
NOTA INFORMATIVA nº 01/2020/SME 

A Secretaria Municipal de Educação, após reunião/contatos à distância mantidos entre os membros da equipe 

gestora da Rede Municipal de Ensino e, considerando as orientações repassadas constantemente pelo Colegiado 

da Educação da AMARP, FECAM, UNDIME e Governo Federal, frente ao cenário do Covid-19 e o período de 

distanciamento social de 30 dias decretado pelo governo estadual/municipal, queremos prestar as seguintes 

informações relativas ao cumprimento do calendário letivo escolar: 

1. Toda e qualquer decisão oficial sobre a forma que a Rede Municipal de Ensino deverá cumprir o 

Calendário Escolar 2020, será oficializada por meio de Resolução do Conselho Municipal de Educação 

(COMED). Esta definição será possível após a posse do novo Conselho, o qual se dará no dia 14 de abril, 

bem como com a emissão de novo decreto pelo governo estadual e municipal, com a liberação das 

atividades escolares; 

2. Os Conselhos Escolares das unidades de ensino serão consultados antes da emissão da resolução do 

COMED. Desta forma, todas as representatividades da comunidade escolar serão ouvidas; 

3. O Ministério Público Regional oficiou por duas vezes à Secretaria Municipal de Educação, instaurando 

procedimento administrativo para acompanhar a paralisação das atividades escolares do ano de 2020 e 

ficará no aguardo, até de 21 de abril, de informações quanto às estratégias que serão utilizadas pela Rede 

de Ensino em cumprimento ao calendário letivo (ver anexo); 

4. A equipe gestora da Rede Municipal descarta a possibilidade de considerar a educação à distância como 

meio de validar como dias letivos, tal estratégia só será utilizada como atividades complementares de 

orientação de estudos; 

5. O recesso escolar de julho será utilizado como período letivo, assim como demais paralizações previstas 

(feriadões, reuniões pedagógicas e outros), com total prioridade à reposição e garantias das 

aprendizagens; 

6. A oficialização da flexibilização dos 200 dias letivos, com a possibilidade do cumprimento obrigatório das 

800 horas/ano presenciais (Medida Provisória n. 934/2020), permitirá a adoção de medida que 

contemple a ampliação da carga horária diária. Estimamos que a mais adequada seria acrescer 15 

minutos por período, ao final de cada turno, com isso precisaríamos cumprir as 688 horas restantes, ou 

seja, 162 dias de aula, cujo calendário inicial sofreria apenas alguns ajustes. Excepcionalmente, caso o 

isolamento social seja prorrogado, poderá ser utilizado os dias úteis da 2ª quinzena do mês de dezembro 

do ano corrente e/ou incluir aulas aos sábados, sempre sob o aval do COMED; 

7. Caso o isolamento social persista ou venha a ser decretado em períodos posteriores, somos favoráveis ao 

cumprimento do ano letivo de 2020, mesmo que adentre em outro ano civil de 2021, respeitando o 

direito dos professores em usufruírem dos 45 dias de distanciamento entre um ano letivo e outro;  

8. Atenta-se que não há como definir prematuramente o que irá acontecer neste cenário de incertezas, 

mas, pontuamos o diálogo constante com os alunos e familiares do Ensino Fundamental por meio dos 

roteiros de estudos (rede sociais e grupos no WhatsApp), assim como a socialização de cursos ofertados 

quanto a formação continuada de docentes;  

9. Considerando as dificuldades de operacionalização dos estabelecimentos industriais, comerciais e de 

serviços, frente a esta inédita situação, notificamos que o funcionamento da Educação Infantil (em regime 

de creche), deverá funcionar de forma ininterrupta entre os anos civis de 2020 e 2021, salvo questões de 

segurança à saúde individual e coletiva que possam persistir.  

Esta nota informativa tem o objetivo de apresentar extraoficialmente o posicionamento da Secretaria de 

Educação, até a presente data, cujas deliberações estarão sujeitas à aprovação e oficialização por parte do 

Conselho Municipal de Educação, bem como às mudanças advindas de instâncias superiores. 

Estamos atentos e atuando para buscarmos soluções conjuntas, pois, com discernimento, paciência e muita 

cooperação haveremos de sair vitoriosos e fortificados desse momento de provação. Nesse sentido, contamos 

com a compreensão e colaboração de todos! 

Salto Veloso, 07 de abril de 2020. 


