
 

 

 

 

DELIBERAÇÃO CME / PS Nº 25 – 2020 
 
Fixa critérios para as atividades não 
presenciais no Sistema Municipal de 
Educação de Paraíba do Sul –RJ. 
 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas atribuições legais e em 

conformidade com os dispositivos jurídicos:  

 
- Constituição Federal do Brasil 1988; 

- Lei nº 9.394/96; 

- Deliberação CEE-RJ nº 376/2020;   

- Medida Provisória nº 934/2020; 

- Parecer CNE/CB 19/2009; 

- Parecer CNE/CP nº 05/2020. 

  
- Considerando que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 de março de 2020, que a 

disseminação comunitária do COVID-19 em todos os Continentes caracteriza pandemia e que estudos 

recentes demonstram a eficácia das medidas de afastamento social precoce para restringir a 

disseminação do COVID-19, além da necessidade de se reduzir a circulação de pessoas e evitar 

aglomerações em toda a cidade, inclusive no transporte coletivo; 

 

- Considerando o disposto no artigo 205 da Constituição Federal de 1988 determinando que a Educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho; 

 

- Considerando o disposto no artigo 206, inciso VII, da Constituição Federal de 1988, que determina ser 

um princípio do ensino ministrado no Brasil a garantia de padrão de qualidade; 

 

- Considerando o disposto no artigo 22, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que 

estabelece como finalidades da Educação Básica, desenvolver o educando, assegurar a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores; 



- Considerando o artigo 23 da LDB, que dispõe em seu §2º, que o calendário escolar deverá adequar-se 

às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, 

sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei; 

 

- Considerando o artigo 32, § 4º, da LDB que afirma que o Ensino Fundamental será presencial, sendo o 

ensino a distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais; 

 

-  Considerando o Parecer CNE/CB 19/2009, de 2 de setembro de 2009, e homologado em 13 de outubro 

de 2009, que responde consulta sobre o calendário escolar; 

 

-  Considerando a Nota de Esclarecimento emitida pelo Conselho Nacional de Educação, em 18 de março 

de 2020, com orientações aos sistemas e aos estabelecimentos de ensino, de todos os níveis, etapas e 

modalidades, que porventura tenham necessidade de reorganizar as atividades acadêmicas ou de 

aprendizagem, em face da suspensão das atividades escolares por conta da necessidade de ações 

preventivas à propagação do COVID-19; 

 

- Considerando o documento expedido em 17 de março de 2020, atualizado em 19 de março de 2020, do 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção a Educação do 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que trata do COVID- 19, no âmbito da educação do Estado 

do Rio de Janeiro; 

 

-  Considerando o Parecer CNE/CP nº 05/2020, de 28 de abril de 2020, a ser homologado; 

 

-  Considerando a MP nº 934/2020 que estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da 

Educação Básica e do Ensino Superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de 

emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

 

- Considerando os Decretos Municipais que estabelecem recomendações e orientações em 

decorrência da infecção pelo Covid-19: 

 

 * Decreto Nº 1.821/2020; 

 * Decreto Nº 1.822/2020; 

  * Decreto Nº 1.828/2020; 

 * Decreto Nº 1.840/2020; 

 * Decreto Nº 1.847/2020; 



DELIBERA 

 
Art. 1º - As instituições vinculadas ao Sistema Municipal de Paraíba do Sul -RJ, públicas ou privadas da Educação 

Básica poderão reorganizar suas atividades escolares, a partir de seus projetos pedagógicos, a serem 

realizadas pelos estudantes e profissionais da educação em regime especial domiciliar. 

 

Art. 2º - Deve ser assegurado que a reposição de aulas e a realização de atividades escolares possam ser 

efetivadas de forma que se preserve o padrão de qualidade previsto no inciso IX,  do artigo 3º da LDB e 

no inciso VII, do artigo 206 da Constituição Federal. 

 

Art. 3º - Algumas possibilidades de cumprimento da carga horária mínima estabelecida pela LDB seriam: 

 

I - a reposição da carga horária de forma presencial ao fim do período de emergência; 

II - a realização de atividades pedagógicas não presenciais (mediadas ou não por tecnologias digitais de 

informação e comunicação) enquanto persistirem restrições sanitárias para presença de estudantes nos 

ambientes escolares, garantindo ainda os demais dias letivos mínimos anuais/semestrais previstos no 

decurso;  

III - a ampliação da carga horária diária, com a realização de atividades pedagógicas não presenciais, 

(mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação) concomitante ao período das 

aulas presenciais, quando do retorno às atividades. 

 

Parágrafo único - Por atividades não presenciais entende-se, nesta deliberação, aquelas a serem 

realizadas pela instituição de ensino com os estudantes, quando não for possível a presença física destes 

no ambiente escolar.  A realização de atividades pedagógicas não presenciais visa, em primeiro lugar, que 

se evite retrocesso de aprendizagem por parte dos estudantes e a perda do vínculo com a escola, o que 

pode levar à evasão e abandono. 

 

Art. 4º   -  Para garantir o direito à educação com qualidade, à proteção, à vida e à saúde de estudantes, 

professores, funcionários e comunidade escolar, exclusivamente, nesse período de excepcionalidade, as 

atividades domiciliares, em regime especial, somente serão admitidas para o cômputo do calendário 

letivo 2020, nos termos que seguem: 

 

I -  As instituições de ensino devem divulgar, junto à comunidade escolar, as formas de prevenção e 

cuidados, de acordo com os órgãos de saúde, bem como o período de suspensão das atividades presenciais 

na própria instituição; 

II - As instituições de ensino básico devem, com a participação de seu corpo docente, planejar e organizar 



as atividades escolares, a serem realizadas pelos estudantes fora da instituição, indicando: 

 

a) os objetivos, métodos, técnicas, recursos, prazos para entrega e recolhimento, bem como a carga 

horária prevista das atividades a serem desenvolvidas de forma não presencial pelos alunos, de acordo com 

a faixa etária; 

b) formas de acompanhamento, avaliação e comprovação da realização das mesmas por parte 

dos alunos. 

 

§1º - O plano de ação pedagógica deverá ser divulgado a toda a comunidade escolar, com efeito imediato, 

respeitando a legislação em vigor, os currículos das instituições e a presente Deliberação. 

§2º - No caso da rede privada uma cópia do plano de ação pedagógica deve ser remetida à Supervisão 

Escolar, por meio eletrônico, para ciência, em até 30 (trinta)dias. 

§3º - Nos locais de difícil acesso, onde houver impossibilidade de acompanhamento aos estudantes, deve-

se garantir que não haja prejuízos aos mesmos. 

 

Art. 5º -  A realização das atividades pedagógicas, não presenciais, não se caracteriza pela mera 

substituição das aulas presenciais; e sim, pelo uso de práticas pedagógicas mediadas ou não por 

tecnologias digitais de informação e comunicação que possibilitem o desenvolvimento de objetivos de 

aprendizagem e habilidades previstas na BNCC, currículos e propostas pedagógicas passíveis de serem 

alcançados através destas práticas.  

 

Art. 6º - As atividades pedagógicas não presenciais podem acontecer: 

 

I -  por meios digitais (videoaulas, conteúdos organizados em plataformas virtuais de ensino e 

aprendizagem, redes sociais, correio eletrônico, blogs, entre outros);  

II - por meio de programas de televisão ou rádio; pela adoção de material didático impresso com 

orientações pedagógicas distribuído aos alunos e seus pais ou responsáveis;  

III - pela orientação de leituras, projetos, pesquisas, atividades e exercícios indicados nos materiais 

didáticos.  

 

Parágrafo único - A comunicação é essencial neste processo, assim como a elaboração de guias de 

orientação das rotinas de atividades educacionais não presenciais para orientar famílias e estudantes, 

sob a supervisão de professores e dirigentes escolares. 

 

Art. 7º - Na Educação Infantil, para a pré-escola, as instituições deverão repor as aulas somente de forma 

presencial, de modo que cada aluno esteja apto a cumprir o mínimo de 60% (sessenta porcento) de 



presença dos 200 (duzentos) dias letivos, conforme determina o art. 31, inciso IV, da LDB. 

 

Parágrafo único - Sugere-se que as escolas possam desenvolver alguns materiais de orientações aos pais 

ou responsáveis com atividades educativas de caráter eminentemente lúdico, recreativo, criativo e 

interativo, para realizarem com as crianças em casa, enquanto durar o período de emergência, 

garantindo, assim, atendimento essencial às crianças pequenas e evitando retrocessos cognitivos, 

corporais (ou físicos) e socioemocionais. 

 
Art. 8º - Cabe às instituições de Educação Básica zelarem pelo registro da frequência dos alunos, e 

acompanhamento da evolução das atividades propostas, elaborando um relatório ao final do processo, no 

prazo de até 30 (trinta) dias, que será enviado ao Conselho Municipal de Educação. 

 

Parágrafo único -  O relatório deverá servir de referência para o trabalho em sala de aula após o retorno as 

aulas. 

 

Art. 9º - As atividades pedagógicas não presenciais aplicam-se aos alunos de todos os níveis, etapas e 

modalidades educacionais. Portanto, é extensivo àqueles submetidos a regimes especiais de ensino, 

conforme a deliberação nº 21/2019 do CME de Paraíba do Sul. 

 

Parágrafo único - As atividades pedagógicas não presenciais, mediadas ou não por tecnologias digitais de 

informação e comunicação, adotarão medidas de acessibilidade igualmente garantidas, enquanto 

perdurar a impossibilidade de atividades escolares presenciais na unidade educacional da educação 

básica. 

 

Art. 10 – Todas as atividades pedagógicas, não presenciais, só poderão computar, ao máximo, 160 (cento 

e sessenta) horas; que correspondem a  20% (vinte porcento) da carga horária de 800 (oitocentas) 

horas.(REVOGADO PELA DELIBERAÇÃO Nº 26/2020 – CME-PS) 

 

Art. 11 - Caso as medidas de isolamento se estendam, mantendo a suspensão das aulas presenciais, ou 

haja novas determinações legais, este Colegiado emitirá novas regulamentações e tornará públicas suas 

orientações. 

 

Art. 12 -  Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 
 
 



 
CONCLUSÃO DO PLENÁRIO 

 
 

A presente Deliberação foi aprovada por unanimidade. 
 
 

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 11 de maio de 2020. 
 
 

_______________________________________________ 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 

Presidente do CME 
 
                                                                                                           

 

_______________________________                             _________________________________ 

   Sabrina de Carvalho Soares Albino                                       Neila Moreira dos Santos Bouzada 

 

 

_______________________________                             __________________________________ 

  Carlos Eduardo Magdalena Pereira                                                       Ana Cristina de Oliveira 

 

 

 

______________________________ 

    Lenise Nunes Ferreira de Melo 


