais media
das pela tecnol ogia, devido à falta de
recurso s materi ais de nature za divers a (equip ament o tecnol ógico,
acesso à Interne t, entre outros ) para
cumpr im ento do Art. 206, inciso I da Consti tuição Federal.

Seção II
Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial
Art. 9º. A Educa ção de Jovens e Adulto s, trata-s e de uma
modal idade, dentre outras , que possue m suas
es pecific idades , tendo como ponto de partida a identif icação da realida
de e das necess idades educac ionais dos
jove ns, adulto s e idosos , conser vando seus direito s, no que diz
respeit o ao acesso à educaç ão, bem como, a
gara ntia de qualid ade.
Art. l O. A Educa ção Espec ial é a modal idade que assegu ra a
educaç ão inclus iva, media nte o Atend imento
Educa cional Espec ializad o - AEE, como parte integra nte do proces
so educac ional, em todos os níveis , etapas
e modal idades de ensino para educan dos com deficiê ncia, transto
rno global do desenv olvime nto, altas
hab ilidade s/supe rdotaç ão e transto rnos funcio nais específicos.

Parágrafo único. O profes sor regent e, o profes sor do AEE e o profiss
ional de apoio deverã o mante r a

interlo cução durant e a elabor ação dos planos de estudo s individ
ualiza dos e a adequ ação de materi ais. Esses
profis sionais decidi rão em comum acordo , o respon sável pelo
o provim ento de orienta ções especí ficas às
famíl ias para a execuç ão das ativida des não presen ciais. Todo
o proces so de prepar ação do conteú do até a
interlo cução com a família deverá ser registr ado em formul ário
própri o a ser repass ado poster iormente ao
analis ta educac ional.

Seção III

Da validação das atividades e estudos escolares não presenciais
Arl. I J. É dever da Institu ição de Ensino criar mecani smos parn
os registr os deta lhados das ativida des
realiza das fora do contex to esco lar, para compr ovaçõe s poster iores
a rea li zação das ativida des, mante ndo-as
arq ui vadas, no intuito de legitim ar a carga horári a ex igida pe la Lei
de Diretri zes e Bases da Educa ção Nacion al
(LDB) - Lei nº 9.394, de 20 de dezem bro de 1996 .

Parágrafo único. A valida ção das ativida des não presen ciais, realiza das
pela Educa ção Infanti l, ficam sujeita s

a norma lização pelo Conse lho Nacion al de Educa ção.

CAPÍ TULO IV
DAS DISPO SIÇÕ ES FINA IS E TRAN SITÓ RIAS
Art. J2. Somente serão consid eradas válidas, para efe ito de cumpr
imento do período letivo constante dos Art.
24 e 3 1, ela Lei Federal n." 9.394/ 1996, as atividades e estudos escola
res não

presen ciais autorizados pelo

Conse lho Nacional de Educa ção.

Art. 13. Tão logo o presen te períod o de excepc ionalid ade seja
revogado, as unidades escolares deverão

retom ar suas atividades regula rmente , e no prazo de 30 (trinta) dias
aprese ntar emend a ao Regimento Escolar
e Proposta Polític o-Ped agógic a que regula mente a educação de forma
não presencial.
§ 1º - A reorga nizaçã o dos calend ários escolares em todos os níveis
, etapas e modal idades de ensino deverá ser
fe ita assegu rando que a eventu al reposi ção de aulas ou realização
das Ativid ades e Estudos Não Presenciais,
no período de suspen são de ativida des presenciais nas Instituições
de Ensino , a fim de que possa ser realizada
de form a a preser var o padrão de qualid ade previsto na Lei de Diretr
izes e Bases da Educa ção Nacional (LDB)
- Lei nº 9.394, de 20 de dezem bro de 1996, Art. 3º, inciso IX e na
Consti tuição Federa l, no Art. 206, inciso
VII.
§2º - O Conse lho Munic ipal de Educa ção de Conselheiro Lafaiete
fará a análise para validação e aprovação.
Art. 14. Recom enda-s e às mante nedora s das redes e às unidades
escolares que integr am o Sistem a Municipal
ele Ensino , a articul ação e o trabalh o em regime de colaboração para
a oferta de ativida des e estudos escolares
não presenciais.
Art. 15. Os casos omiss os e os recursos decorrentes desta
Deliberação, serão recebidos, apreciados e

deliberados por este Conse lho.

Art. 16. A presen te resolu ção entra em vigor na data de sua public
ação e terá vigênc ia nos termos do seu Art.
2.".
Art. 17 . Revog am-se os dispos itivos em contrário.
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