
 

 

SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA - SC 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

O Conselho Municipal de Educação (CME) do Município de São Pedro de Alcântara, perante a 

pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), compreende a relevância de ações e medidas de prevenção, de 

controle e de contenção de riscos, a fim de evitar a disseminação. Tal entendimento norteia-se em 

documentos como: 

1. A declaração da OMS-Organização Mundial de Saúde, de 11/03/2020, que decreta situação de pandemia 

por conta do Covid-19 (coronavírus); 

2. O Decreto do Governo do Estado de Santa Catarina n. 509, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre a 

continuidade à adoção progressiva de medidas de prevenção e combate ao contágio pelo coronavírus (covid-

19) nos órgãos e nas entidades da administração pública estadual direta e indireta e estabelece outras 

providências. 

3. O Decreto do Governo do Estado de Santa Catarina nº 554/2020 de 11 de abril que altera o Decreto nº 

525, de 2020, que dispõe sobre novas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus e estabelece outras providências. 

4. O Decreto do Município de São Pedro de Alcântara nº 29 de 18 de março de 2020, por meio do qual 

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do novo coronavírus (COVID-19) e dá outras providências; 

5. A Nota Técnica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do município de São Pedro de 

Alcântara, de 08 de abril de 2020; 

 Em relação ao calendário escolar da rede municipal de São Pedro de Alcântara, o CME relata que já 

está acompanhando o processo de discussão quanto ao cumprimento da efetivação com trabalhos escolares, 

considerando o cumprimento da carga horária mínima anual de 800 horas, conforme a Medida Provisória nº 

934, de 1º de abril de 2020, a qual estabelece que o ensino de educação básica fica dispensado, em caráter 

excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar – 200 dias, 

desde que cumprida a carga horária mínima anual - 800 horas. 

E em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, já estão orientando as unidades escolares 

quanto aos procedimentos a serem adotados em razão desta situação, sendo que as instituições de ensino 

estão procurando reorganizar seus calendários, prevendo adequações necessárias para a reposição das 

atividades de aprendizagem correspondentes à abrangência de 800 horas de trabalho escolar previstas na 

legislação vigente, em momento oportuno, tanto nesse período de suspensão das atividades escolares por 

conta das ações preventivas à propagação do COVID-19, como também após o retorno das atividades.  

Neste sentido o CME já está de acordo com a nota de esclarecimento da Secretaria Municipal de 

Educação em relação ao estabelecido quanto aos primeiros 15 dias como recesso escolar e com o início da 

implantação de um trabalho para atendimento de atividades não presenciais tanto para alunos com acesso às 

tecnologias (com internet) desenvolvendo-se para isso, uma plataforma de trabalho, como também para 

alunos sem acesso a estas tecnologias, com material impresso que será entregue para os alunos de acordo 

com uma logística de organização e com todos os cuidados de prevenção exigidos. 

De acordo com a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), o ensino na 

Educação Básica deve ser presencial, com jornada mínima de quatro horas diárias de efetivo trabalho 

escolar, mas em seu Art. 80, menciona a oferta de cursos na modalidade a distância na educação básica, 

assim como no Art. 9º do Decreto nº 9.057/2017 cita que a oferta de Ensino Fundamental na modalidade a 



distância pode acontecer em casos de situações emergenciais. Contudo não descreve a Educação Infantil, 

sendo esta modalidade parte da Educação Básica de Ensino. 

As instituições de ensino, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, farão a gestão do 

calendário e a forma de organização, realização ou reposição de dias e horas de efetivo trabalho escolar com 

atividades regulares e complementares não presenciais, respeitando-se as normas e os parâmetros legais 

estabelecidos. 

Estamos cientes de que as atividades com os alunos do Ensino Fundamental já iniciarão no próximo 

dia 22 de abril de 2020, como forma de primeiro contato e adaptação tanto dos alunos como dos professores. 

Já a Educação Infantil, estaremos analisando a melhor maneira de reposição, principalmente para a etapa 

Pré-escolar. Salientamos que ainda não temos orientações dos órgãos superiores federais quanto à Educação 

Infantil. No entanto, os CEIs (Centros de Educação Infantil) já estão se organizando e projetando o início 

das atividades não presenciais para a semana do dia 27 de abril de 2020.  

É imprescindível ressaltar que a realização do ensino não presencial apresenta-se como uma nova 

proposta para toda a comunidade escolar. Logo, o momento exige calma e adaptação de todos, uma vez que, 

é provável, a existência de dificuldades para estudantes, pais/responsáveis e professores. Aliás, o CME 

aconselha, às instituições escolares, reuniões remotas quinzenais, com o intuito de avaliar a nova prática e, 

principalmente, a sua relevância diante do processo de ensino e aprendizagem na atual conjuntura da 

sociedade.   

A realização de mais estudo e análise sobre toda a estrutura necessária para a melhor reposição dos 

dias letivos não cumpridos, em razão desta situação, será objeto de normatização futura deste Conselho, 

sempre com base na legislação de âmbito federal em vigor (LDB - Lei Nº 9.394, de 20 de Dezembro de 

1996) como também com base em novas orientações legais tanto da FECAM – Federação Catarinense dos 

Municípios, como de órgãos superiores de âmbito federal, como MEC – Ministério da Educação e Cultura 

ou CNE – Conselho Nacional de Educação. 

Lembrando ainda que no processo de reorganização dos calendários escolares, a reposição de aulas e 

a realização de atividades escolares não presenciais possam ser efetivadas de forma que se possibilite 

condições igualitárias de acesso ao ensino e que se mantenha o padrão de qualidade previsto no inciso IX do 

artigo 3º da LDB e inciso VII do artigo 206 da Constituição Federal.  

Destaca-se que o CME compreende a importância do ensino presencial e o seu caráter insubstituível, 

pois considera a interação real o pilar fundamental para a qualidade do processo de ensino e aprendizagem. 

Todavia, pelo atual panorama local e mundial, entende todas estas mudanças necessárias para a educação. 

“Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.” (Paulo 

Freire) 

São Pedro de Alcântara, 17 de abril de 2020. 
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