
 

 

 

RESOLUÇÃO SME Nº 22, DE 09 DE SETEMBRO DE 2020 
 

 

Dispõe sobre a reorganização do Calendário Escolar, das atividades 

pedagógicas remotas, sua realização e registro no período de restrição 

das atividades escolares presenciais para prevenir o contágio pelo 

Coronavírus (COVID-19) para o Sistema Municipal de Ensino, e dá 

providências correlatas. 

 

 

 

A Secretária Municipal de Educação, Prof.ª Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca, no 

uso de suas atribuições legais, considerando: 

O Decreto Municipal nº 7.756, de 16 de março de 2020, que determinou a suspensão 

de aulas, por tempo indeterminado; 

O artigo 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (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; 

O artigo 32, § 4º, da LDB que afirma que o ensino fundamental será presencial, sendo 

o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em 

situações emergenciais; 

O Parecer CNE/CP nº5/2020 que dispõe sobre a reorganização do Calendário Escolar 

e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de 

cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID – 19; 

A Deliberação CEE 177/2020 – que fixa normas quanto à reorganização dos 

Calendários Escolares, devido ao surto global do Coronavírus, para o Sistema de 

Ensino do Estado de São Paulo; 

O Parecer CME 01/2020- que autoriza atividades pedagógicas não presenciais para o 

Sistema Municipal de Ensino; 

O Parecer CME 04/2020 – que faz adequações na carga horária dos professores da 

Rede Municipal de Educação durante as atividades pedagógicas não presenciais, e dá 

outras providências. 

 

RESOLVE: 

 



 

 

 

Art. 1º Na reorganização do Calendário referente ao mês de setembro de 2020, as 

escolas municipais se organizarão para atender o que segue: 

I - avaliação equilibrada das habilidades construídas com os alunos de forma não 

presencial, levando em consideração as circunstâncias excepcionais provocadas pela 

pandemia e procurando-se evitar o aumento da retenção e da evasão escolar; 

II - as unidades escolares realizarão o Conselho de Ano/ Classe do 2º Bimestre no dia 

15/09 para o Ensino Fundamental Regular; 

III - a unidade escolar realizará o Conselho de Classe/ Ano/ Série do 2º Bimestre no 

dia 15/09 para a Educação de Jovens e Adultos Anos Iniciais; 

IV - notas e frequência lançadas nos consolidados poderão ser modificadas 

posteriormente, após o retorno às aulas presenciais e a realização de recuperação. 

 

Art. 2º Todas as atividades presenciais que porventura forem realizadas nesse 

período deverão obedecer às normas contidas no Art. 3º do Decreto Municipal nº 

7.771, de 22 de abril de 2020 que torna obrigatório o uso de máscaras ou coberturas 

sobre o nariz e boca em todos os espaços públicos. 

 

Art. 3º A Secretaria Municipal de Educação de Catanduva poderá expedir normas 

complementares para o cumprimento do disposto nesta Resolução. 

 

Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Catanduva, 09 de setembro de 2020. 

 

                                Prof.ª Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca 
                                             Secretária Municipal de Educação 

                                                R.G. nº 6.841.920-X 

 


