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Atos Administrativos
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº. 133, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021.

“Dispõe sobre a nomeação para o
cargo em comissão de Assessor
(a) Administrativo (a), e dá outras
providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE GUARATINGA, Estado da Bahia, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:
Art.1º - Fica nomeado (a) o (a) Sr. (a). TAYNE SANTOS LIMA, para o cargo em
comissão de Assessor (a) Administrativo (a) –CC3, da Controladoria Geral do
Município.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.
Art. 3º - Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Guaratinga/BA, em 12 de fevereiro de 2021.

MARLENE DANTAS MARTINS
Prefeita Municipal

Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro – Guaratinga - Bahia - CEP: 45.840-000
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GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº.134, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021.

“Dispõe sobre a nomeação de
para o cargo em comissão de
Assessor Jurídico, e dá outras
providências.”

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE GUARATINGA, Estado da Bahia, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art.1º - Fica nomeado (a) o (a) Sr. (a). WILSON NUNES GAMA, para o cargo em
comissão de Assessor (a) Jurídico – CC3, da Procuradoria Geral do Município.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 01 de fevereiro de 2021.
Art. 3º - Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Guaratinga/BA, em 12 de fevereiro de 2021.

MARLENE DANTAS MARTINS
Prefeita Municipal

Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro – Guaratinga - Bahia - CEP: 45.840-000
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DECRETO Nº.135, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021.

“Dispõe sobre a nomeação de
para o cargo em comissão de
Assessor (a) Jurídico , e dá outras
providências.”

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE GUARATINGA, Estado da Bahia, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art.1º - Fica nomeado (a) o (a) Sr. (a). NEILMA PEREIRA DO CARMO, para o cargo
em comissão de Assessor (a) Jurídico – CC3, da Procuradoria Geral do Município.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 01 de fevereiro de 2021.
Art. 3º - Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Guaratinga/BA, em 12 de fevereiro de 2021.

MARLENE DANTAS MARTINS
Prefeita Municipal

Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro – Guaratinga - Bahia - CEP: 45.840-000
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DECRETO Nº. 136, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021.

“Dispõe sobre a nomeação de
para o cargo em comissão de
Chefe da Divisão de Fiscalização e
Monitoramento, e dá outras
providências.”

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE GUARATINGA, Estado da Bahia, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art.1º - Fica nomeado (a) o (a) Sr. (a). THIAGO SILVA XAVIER, para o cargo em
comissão de Chefe de Divisão de Fiscalização e Monitoramento – CC7, da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 01 de fevereiro de 2021.
Art. 3º - Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Guaratinga/BA, em 12 de fevereiro de 2021.

MARLENE DANTAS MARTINS
Prefeita Municipal

Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro – Guaratinga - Bahia - CEP: 45.840-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MYOPZ2G+HIFZF9LN1MCYRQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
12 de Fevereiro de 2021
6 - Ano - Nº 2883

Guaratinga

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº. 137, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021.

“Dispõe sobre a nomeação de
para o cargo em comissão de
Assessor (a) para Assuntos
Políticos,
e
dá
outras
providências.”

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE GUARATINGA, Estado da Bahia, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art.1º - Fica nomeado (a) o (a) Sr. (a). ELI SILVA SANTOS, para o cargo em
comissão de Assessor (a) para Assuntos Políticos– CC2-AS, da Secretaria de
Governo.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 01 de fevereiro de 2021.

Art. 3º - Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Guaratinga/BA, em 12 de fevereiro de 2021.

MARLENE DANTAS MARTINS
Prefeita Municipal
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DECRETO Nº. 138, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021.

“Dispõe sobre nomeação dos membros
do
Conselho
Municipal
de
Acompanhamento e Controle Social do
CACS-FUNDEB
–
Fundo
de
Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação, e dá outras
providências.”

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE GUARATINGA, Estado da Bahia, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam NOMEADOS os membros titulares e suplentes do Conselho
Municipal de Acompanhamento e desenvolvimento da educação básica e
valorização dos profissionais da educação, CACS – FUNDEB com a composição:
I.

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:
Isabela Ferreira Costa– Titular
Antônio Carlos Rosas Dias – Suplente

II.

REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:
Rosilene de Jesus Vieira Pazito –Titular
Paula Alves Lacerda Dantas – Suplente

III.

REPRESENTANTES DO FÓRUM DOS DIRETORES:
Maria da Pena Almeida Santos – Titular
Lucicleia Souza dos Santos Mares - Suplente

IV.

REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS –
APLB/SINDICATO:
Mariléia Gregório da Silva Santos – Titular
Aline de Paola Santana – Suplente
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REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICOS –ADMINISTRATIVOS:

V.

Zélia de Jesus dos Anjos – Titular
Elizabethe Lima de Oliveira – Suplente
VI.

REPRESENTANTES DE PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS
MUNICIPAIS:
Valdeci Rodrigues de Oliveira – Titular
Aline Rodrigues de Almeida Araújo – Suplente
Lídia Brito da Silva – Titular
Erisvaldo Pinheiro Costa – Suplente
VI

REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA:
Valdinéia Quintino dos Santos – Titular
Maria D’Ajuda Silva Souza – Suplente

VII

REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO SECUNDÁRIA:
Alexsandre Santos Marques – Titular
Kaick Lopes Evangelista – Suplente

VIII

REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR
Luyan Souza Gobira – Titular
Rogério Santos da Silva – Suplente

IX

REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
Jueliza Marques de Souza – Titular
Cláudio Ferreira Soares – Suplente

Art. 2º - Os conselheiros são nomeados para um mandato de 02 (dois) anos,
biênio 2019-2021.
Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogando as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 212, de 23 de
julho de 2019,

Gabinete da Prefeita Municipal de Guaratinga/BA, em 12 de fevereiro de 2021.

MARLENE DANTAS MARTINS
Prefeita Municipal
Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro – Guaratinga - Bahia - CEP: 45.840-000
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº. 139, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021.
“Dispõe sobre a nomeação dos
membros titulares e suplentes do
Conselho Municipal de Educação, e dá
Outras providências.”

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE GUARATINGA, Estado da Bahia, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e nos termos da Lei
Municipal nº 562/2010, de 02 de Setembro de 2010.
DECRETA:
Art. 1º - Ficam NOMEADOS os membros titulares e suplentes do Conselho
Municipal de Educação com a composição abaixo:
I.

REPRESENTANTES DA APLB – SINDICATO:

Aliny de Paola Santana- Titular
Marileia Gregório da Silva Santos- Suplente
II.

REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES:

Diasmine Alves da Silva -Titular
Aline Santos Pereira Souza –Suplente
III.

REPRESENTANTES DA CÂMARA DE VEREADORES:

Joetson Nunes Gama -Titular
Hélio Marcos Pereira Silva –Suplente
IV.
REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR:
Luan Barros de Oliveira –Titular
Ana Paula Mangueira Novaes – Suplente
V.

REPRESENTANTES DO COLEGIADO:

Aldenir Rafael dos Santos - Titular
Elizete Alves Costa – Suplente
VI.
REPRESENTANTES DA ENTIDADES RELIGIOSAS:
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Wilton Silva dos Santos -Titular
Nilson Santos Irênio – Suplente
VII.

REPRESENTANTES DAS ESCOLAS PARTICULARES:

Jueliza Marques de Souza -Titular
Ronivaldo Pedrosa Souza- Suplente
VIII.

REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:

Gilmar Gomes da Silva -Titular
Paula Alves Lacerda Dantas- Suplente
IX.

REPRESENTANTES DO FÓRUM DOS DIRETORES:

Maria da Pena Almeida Santos –Titular
Lucicleia Souza dos Santos Mares- Suplente
X.
REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS
SECUNDÁRIAS:
Rivaldo de Jesus Ferreira -Titular
Gabriel Ferreira Oliveira – Suplente
XI.
REPRESENTANTES
EDUCAÇÃO:

DO

NTE/27

–

NÚCLEO

TERRITORIAL

DE

Claudio Ferreira Soares -Titular
Lázaro Gobira de Santana- Suplente
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o
Decreto Municipal Nº 258, de 21 de novembro de 2019, e as demais disposições em
contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Guaratinga/BA, em 12 de fevereiro de 2021.

MARLENE DANTAS MARTINS
Prefeita Municipal
Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro – Guaratinga - Bahia - CEP: 45.840-000
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DECRETO Nº. 140, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021.

“Dispõe sobre a nomeação de
para o cargo em comissão de
Diretor (a) do Departamento de
Contabilidade,
e
dá
outras
providências.”

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE GUARATINGA, Estado da Bahia, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art.1º - Fica nomeado (a) o (a) Sr. (a). VICENTE GOMES CABRAL JÚNIOR, para o
cargo em comissão de Diretor (a) do Departamento de Contabilidade– CC4, da
Secretaria de Finanças.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 01 de fevereiro de 2021.
Art. 3º - Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Guaratinga/BA, em 12 de fevereiro de 2021.

MARLENE DANTAS MARTINS
Prefeita Municipal

Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro – Guaratinga - Bahia - CEP: 45.840-000
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DECRETO Nº. 141, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021.

“DISCIPLINA MEDIDAS PREVENTIVAS
AO
COVID-19
NO
PERÍODO
CARNAVALESCO
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE GUARATINGA, ESTADO DA BAHIA, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO a Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional –
ESPII declarada pela Organização Mundial de Saúde na data de 30 de janeiro de
2020, em razão da transmissibilidade do novo coronavírus, bem como a declaração
de pandemia da COVID-19, doença causada pelo agente etiológico, também emitida
pela OMS, em 11 de março de 2020;
CONSIDERANDO a permanência da pandemia de COVID-19, e a necessidade de
manutenção dos esforços visando seu enfrentamento;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.586/2020, em seu art. 9°, §2°,
suspende a “realização de shows, festas, públicas ou privadas, e afins,
independentemente do número de participantes”, até a data de 14/02/2021;
CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº 090/2021, declara Estado de
Calamidade Pública em razão da COVID-19;
CONSIDERANDO o surgimento de novas cepas do novo coronavírus,
noticiadamente mais contagiosas do que as até então conhecidas, já tendo sido
confirmado o registro de casos de reinfecção por novas variantes do agente
etiológico, havendo indícios, segundo a Organização Mundial da Saúde, de que tais
variantes podem comprometer o desenvolvimento de anticorpos contra a COVID-19;
CONSIDERANDO o crescimento da taxa de contaminação pelo novo coronavírus
verificado entre os meses de janeiro e fevereiro de 2021, que registraram, no
primeiro dia de cada mês, 5.808 (cinco mil, oitocentos e oito) e 12.172 (doze mil,
cento e setenta e dois) casos ativos, respectivamente, o que representa o aumento
na ordem de 109% (cento e nove porcento);
CONSIDERANDO que a vacinação contra a COVID-19 está ainda em seu início,
sendo imunizados neste período apenas os grupos prioritários, não havendo
previsão para a disponibilização de doses para todos os cidadãos;
CONSIDERANDO que o novo coronavírus se transmite de pessoa para pessoa,
sendo o distanciamento social medida ainda altamente recomendada pelas
autoridades sanitárias para a prevenção da contaminação, sobretudo ante à
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GABINETE DA PREFEITA
ausência de tratamento medicamentoso comprovadamente eficaz contra a COVID19;
CONSIDERANDO a proximidade do período de carnaval, época em que,
tradicionalmente, ocorrem festejos em todo o Estado da Bahia, ocasiões em que a
ocorrência de aglomeração de pessoas é característica marcante;
CONSIDERANDO que o Estado da Bahia decidiu que não haverá ponto facultativo
nas datas em que seria comemorado o carnaval no ano de 2021, a fim de
“desestimular a ocorrência de qualquer evento que possa gerar aglomeração e
influenciar no aumento do número de vítimas da Covid”.
CONSIDERANDO a necessidade de se evitar que festas, shows e eventos de
qualquer natureza que importem em aglomerações ocorram no período em que se
realizaria a comemoração do carnaval;
CONSIDERANDO a instauração de procedimento administrativo extrajudicial no
âmbito da Promotoria de Justiça de Guaratinga/BA (IDEA nº 219.9.31601/2021) que
recomenda (Recomendação 01, de 11/02/2021) a adoção de medidas para evitar a
ocorrência de eventos que gerem aglomeração no período em que se festejaria o
carnaval de 2021.
DECRETA:
Art. 1º - Cancelamento de todo e qualquer evento festivo público ou privado, que
importe em aglomeração de pessoas, independente do número de participantes.
Art. 2º - Estabelecer expediente normal para os dias 15,16 e 17 de fevereiro de 2021
(carnaval), devendo as repartições Públicas Municipais funcionarem em seu horário
normal.
Art. 3º- Revogação de qualquer autorização que eventualmente tenha sido expedida
para realização de eventos carnavalescos.
Art. 4º - Fiscalização pelos órgãos competentes para que se coíbam eventos que
importem em aglomeração de pessoas no período supracitado.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus
efeitos e revogando todas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Guaratinga/BA, em 12 de fevereiro de 2021.

MARLENE DANTAS MARTINS
Prefeita Municipal
Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro – Guaratinga - Bahia - CEP: 45.840-000
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PORTARIA/SME Nº 004/2021, DE 12 DE FEVEREIRO DE
2021.
Estabelece diretrizes para a formalização
do processo de matrícula e reafirmação
de matrícula para a continuidade do ano
letivo 2020 nas Unidades Escolares
Municipais – UEM do município de
Guaratinga-BA.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL

DE EDUCAÇÃO

DO MUNIICÍPIO DE

GUARATINGA – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais que
lhes são conferidas,
CONSIDERANDO a importância de assegurar a todo o cidadão o direito
constitucional de acesso e permanência na Escola Pública Municipal;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer diretrizes para a formalização
do processo de matrícula para o continuum ano letivo 2020/2021;
CONSIDERANDO a necessidade de organizar o desenvolvimento do ensino
para o continuum ano letivo 2020/2021 nas Unidades Escolares Municipais –
UEM;
CONSIDERANDO a necessidade de definir o período de Matrícula na Rede
Pública Municipal de Ensino de Guaratinga-BA, para os alunos novatos, bem
como, de reafirmação de matrícula para os alunos já matriculados em 2020;
CONSIDERANDO a necessidade de orientar e organizar as ações nas
unidades escolares municipais;
CONSIDERANDO a importância de aprimorar a qualidade do atendimento
prestado à comunidade com o Ensino Remoto, informando e orientando aos
pais e/ou responsáveis sobre o papel do Estado e da Família,
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CONSIDERANDO por fim a situação emergencial de que ainda passa as
unidades escolares em razão da Pandemia da COVID-19.

RESOLVE:
Art. 1º. Fica estabelecida as diretrizes para a formalização do processo de
matrícula de novos alunos e reafirmação de matricula de alunos já matriculados
para o continuum ano letivo 2020/2021.
§1º. Fica definido o período de 18 à 26 de fevereiro para a realização das
matrículas de alunos vindo de outra Rede Municipal ou Estadual de Ensino,
bem como, alunos novatos e/ou transferidos dentro da Rede Municipal de
Ensino de Guaratinga-BA.
§2º. Os alunos que efetivaram suas matrículas na Rede Municipal de Ensino
no ano de 2020 deverão comparecer à sua respectiva Unidade Escolar,
pessoalmente ou por intermédio de seus pais/responsáveis, para reafirmarem
as

suas

matrículas,

bem

como,

assinarem

“Termo de Compromisso para o Ensino das Aulas Remotas”.
Art. 2º. As matrículas dos alunos da Rede Municipal de Ensino, serão
realizadas de forma eletronicamente por intermédio do site eletrônico
hospedado na página http://sistemas.el.com.br/ba-guaratinga-pm.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Educação deverá promover
ampla divulgação da Matrícula para o continuum ano letivo 2020/2021 junto à
comunidade escolar, as associações comunitárias e a entidade de defesa da
criança e do adolescente.
Art. 3º. Para fins desta Portaria, a Matrícula é o ato formal que vincula o
educando a Unidade Escolar, da Rede Pública Municipal de Ensino.
Art. 4º. A unidade escolar deverá zelar pela fidedignidade na coleta de
dados, registro dos documentos, correção dos dados necessários no ato de
renovação e da matrícula conforme previsto nessa portaria, evitando
duplicidade ou registros incompletos.
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Parágrafo Único: A unidade escolar e a secretaria Municipal de Educação
devem monitorar o processo de efetivação de matrícula por meio de envio do
Indicador de Desempenho nas datas definidas pelo Secretário Municipal de
Educação.
Art. 5º. Em atendimento ao art. 4º da lei 9.394/96, combinado com a Lei nº
11.700, de 2008, toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos
de idade deverá ser matriculada na escola pública na etapa da educação
infantil e com 6 (seis) anos na etapa do ensino fundamental.
§1º. Para o ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental, a criança deverá
ter 6 (seis) anos de idade completos até o dia 31 de março de 2021, conforme
Resolução CEB/CNE Nº 1, de 14 de Janeiro de 2010, que Define as Diretrizes
Operacionais para a implantação do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos.
§2º. Para o ingresso no primeiro ano da pré-escola, a criança deverá ter 4
(quatro) anos de idade, completos até o dia 31 de março de 2021, conforme
legislação da Câmara de Educação Básica, Resolução Nº 6, de 20 de Outubro
de 2010, que Define Diretrizes Operacionais para a matrícula no Ensino
Fundamental e na Educação Infantil.
Art. 6º. Nas Unidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental, inclusive
nas turmas de Educação de Jovens e Adultos - EJA, a matrícula será efetivada
pelos pais ou responsáveis legais ou pelo próprio educando, se maior,
mediante apresentação dos seguintes documentos:

I - Na Educação Infantil:
a) Certidão de Nascimento, Registro Geral - RG ou Registro Nacional
Migratório – RNM;
b) comprovante de endereço no nome do(a) pai/mãe ou responsável legal;
c) CPF do pai/mãe ou responsável legal;
d) Carteira de vacinação atualizada;
e) Cartão do Programa Bolsa-família, se for o caso;
f) Cartão do Sistema Único de Saúde;
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II – No Ensino Fundamental e na EJA:
a) Certidão de Nascimento, Registro Geral - RG ou Registro Nacional
Migratório – RNM;
b) comprovante de endereço no nome do(a) pai/mãe ou responsável legal;
c) comprovante de escolaridade anterior, em caso de prosseguimento de
estudos.

§1º. A matricula dos alunos transferidos será concretizada como regular,
após a apresentação do respectivo Histórico Escolar. Caso se verifique
irregularidade deverá a Escola que recebeu o aluno, promover a regularização,
dentro de 60(sessenta) dias.
I. Ao aluno que apresentou no ato da matricula Atestado de Escolaridade, é
permitido frequentar a escola de destino pelo período máximo de 60
(sessenta) dias e a matricula, só será reconhecida com a apresentação do
histórico escolar.

II. Na falta de comprovante da escolarização anterior, é permitida a matrícula
na etapa inicial do Ensino fundamental (1º ano), cabendo à unidade escolar
aplicar avaliação diagnostica para classificação do aluno na série e/ou ano
correspondente.

§2º. Haverá tolerância para matricula de candidato à Rede pública
Municipal de Ensino, sem certidão de Registro Civil, e que nunca frequentou a
escola, mediante documento que legitima o responsável pelo aluno, para
posterior regularização, por 60 (sessenta) dias.
Art. 7º. Como preceitua a LDB nº 9.394/96, art. 11, V, o município
propiciará a oferta da educação infantil em creches e pré-escolas, e, com
prioridade, o ensino fundamental e médio e suas modalidades – Educação de
Jovens e Adultos, Especial, permitida a atuação em outros níveis de ensino
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somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua
área de competência.
Art. 8º. Fica assegurada a gratuidade da matrícula na Rede Municipal de
Ensino.
§1º. O atendimento nas diferentes etapas e modalidades da Educação
Básica é preceito constitucional (Constituição Federal, Art. 208), sendo gratuito
em todas as etapas e modalidades.
§2º. No Ensino Fundamental, o atendimento na Rede Pública de Ensino
Municipal é obrigatório.
§3º. O atendimento á comunidade em geral, é gradativo e condicionado á
existência de vaga, na escola pleiteada pelo aluno.
§4º. É facultado ao aluno trabalhador, que se encontra fora da faixa etária de
ensino, realizar matrícula no diurno, desde que apresente no ato da matrícula
declaração atualizada da empresa/ pessoa contratante, comprovado o vínculo
empregatício e o turno em que o aluno exerce atividade profissional, para
arquivamento na unidade escolar.
§5º. Não é permitido á unidade escolar, sob qualquer pretexto, condicionar
matrícula a pagamento de taxas ou contribuições.
§6º. Em nenhuma hipótese será negada matrícula em função de
documentação

incompleta,

devendo

ser

observado

os

prazos

para

complementação de documentos previsto nesta Resolução.
§7º. Em nenhuma hipótese será negada matrícula por motivo de etnia, cor,
sexo, condição social, convicção política e crença religiosa.
Art. 9º. No ato da matrícula, o aluno ou seu responsável assinará o Termo
de Responsabilidade, comprometendo-se a zelar e a preservar o patrimônio
escolar – prédios, muros, sanitários, áreas de circulação, mobiliários,
equipamentos, materiais e outros bens, - ressarcindo á escola por quaisquer
danos que venha eventualmente causar, quando da sua presença na Unidade
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Escolar, bem como, acompanhar o seu filho(a)/tutelado(a) na realização das
atividades remotas, seja por meio tecnológico ou em atividade impressa.
Art. 10. Determinar que toda Unidade Escolar, visando o conhecimento
público de seu desempenho, afixará cartazes, em local de fácil acesso e
grande circulação de público, divulgando:
I. O período de matrícula e reafirmação de matrícula com o respectivo
horários de atendimento;
II. todos os protocolos de segurança definido pela OMS – Organização
Mundial de Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde contra a proliferação
da COVID-19;
III. Cartazes proibindo a entrada na Unidade Escolar sem o uso de máscara
e demais equipamentos de segurança;
IV. Outras providências que a Unidade Escolar achar necessário para a
segurança e cuidado dos alunos, pais e funcionários contra a COVID-19;
Art. 11. A Unidade Escolar estabelecerá, juntamente com a Secretaria
Municipal de Educação – SME, observadas as suas respectivas peculiaridades,
sistemas e mecanismos para garantir a segurança interna e o acesso de
alunos e terceiros à suas dependências.
Art. 12. No período de realização da matrícula e reafirmação da matrícula,
toda Unidade de Ensino deve manter funcionamento regular de atendimento ao
público, para expedição de documentos.
Parágrafo único – Nas Unidades Escolares, cabe ao Diretor organizar o
horário de trabalho do corpo administrativo, desde que haja atendimento nos
dois ou três turnos de funcionamento conforme atendimento regular da unidade
escolar.
Art. 13. A Unidade Escolar deverá dar conhecimento ao aluno ou seu
responsável, dos dispositivos regimentais do estabelecimento de ensino no
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qual se matriculou, e, na aceitação dos mesmos, assumir o compromisso de
cumpri-lo integralmente.
Art. 14. A Unidade Escolar deverá adotar procedimentos e mecanismos de
conscientização e mobilização contínua da comunidade escolar para defesa,
preservação e manutenção dos seus espaços físicos e dos equipamentos
escolares.
Art. 15. O cumprimento do quanto disposto nessa portaria na forma
presencial, dependerá do cenário epidemiológico da COVID-19 no município de
Guaratinga-BA/BA, levando em consideração o Boletim Epidemiológico Oficial
expedido pela Secretaria Municipal de Saúde, ou por outra medida expedida
pelo Governo do Estado da Bahia.
Parágrafo único. Não sendo possível a realização presencial das ações
previstas nesta portaria, estas se realizarão conforme dispõe na Resolução
CME nº 002/2020, de 27 de outubro de 2020 e demais normas expedidas pela
Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal de Educação e
Conselho Nacional de Educação - CNE, obedecendo ao Calendário Escolar
para o continuum ano letivo 2020/2021 e suas possíveis alterações.
Art. 16. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se, – Cumpra-se.

Secretaria Municipal de Educação de Guaratinga-Ba, 12 de fevereiro de 2021.

GLEDSON SANTOS PEREIRA
Secretário Municipal de Educação
Decreto Nº 004/2021
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RESOLUÇÃO CME Nº 001/2021, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021.
Aprova o Calendário Escolar para o “continuum”
ano letivo 2020/2021; Aprova o Plano de Ação da
Educação Municipal de Guaratinga – FASE 1;
Regulamenta os conceitos e requisitos avaliativos a
serem aplicados pelas Unidades Escolares, em
caráter excepcional, para execução no período de
pandemia da COVID-19 nos termos do Parecer
CNE/CP Nº 5/2020 e Lei Federal nº 14.040/2020, e
dá outras providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARATINGA – ESTADO DA BAHIA, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 562/2010, de 2 de Setembro de
2010, que Reestrutura o Conselho Municipal de Educação e, em consonância com a legislação
em vigor, em especial a Lei Federal nº 9.394/96, Parecer CNE/CP Nº 5/2020 e Lei Federal nº
14.040/2020 e, objetivando dar continuidade ao letivo de 2020/2021, tendo por base o Plano de
Ação da Secretaria Municipal de Educação – FASE 1, cujas ações e protocolos possibilitarão a
continuidade do trabalho pedagógico, a relação ensino-aprendizagem e a jornada de trabalho
dos servidores, de forma a atender as normas de higiene e segurança, com a execução das
medidas protetivas definidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS),
RESOLVE:
Art. 1º. Fica aprovado o Calendário Escolar para o “continuum” ano letivo 2020/2021, em
caráter excepcional, para execução no período de pandemia da COVID-19 nos termos do
Parecer CNE/CP Nº 5/2020 e Lei Federal nº 14.040/2020.
Art. 2º. Fica aprovado o Plano de Ação da Educação Municipal de Guaratinga – FASE 1,
contendo, entre outros, as medidas protetivas definidas pela Organização Mundial de Saúde
(OMS).
Art. 3º. Regulamenta os conceitos e requisitos avaliativos a serem aplicados pelas Unidades
Escolares, em caráter excepcional, no “continuum” ano letivo 2020/2021
CAPÍTULO I
DO CALENDÁRIO ESCOLAR
Art. 4º. Em caráter excepcional e enquanto durar a pandemia da COVID-19, no ano Civil de
2021 o Calendário Escolar da Rede Municipal de Ensino de Guaratinga será organizado de
forma contínua, compreendendo os anos letivos de 2020/2021.
Art. 5º. O Calendário Escolar, no “contínuum” ano letivo de 2020/2021 será cumprido,
excepcionalmente, com aplicação de atividades remotas, mediadas ou não por meio tecnológico,
nos termos do Parecer CNE/CP Nº 05/2020, para fins de cumprimento da carga horária mínima
anual, prevista na Lei nº 9.394/96.
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§1º. O Calendário Escolar, referido no “caput” desse artigo torna-se parte integrante desta
Resolução.

§2º Ficam autorizadas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Guaratinga, a
ampliarem a carga horária diária nas atividades remotas, mediadas ou não por meio tecnológico,
para fins de cumprimento da carga horária mínima anual em razão da Pandemia da COVID-19.
Art. 6º As atividades remotas, mediadas ou não por meio tecnológico, para fins de
cumprimento da carga horária mínima anual, prevista na Lei nº 9.394/96, serão consideradas
como aulas, devendo as unidades escolares contabilizá-las como dia-letivo conforme calendário
escolar, bem como, a sua devolutiva será considerada como presença do aluno e servirá de
instrumento avaliativo.
Seção I
Calendário Escolar 2020
Art. 7º. O Calendário Escolar referente a continuidade do ano letivo de 2020 terá a seguinte
composição:

§1º. Fica acrescido ao Calendário Escolar referente a continuidade do ano letivo de 2020 o
quantitativo de 236h extras para a execução das atividades remotas, a fim de cumprimento das
800h anual, conforme exige a Lei Federal nº 14.040/2020.
§2º. Em razão da pandemia da COVID-19, bem como, da aplicação das atividades remotas,
o período referente ao “recesso escolar” será concedido entre os dias 09 a 15 de agosto de
2021.
§3º. Será obrigatório, na I Unidade do Calendário Escolar referente a continuidade do ano
letivo de 2020, as Unidades Escolares promoverem todo e qualquer mecanismo de diagnóstico
referente a aprendizagem do aluno, bem como, a aplicação de conteúdos da série/ano cursada
no ano anterior, de forma remota ou presencial, objetivando minimizar os impactos de distorção
de aprendizagem entre os alunos, causados pela Pandemia da COVID-19.
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Seção I
Calendário Escolar 2021
Art. 8º. O Calendário Escolar referente o ano letivo de 2021 terá a seguinte composição:

Parágrafo único. Fica acrescido ao Calendário Escolar referente ao ano letivo de 2021 o
quantitativo de 248h extras para a execução das atividades remotas, a fim de cumprimento das
800h anual, conforme exige a Lei Federal nº 14.040/2020.
CAPÍTULO II
DO PLANO DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE GUARATINGA
Seção I
Conceito e Fases do Plano de Ação da Educação Municipal de Guaratinga
Art. 9º. O Plano de Ação da Educação Municipal de Guaratinga, consiste num conjunto de
ações e protocolos a serem cumpridas pela Secretaria Municipal de Educação, pelas Unidades
Escolares, pelos Servidores da Educação, pais de Alunos e seus respectivos responsáveis e
demais agentes, na elaboração e execução de atividades desenvolvidas de forma remota,
mediada ou não por meio tecnológico.
§1º. O Plano de Ação da Educação Municipal de Guaratinga r, referido no “caput” desse
artigo torna-se parte integrante desta Resolução.
Art. 10. O Plano de Ação da Educação Municipal de Guaratinga será desenvolvido em três
Fases, sendo:
I. Fase 1 - Atividades desenvolvidas de forma remota, mediada e não mediada por meio
tecnológico, com uso simultâneo de Plataforma Digital e entrega de atividades pessoalmente ou
por meio tecnológico (redes sociais), com a devida devolutiva e contabilização como horas aula
anual;
II. Fase 2 - Atividades desenvolvidas de forma híbrida, sendo semipresencial com alternância
de alunos em sala de aula e uso simultâneo de Plataforma Digital e entrega de atividades
pessoalmente ou por meio tecnológico (redes sociais), contabilizando-as como hora aula anual;
III. Fase 3 - Aula presencial de forma integral.
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Seção II
Das Medidas de Segurança
Art. 11. A autorização para a alternância de fase nas Unidades Escolares da Rede Municipal
de Ensino, se dará mediante ato formal do Secretário Municipal de Educação, o qual levará em
consideração o Boletim Epidemiológico Oficial expedido pela Secretaria Municipal de Saúde de
Guaratinga, ou por outra medida expedida pelo Governo do Estado da Bahia.
Art. 12. Na execução do Plano de Ação da Educação Municipal de Guaratinga, os agentes
deverão obrigatoriamente fazerem uso das medidas de segurança e prevenção à COVID-19,
com as seguintes medidas básicas de higiene:
a) lavar bem as mãos (dedos, unhas, punho, palma e dorso) com água e sabão, ou usar

álcool em gel;
de preferência, utilizar toalhas de papel para secá-las as mãos;
Usar a máscara e de forma correta;
Evitar o cumprimento com abraços, beijos e apertos de mão;
Manter sempre distante, pelo menos, 1,5m um do outro;
Reunir com número reduzido de servidores, evitando a aglomeração;
Permitir a entrada de servidores, alunos e pais/responsáveis somente se estiverem
usando máscaras;
h) Pedir à todos os pais/responsáveis que, antes de pegarem as atividades, lavem as mãos
com água e sabão ou façam uso do álcool em gel;
i) Higienizar sempre a caneta após o seu uso, no ato de assinatura do protocolo de
recebimento das atividades;
j) Organizar cadeiras ou marcação no chão para a manutenção do distanciamento;
k) Efetuar a entrega das atividades não presenciais nas residências dos alunos, fazendo
sempre uso de máscaras
l) Outras medidas que acharem necessárias.
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Seção III
Avaliação do Plano de Ação da Educação Municipal de Guaratinga
Art. 13. O Plano de Ação da Educação Municipal de Guaratinga será avaliado
quinzenalmente, a fim de que se possa avançar para a etapa seguinte, bem como, se verificar os
avanços e onde se deve melhorar.
Art. 14. A forma de avaliação do Plano de Ação da Educação Municipal de Guaratinga
poderá ser realizada com as seguintes ações:
I.

Verificar a cada quinze dias se o trabalho dos servidores estão sendo realizados de
acordo com as Diretrizes fixadas pela BNCC – Base Nacional Comum Curricular;

II.

Verificar quinzenalmente se os pais estão recebendo as atividades, relatando as
dificuldades para o seu não recebimento, bem como, se os pais estão dando a
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devolutiva das mesmas, relatando também as dificuldades, formatando esses dados
em gráficos por série, localidade de residência, escola, etc.
III.

Outras que se fizerem necessárias.

Art. 15 A Secretaria Municipal de Educação promoverá meios para o fiel cumprimento do
Plano de Ação da Educação Municipal de Guaratinga, em especial, na prevenção da proliferação
da COVID-19, obedecendo as normas da Organização Mundial de Saúde – OMS e as
orientações da Secretaria Municipal de Saúde.
CAPÍTULO III
DOS CONCEITOS E REQUISITOS AVALIATIVOS
Seção I
Conceitos
Art. 16 Ficam definidos por esta Resolução e nos termos nela constante, enquanto perdurar a
Pandemia da COVID-19, os seguintes conceitos e requisitos:
I.

Aula – toda e qualquer atividade elaborada pelo professor da disciplina ou da turma,
embasada na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e em seu Planejamento
Anual, disponibilizada por meio eletrônico ou impresso ao aluno, mediada ou não por
meio tecnológico.

II.

Hora-aula – o quantitativo de hora definido previamente em calendário escolar em
relação a aula disponibilizada ao aluno, sendo este ampliado ao máximo para o
cumprimento da carga horária mínima anual exigida pela Lei nº 14.040, de 18 de
agosto de 2020.

III. Atividade remota – a realização de qualquer atividade à distância, ou seja, de forma
não presencial, mediada ou não por meio tecnológico.
IV. Carga horária mínima anual – aquela prevista no inciso I do caput do art. 24 e
inciso II do caput do art. 31 da Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 2020,
respeitada as dispensas de seu cumprimento nos termos da Lei nº 14.040, de 18 de
agosto de 2020.
V.

Dia Letivo – aquele previsto no calendário escolar do município do Guaratinga, em
razão da pandemia da COVID-19, destinado à elaboração das atividades remotas,
sua distribuição por meio tecnológico ou presencial, bem como, para a sua execução
e devolutiva por parte dos alunos.

VI. Desistente – aquele(a) aluno(a) que realizou a sua matrícula em 2020 ou em 2021 e
que não compareceu à unidade escolar ou não deu ciência quanto ao recebimento
das atividades remotas, até o dia 22 de abril de 2021,
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VII. Frequência – considera-se o registro em diário de classe ou em outro instrumento de
controle de presença, logo após ocorrer a devolutiva da atividade realizada pelo
aluno.
VIII. Falta - considera-se a ausência da devolutiva das atividades remotas, mediadas ou
não por meio tecnológico.
Parágrafo único. As “faltas” dos alunos não considerados desistentes, poderão ser
justificadas pelos pais/responsáveis e serão substituídas por “presença” quando da devolutiva da
atividade realizada pelo aluno.
Seção II
Da Educação Infantil
Art. 17. As unidades escolares públicas pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino de
Guaratinga, que oferecem Educação Infantil (Creche e Pré-escola), independente da realização
ou não de atividades remotas, ficam dispensadas, em caráter excepcional:
I.

da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de trabalho educacional e do
cumprimento da carga horária mínima anual previstos no inciso II do caput do art. 31
da Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 2016;

II.

do controle de frequência na educação pré-escolar, conforme previsto no inciso IV
do art. 31 da Lei nº 9.394/96.

Parágrafo único. Os professores de Educação Infantil, independente da realização ou
não de atividades remotas, deverão elaborar, ao término do ano letivo de 2020, Avaliação
mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento dos seus respectivos alunos, sem o
objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental, para fins de diagnóstico e
planejamento de estratégias e atividades pedagógicas para o ano letivo de 2021, devendo os
alunos progredirem automaticamente para as turma seguintes, conforme prevê o art. 31, I da Lei
nº 9.394/96 e nos termos do Regimento Escolar das Escolas Municipais de Guaratinga-BA.
Art. 18. Em razão da dispensa da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de
trabalho educacional e do cumprimento da carga horária mínima anual previstos no inciso II do
caput do art. 31 da Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 2016, excepcionalmente no ano de
2021, as aulas das turmas de Educação Infantil (Creche e Pré-escola) terão o seu início em 12
de abril de 2021.
Seção III
Ensino Fundamental - Ciclo da Infância (1º e 2º ano)

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MYOPZ2G+HIFZF9LN1MCYRQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Guaratinga

Sexta-feira
12 de Fevereiro de 2021
27 - Ano - Nº 2883

Rua Marcionílio Chaves nº 444, Fones: (73) 32772088 e (73) 981155803.
Centro-Guaratinga-BA

Art. 19. A progressão dos alunos do Ciclo da infância dar-se-á de forma continuada do 1º
para o 2º ano e do 2º para o 3º ano, mediante relatório expedido pelo professor, exceto quando o
aluno:
I.

obter frequência inferior a 65% do total de horas letivas para aprovação;

II. apresentar laudo médico por profissional especializado que comprove a
incapacidade de acompanhamento do ensino;
III. apresentar relatório emitido por psicopedagogo justificando a necessidade da
permanência do aluno no ano escolar, visando o desenvolvimento de competências
especificas.
Seção IV
Ensino Fundamental (3º ao 9º ano)
Art. 20. Excepcionalmente em razão da pandemia da COVID-19, serão considerados para
fins de avaliação de aproveitamento do Ensino Fundamental I (3º ao 5º ano) e Fundamental II (6º
ao 9º ano), os aspectos qualitativos observados pelo professor através das atividades remotas
devolvidas pelos alunos.
§1º. Entende-se por aspecto qualitativo aquele revelado pelo aluno no processo ensinoaprendizagem, no domínio de conteúdos oferecidos ou na execução de atividades
desenvolvidas, de modo a sentir-se crescente do seu desenvolvimento.
§2º. Será considerado “aprovado” o aluno não desistente que obtiver pontuação igual ou
superior a 15,0 (cinco) na somatória de pontos das Unidades.
Art. 21. Ao aluno que for considerado “Reprovado”, ser-lhe-á ofertado estudos e atividades
de recuperação, em atendimento ao quanto prevê o art. 24, inciso V, alínea “e” da Lei nº
9.394/96, podendo estes serem ofertados de forma remota ou presencial, conforme os
protocolos previstos no Plano de Ação da Educação Municipal de Guaratinga.
§1º. O aluno que, após estudos de Recuperação, não lograr aprovação em até 3(três)
Componentes Curriculares, será submetido à apreciação do Conselho de Classe nos termos e
modos previstos no Regimento Interno das Escolas Municipais de Guaratinga-BA.
§2º. Será considerado reprovado o aluno que, tendo o direito previsto no “caput” desse
artigo, não realizar a avaliação de recuperação.
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CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 22. As escolas Privadas pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino de Guaratinga,
poderão aproveitar, no que couber, os termos da presente Resolução.
Art. 23. Os casos omissos nesta Resolução, concernentes aos assuntos nela constantes,
serão resolvidos por ato do Secretário Municipal de Educação, ouvido o Conselho Municipal de
Educação de Guaratinga.
Art. 24 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação;
Art. 25. Revoga-se as disposições em contrário.
Guaratinga/BA, 08 de fevereiro de 2021.

ALINY DE PAOLA SANTANA
Presidente do Conselho Municipal de Educação

MEMBROS
I.

Representantes da APLB – Sindicato
Aliny de Paola Santana- Titular
Marileia Gregório da Silva Santos- Suplente

II.

Representantes da Associação de Pais e Mestres
Diasmine Alves da Silva -Titular
Aline Santos Pereira Souza –Suplente

III.

Representantes da Câmara de Vereadores
Joetson Nunes Gama -Titular
Hélio Marcos Pereira Silva –Suplente

IV. Representantes do Conselho Tutelar
Luan Barros de Oliveira -Titular
Ana Paula Mangueira Novaes – Suplente
V.

Representantes do Colegiado
Aldenir Rafael dos Santos - Titular
Elizete Alves Costa – Suplente

VI. Representantes da Entidades Religiosas
Wilton Silva dos Santos -Titular
Nilson Santos Irênio – Suplente
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VII. Representantes das Escolas Particulares
Jueliza Marques de Souza -Titular
Ronivaldo Pedrosa Souza- Suplente
VIII.

Representantes da Secretaria de Educação
Gilmar Gomes da Silva -Titular
Paula Alves Lacerda Dantas- Suplente

IX.

Representantes do Fórum dos Diretores
Maria da Pena Almeida Santos -Titular
Lucicleia Souza dos Santos Mares- Suplente

X.

Representantes dos Estudantes das Escolas Públicas Secundárias
Rivaldo de Jesus Ferreira -Titular
Gabriel Ferreira Oliveira – Suplente

XI.

Representantes do NTE/27 – Núcleo Territorial de Educação
Claudio Ferreira Soares -Titular
Lázaro Gobira de Santana- Suplente
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA
RESOLUÇÃO CME Nº 01/2021
EXTRATO:
Resolução nº: 01/2021
Assunto: Aprova o Calendário Escolar para o “continuum” ano letivo 2020/2021;

Aprova o Plano de Ação da Educação Municipal de Guaratinga – FASE 1;
Regulamenta os conceitos e requisitos avaliativos a serem aplicados pelas Unidades
Escolares, em caráter excepcional, para execução no período de pandemia da COVID19 nos termos do Parecer CNE/CP Nº 5/2020 e Lei Federal nº 14.040/2020, e dá outras
providências
Presidente: Aliny de Paola Santana
Decisão do Conselho Pleno: APROVADO por unanimidade

TERMO DE HOMOLOCAÇÃO
O Secretário Municipal de Educação de Guaratinga, no uso de suas atribuições legais,
tendo encaminhado ao Conselho Municipal de Educação, Proposta de Calendário
Escolar para o “continuum” ano letivo 2020/2021; Plano de Ação da Educação
Municipal de Guaratinga – FASE 1 com os conceitos e requisitos avaliativos a serem
aplicados pelas Unidades Escolares, em caráter excepcional, para execução no período
de pandemia da COVID-19 nos termos do Parecer CNE/CP Nº 5/2020 e Lei Federal nº
14.040/2020, O CME expediu a sua Resolução, aprovando a proposta, a qual foi
aprovada por unanimidade pelos seus membros. Nestes termos, HOMOLOGO a
RESOLUÇÃO nº 01/2020 do Conselho Municipal de Educação do município de
Guaratinga/BA, a fim de que surta os seus efeitos legais em toda a Rede Municipal de
Ensino do município.

Guaratinga-BA, 12 de fevereiro de 2021.

GLEDSON SANTOS PEREIRA
Secretário M. de Educação
Decreto nº 04/2021

Rua Marcionílio Chaves, nº 444 – Centro – CEP: 45840-000 – Guaratinga-BA
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CALENDÁRIO ESCOLAR CONTINUUM 2020 /2021
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - GUARATINGA-BA
ANO LETIVO 2020
FEVEREIRO 2020
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9
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21
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29
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28

29

30

31

25

26

27

28

29

30

28 Início do ano letivo
2 dias letivos
Horas: 0
09
9h
horas
oras

04,09,10,11 Paralisação educação
04,09,10,11educaçã
16 a 20 – Greve da educação
23 – Decreto MunicipalMunicipal suspensão
suspen
das aulas (Covid
(Covid-19)
19)
6 dias letivos
Horas: 27 horas
horas

D

S

MAIO 2021
T
Q
Q

S

2
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12

16

17

18

23
30

24
31

25
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JUNHO 2021
T
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D

S

7

S
1
8
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Dias Letivos: 2
26
6
Horas: 52h extras
extra
xtras 117
11 normais
Total de horas:: 169h

03 Jornada Pedágogica
04 a 06 capacitação da plataforma
E planejamentos pedagógico
08 Continuação ano letivo 2020
Dias Letivos: 21
Horas: 42h extras e
94,5h normais
Total de horas: 136,5h

01 e 03 – Atividade suspensa Semana
Santa
02- Feriado
02
Feria Paixão de Cristo
24- Fim da I Unidade 2020
24
26- Início da II Unid
26
Unidade 2020
Dias Letivos
Letivos:: 2
23
3
Horas: 46h extras e
103,5h normais
Total de horas: 149,5h
AGOSTO 2021

JULHO 2021
D

S

T

Q

Q

S

S

D

S

T

Q

Q

S

1

2

3

1

2
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4
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8
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8
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28

25 26 27 28 29 30 31
30 – Fim da III Unidade e Fim do
ano letivo 2020
Dias Letivos: 26
31- Recuperação
Horas: 52h extras 117h normais
Total de horas: 169h

03 Feriado Corpus Christi
12 – Fim da II UnidadeUnidade 2020
07 – Início da III Unidade - 2020
24 - a 26 Festas
as juninas
ju
Dias Letivos: 2
22
2
Horas: 44h extras
extr
ex
99h normais
Total de horas:: 143
143h
h

S

29 30 31
02,03,04 - Recuperação
05 – Entrega do resultado n
na
secretaria
06 - Conselho
Conselh de Class
Classe
07 – Resultado final
09 a 14/0814/08 Recesso

LEGENDA
Dias letivos
Capacitação, Jornada pedagógica e Planejamento Pedagógico
Feriado religioso
Recuperação, Entrega de resultados,Conselho de Classe e Resultado Final
Atividade Suspensa
Recesso

RESUMO
MÊS

PERÍODO

SÁBADOS
LETIVOS

FERIADOS

-

FEVEREIRO
MARÇO
FEVEREIRO
MARÇO

2020
2020
2021
2021

27,28
02,03,05,06,12,13

-

08 a 31

13,20,27

-

ABRIL

2021

05 a 30

10,17,24

MAIO

2021

01 a 31

01,08,15,22,29

JUNHO

2021

01 a 30

05,12,19

JULHO

2021
TOTAL

01 a 30

03,10,17,24
18

02 Paixão
de Cristo
03 Corpus
Christi
24 São
João
03

ATIVIDADE
SUSPENSA

HORAS
LETIVAS
NORMAIS

FÉRIAS COLETIVA
-

HORAS
EXTRAS

TOTAL DE
HORAS
LETIVAS

DIAS
LETIVOS

09h
27h

-

09h
27h

2
6

94,5h

42h

136,5h

21

01 e 03

103,5h

46h

149,5h

23

-

117h

52h

169h

26

25,26

99h

44h

143h

22

04

117h
567h

52h
236h

169h
803

26
126

ANO LETIVO - 2020
UNIDADES
I UNIDADE
II UNIDADE
III UNIDADE

PERÍODO
27/02/2020 a
24/04/2021
26/04/2021 a
12/06/2021
14/06/2021 a
30/07/2021

Dias
letivos
47

Horas
letivas
289,5

AVALIAÇÕES

41

266,5h

07 a 12/06

38

247h

26 a 30/07

AULAS DE
RECUPERAÇÃO FINAIS

CONSELHO
DE CLASSE

RESULTAD
O FINAL

REUNIÕES
PEDAGÓGICAS

31/07 a 04/08

06/08/2021

07/08/2021

03 a 06/03/2021

19 a 24/04
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CALENDÁRIO ESCOLAR CONTINUUM 2020 /2021
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - GUARATINGA-BA
ANO LETIVO 2021
AGOSTO 2021
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17
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23 – Início do a
23
ano letivo 2021
Dias Letivos:
Letivos: 0
08
8
Horas: 16ext
16extras
16
ex
xtras 36h normais
xtra
Total: 52
52h
h

30 Fim da I Un
Unidade
idad de 2021
Dias Letivos:
Letivos: 2
26
6
Horas: extras
extra
as 52h normais 117h
as
Total: 169h
To

NOVEMBRO 2021
D

01 – Início da II Unidade 2021
12 Feriado Nossa Senhora Aparecida
15 Dia do Professor (antecipado p/ dia 11)
Dias Letivos: 24
Horas: 48h extras 108h
1
108
normais
Total de horas : 156h
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6h
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2
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Letivos:: 25
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Horas: 50h extras
ex
extra
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h

S

T

JANEIRO 2022

Q

Q

S

S

D

S

1

2

3

4

T

Q

Q

S

7

8

9

10

13

14

15

16

19

20

21

22

26

27

28

29

S

11

2

3

4

5

6

7

8

17

18

9

10

11

12

13

14

15

23

24

25

16
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1

01 Feriado Ano Novo
22 – Fim da III unidade e Fim do ano letivo 2021
24 a 26- Recuperação
27 – Entrega resultado na secretaria
28 - Conselho de Class
Classe
29 - Resultado
ado
o final
fina
al
a
Dias Letivos
Letivos:: 18
Horas: 36h
36h extras
ex
extr
81h normais
81h
Total de horas: 117h

08 – Feriado municipal
m
(Nossa Senhora da
Conceição)
24 – Atividade suspensa
suspens
25 – Feriado - Natal
31- Atividade
31
eS
Sus
Suspensa
sp
Dias Letivos:
Letivos: 23
23
Horas: 46h extras
ex
extra
x as
xtra
103 5h normais
103,5h
Total de horas: 149,5h
14

LEGENDA
Dias letivos
Capacitação, Jornada pedagógica e Planejamento Pedagógico
Feriado religioso / Dia do professor
Recuperação, Entrega de resultados,Conselho de Classe e Resultado Final
Atividade Suspensa
Recesso

RESUMO
MÊS

AGOSTO

2021

23 a 31

28

-

-

HORAS
LETIVAS
NORMAIS
36h

16h

TOTAL DE
HORAS
LETIVAS
52h

SETEMBRO

2021

01 a 30
01 a 30

-

117h

52h

169h

26

OUTUBRO

2021

04,11,18,25
02,09, 16,
23,30

-

108h

48h

156h

24

NOVEMBRO

2021

24,31

112,5h
103,5h

50h
46h

162,5
149,5h

25
23

DEZEMBRO

2021

JANEIRO

PERÍODO

2022

SÁBADOS
LETIVOS

FERIADOS

ATIVIDADE
SUSPENSA

01 a 30
01 a 30

06,13,20,27
04,11,18

03 a 22

08,15,22

12 Nossa Senhora
Aparecida
11 Dia do Professor
02-Finados
08 Nossa Senhora da
Conceição
25 - Natal
01 -Ano Novo

20

6

TOTAL

UNIDADES

I UNIDADE
II UNIDADE
III UNIDADE

PERÍODO

23/08/2021 a
09/10/2021
13/10/2021 a
30/11/2021
01/12/2021 a
22/01/2022

08

-

81h

36h

117h

18

558h

248h

806

124

42

273h

41

266,5h

24 a 30/11/2021

41

266,5h

17 a 22/01/2022

Horas
letivas

DIAS
LETIVOS

2

ANO LETIVO - 2020
AVALIAÇÕES
AULAS DE
RECUPERAÇÃ
O FINAIS
27/09 a 01/10/2021

Dias
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1. Apresentação
Uma doença respiratória, chamada de Covid-19 (Co: corona; Vi: vírus; 19: 2019), fez com que as
escolas públicas em todo o Brasil substituíssem, forçosamente, o método de ensino presencial pelo do
ensino não presencial, afastando das salas de aula todos os alunos do país, matriculados nas Creches
e nas Escolas de Ensino Fundamental, Ensino Médio e do Ensino Superior.
O novo Coronavírus foi identificado em dezembro de 2019 na China, através de um surto de doença
respiratória em trabalhadores de um mercado de alimentos de Wuhan, capital da província de Hubei,
provocando a Covid-19. O surto foi declarado como Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional em 30 de janeiro de 2020. Com a rápida disseminação da doença, a Organização Mundial
de Saúde (OMS), em 11 de março de 2020, declarou a Covid-19 uma pandemia e recomendou três
ações básicas, sendo elas: isolamento e tratamento dos casos identificados, testes massivos e
distanciamento social.
A partir de então, União, Estados e Municípios passaram a editar decretos e outros instrumentos legais
e normativos, regulamentando medidas emergenciais de enfrentamento e prevenção à doença em todo
o país.
O Governo do Estado da Bahia, 5(cinco) dias após a OMS declarar que a disseminação comunitária da
Covid-19 em todos os Continentes a caracteriza como pandemia, publicou o Decreto nº 19.529/2020,
“que regulamenta, no Estado da Bahia, as medidas temporárias para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus”, suspendendo por 30(trinta)
dias, por determinação expressa em seu art. 7º, inciso II, dentre outras, “as atividades letivas, nas
unidades de ensino, públicas e particulares, a serem compensadas nos dias reservados para os
recessos futuros”, vindo, tão logo, a declarar Situação de Emergência em todo o território baiano, para
fins de prevenção e enfrentamento à Covid-19, por intermédio do Decreto nº 19.549, de 18 de março
de 2020.
A partir de então, o município de Guaratinga/Ba, em obediência às orientações da OMS, editou
Decretos com medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, com a suspensão das aulas,
sendo tais medidas reeditadas.
Frente à situação de pandemia, e certo de que as unidades escolares do país não teriam mais
condições de cumprir o calendário escolar com 200(duzentos) dias letivos, conforme exige o inciso I do
art. 24 e inciso II do art. 31, ambos da Lei nº 9.394/96 (LDB), o Governo Federal editou a Medida
Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, dispensando os estabelecimentos de educação básica, em
caráter excepcional para o ano de 2020, da obrigatoriedade do cumprimento dos 200(duzentos) dias
letivos, entretanto, exigiu que fosse cumprida a carga horária mínima anual de 800(oitocentas) horas,
sendo esta Medida Provisória convertida em Lei Federal nº 14.040 em 18 de agosto de 2020.
Se para cumprir a carga horária mínima anual em 200 dias sem pandemia já não era tarefa fácil para
muitos municípios, imagine agora com as medidas de isolamento social, as quais não se tem previsão
de data para findar, provocando assim a possibilidade de longa duração da suspensão das atividades
escolares presenciais em todo o país, podendo ainda acarretar outros grandes e sérios prejuízos como:
abandono e aumento da evasão escolar, comprometimento do calendário escolar de 2020/2021 e dos
anos vindouros; retrocesso do processo educacional e da aprendizagem; demissão de empregados
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contratados para a área da educação; reprogramação dos recursos do PDDE – Programa Dinheiro
Direto na Escola e de outros recursos federais, etc.
Frente a esses possíveis prejuízos, o Conselho Nacional da Educação, através do seu Conselho Pleno,
expediu o Parecer CNE/CP Nº 5/2020, que trata da “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”, com o fito de que, cada Sistema de Ensino
reorganizassem as atividades educacionais de forma que minimizassem os impactos das medidas de
isolamento social na aprendizagem dos estudantes, considerando a longa duração da suspensão das
atividades educacionais de forma presencial nos ambientes escolares.
Assim sendo, a Secretaria Municipal de Educação do município de Guaratinga-BA, objetivando dar
continuidade ao ano letivo de 2020/2021, elaborou o presente Plano de Ação, cujas ações e protocolos
possibilitarão a continuidade do trabalho pedagógico, a relação ensino-aprendizagem e a jornada de
trabalho dos servidores, de forma a atender as normas de higiene e segurança, com a execução das
medidas protetivas elaboradas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
O Plano de Ação será desenvolvido em três etapas, sendo:
1ª Etapa: Atividades desenvolvidas de forma remota, mediada e não mediada por meio tecnológico,
com uso simultâneo de Plataforma Digital e entrega de atividades pessoalmente ou por meio
tecnológico (redes sociais), com a devida devolutiva e contabilização como horas aula anual;
2ª Etapa: Atividades desenvolvidas de forma híbrida, sendo semipresencial com alternância de alunos
em sala de aula e entrega de atividades remotas, contabilizando-as como hora aula anual;
3ª Etapa: Aula presencial de forma integral.
Tempos difíceis exigem de nós flexibilidade nas nossas ações e a capacidade para pensarmos outras
possibilidades de aprendizagem nesse contexto de crise de saúde pública. Para tanto, a Secretaria de
Educação conclama gestores, coordenadores pedagógicos, docentes e pais para juntos,
implementarmos as ações necessárias em prol de nossas crianças, jovens e adultos matriculados nas
escolas de nossa Rede de Ensino.
Vale salientar que as ações propostas tem por fundamento a Medida Provisória nº 934/2020,
convertida em Lei Federal nº 14.040/2020, o Parecer CNE/CP Nº 05/2020, o Parecer CNE/CP Nº
11/2020 e demais legislação correlatas, bem como, o contexto social, econômico, territorial e
pedagógico do município de Guaratinga/BA e de todos os envolvidos nesse grande processo de
salvaguarda do direito à educação.
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2. Objetivos

O Presente Plano de Ação tem por objetivos:
a) Orientar as Unidades escolares quanto ao uso da Plataforma Digital, elaboração, envio e
recebimento das atividades não presenciais e seu cômputo como horas letivas para fins de
cumprimento da carga horária mínima anual;
b) Oferecer diretrizes que orientem a entrega das atividades não presenciais, bem como, a
mediação e devolutiva dessas atividades;
c) Orientar as escolas, os servidores, os alunos e pais dos alunos quanto às medidas para
enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6
de fevereiro de 2020;
d) Fornecer orientações jurídicas e pedagógicas a fim de garantir a eficácia da entrega das
atividades, da sua realização e da devolutiva das mesmas, bem como, do papel dos
pais/responsáveis na manutenção da matrícula do seu filho(a);
e) Possibilitar aos alunos, durante o período de isolamento social, a realização de atividades
educativas, programadas pelos professores, que possibilitem uma rotina de estudo em casa e
a interação com os conteúdos escolares, mediadas pelo professor, priorizando acima de tudo o
vínculo com a escola.

3. Responsabilidades
O art. 205 da Constituição Federal de 1988 afirma que:
Art. 205. 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.
É perfeitamente claro que, tanto o Estado quanto a família têm deveres a cumprir, e na situação de
pandemia em que estamos vivendo, não seria diferente. O dever do Estado é de oferecer uma
educação gratuita e de qualidade, por outro lado, o dever da família é de matricular e manter os seus
filhos na escola, auxiliando-os nas tarefas diárias.
Sendo assim, podemos afirmar que as ações previstas neste Plano têm como responsáveis pela sua
execução os seguintes agentes:
x Estado: representado pela Secretaria Municipal de Educação e por todo o seu sistema de
ensino (departamentos, escolas, Conselho Municipal de Educação, etc);
x

Família: Pais ou responsáveis e os alunos.
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Conforme se vê no citado artigo (205, CF), podemos ainda contar com a participação da sociedade,
representada pelas diversas instituições (Conselho Tutelar, Empresas privadas, voluntários, etc), nas
diversas ações propostas aqui neste Plano.

4. Etapas e Ações

ETAPA 1
4.1.

Etapa 1 – Organização para a Realização de Atividades Pedagógicas Não Presenciais no
contexto da Pandemia

Descrição: A etapa 1 consiste na realização de atividades Pedagógicas não presenciais, mediadas e
não mediadas por meio tecnológico, portanto, não identificada como EAD – Educação à Distância,
sendo também realizada com o envio das atividades/aulas para os alunos, ou entregues diretamente
aos pais/responsáveis mediante protocolo, aguardando a devolutiva das mesmas no prazo estipulado.
Período:
Referente Ano Letivo
Continuidade do Ano letivo de 2020
Ano letivo de 2021

Início
08 de março de 2021
13 de agosto de 2021

Término
30 de julho de 2021
15 de janeiro de 2022

Observação: O período de execução do presente plano poderá sofrer alterações a depender do
cenário epidemiológico da COVID-19 no município de Guaratinga/BA, levando em consideração o
Boletim Epidemiológico Oficial expedido pela Secretaria Municipal de Saúde, ou por outra medida
expedida pelo Governo do Estado da Bahia.
AÇÕES:
Ação 1: ORIENTAÇÃO PRESENCIAL E/OU REMOTA
x

Realizar lives com os gestores e coordenadores Pedagógicos da Educação Infantil (Creche e
Pré-escola) e Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Anos Finais) para orientação jurídica e
pedagógica quanto à legalidade e cômputo das Atividades Não Presenciais para fins de
cumprimento de Carga Horária Anual
o Datas: (a definir)
o Local: Google Meet
o Organização: Coordenação Pedagógica

x

Orientação aos pais/responsáveis quanto ao uso da Plataforma Digital, data e local de entrega
das atividades não presenciais, bem como, quanto o seu acompanhamento na realização das
atividades e a devolutiva das mesmas.
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Ação 2: LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES
x

Realizar levantamento de informações dos alunos que têm e não têm acesso à internet, a fim
de se organizar grupos de whatssap para o envio das atividades, bem como, para o seu
monitoramento na Plataforma Digital.

x

Realizar levantamento de informações dos alunos que moram no meio rural e que não tem
acesso à internet ou que seja necessário levar as atividades em suas residências;

x

Mapear os alunos que precisam ser entregues as atividades em suas residências, por meio do
transporte escolar ou outro meio mais prático.
Ação 3: JORNADA PEDAGÓGICA, CRONOGRAMA DE ESTUDOS E ELABORAÇÃO DE
ATIVIDADES

x

Organizar a Jornada Pedagógica de forma online, ou em pequenos grupos nas Unidades
Escolares, a fim de orientar os professores quanto ao uso da Plataforma Digital, elaboração de
atividades, entrega, devolutiva e avaliação;

x

Organizar um cronograma de estudos com os professores por áreas de ensino:
o 1ª semana: área de linguagens
o 2ª semana: área de Matemática e Ciências;
o 3ª semana: área de Humanas ....

x

Organizar horários de trabalho dos professores a fim de que estes possam, junto com a
Coordenação Pedagógica, elaborarem suas atividades.
o Responsável: Direção e Coordenação de cada unidade escolar

ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS, PEDAGÓGICAS E JURÍDICAS
1. Do Tipo de Ensino
x

Excepcionalmente, em razão da pandemia da COVID 19, o município de Guaratinga, em
cumprimento a Legislação Educacional, dará continuidade ao ano letivo de 2020, ofertando
aos alunos a educação de forma não presencial, mediada por meio tecnológico, utilizando a
plataforma digital hospedada no site http://sistemas.el.com.br/ba-guaratinga-pm, bem como,
disponibilizando, de forma geral, as atividades impressas a serem retiradas na escola, e/ou, na
impossibilidade, entregues na residência do aluno.

2. Da contabilização das horas, dias letivos e presença do aluno
x

As atividades, tanto impressas quanto disponíveis na Plataforma Digital, serão contabilizadas
como horas e dia letivo e sua devolutiva totalmente respondidas ou sua participação e
frequência na Plataforma Digital, serão contabilizadas como presença do aluno.
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3. Da elaboração as atividades pelo professor
x

As atividades deverão ser elaboradas pelos docentes e reproduzidas pela unidade escolar para
serem entregues aos pais e responsáveis pelos alunos ou enviadas online, bem como,
disponibilizadas na Plataforma Digital;

x

Os professores deverão elaborar as atividades com bastante antecedência, a fim de que sejam
xerocopiadas e organizadas pelos secretários escolares e demais agentes de secretaria,
devendo conter em cada atividade a sua carga horária, uma breve explicação sobre o assunto,
bem como, o valor daquele atividade;

x

As atividades poderão ser interdisciplinares para evitar acúmulo de muitas atividades, além de
serem elaboradas com os objetivos propostos a reforçar os conhecimentos básicos das
disciplinas, de forma que facilitem a interação da família ou responsável por este aluno, que
estará acompanhando e intervindo na execução destas atividades;

x

Serão disponibilizadas atividades adaptadas para os alunos que possuem necessidades
educacionais especiais, de acordo a Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Lei Brasileira de
Inclusão – LBI;

x

Em cumprimento à obrigatoriedade das 800 horas, os docentes deverão encaminhar as
atividades à escola com antecedência de oito dias para que a mesma possa
organizar/reproduzir os materiais;

x

No que se refere à educação infantil, serão disponibilizadas atividades para os alunos da préescola, de acordo os campos de experiências.

4.

Da entrega das atividades

x

Serão definidos o dia da semana e os horários que os pais ou responsáveis irão à escola pegar
o roteiro de estudos da semana e as atividades para aqueles que não possuem acesso à
internet. Organizar horários diferenciados de forma a evitar aglomerações. No roteiro de
estudo, os professores deverão indicar as leituras do livro didático e as atividades
complementares (xerocopiadas);

x

Nas escolas localizadas na sede do município, as atividades serão entregues aos pais ou
responsáveis, no horário em que os filhos estudam, obedecendo os seguintes dias:
x
x
x

x

Nas segundas-feiras – alunos que residem na zona rural,
Nas terças-feiras – alunos que residem na sede.
Nas escolas localizadas na zona rural, as atividades serão entregues aos pais ou
responsáveis, em horário determinado pela instituição;

Aos pais ou responsáveis pelos alunos, que residem na zona rural, como medida para facilitar
o recebimento destas atividades, caso não haja possibilidade da entrega, a unidade escolar
deverá comunicar à Secretaria Municipal de Educação para que seja providenciado o
fornecimento por intermédio de um portador da secretaria de educação, munido de
equipamentos de prevenção para garantir segurança na distribuição;
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5. Da correção das atividades e da avaliação da aprendizagem
x
x

Na correção das atividades, o professor levará em consideração o esforço do aluno, bem
como, deverá devolver as atividades com as devidas observações, por até duas vezes.
Será previsto no Calendário Escolar o período de avaliação, sendo que cada avaliação terá
peso igual ou menor que as outras atividades da Unidade;

x

Serão preenchidas as notas e conceitos avaliativos, bem como, relatório de acompanhamento
do aluno na Plataforma Digital;

x

Notificar os pais/responsáveis que não estejam buscando ou fazendo a devolutiva das
atividades, nos termos do Art. 246 do Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente;

x

A entrega e a devolutiva das atividades ocorrerá somente mediante assinatura do protocolo de
recebimento;

x

Falta: Será contabilizada como falta quando o aluno não devolver a atividade respondida;

x

Desistente: será considerado desistente o aluno matriculado em 2020/2021 que não
pegar/devolver as atividades até o período de 22 de abril/2021;

x

Recuperação: Aluno não desistente e que não perdeu por falta, mas não obteve média mínima
de 5,0 para aprovação por componente curricular;

x

Conselho de Classe: Aluno que ficou reprovado em até 3(três) componentes curricular;

6. Do horário de aula/Cronograma de estudos
A fim de cumprir a carga horária por disciplina, conforme exige a Matriz Curricular, os alunos
seguirão os seguintes Cronograma de Estudos, conforme o seu ano/serie.
ED. INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA)
Segunda
O Eu, o outro
e o nós
O Eu, o outro
e o nós
Traços, sons,
cores e
formas
Traços, sons,
cores e
formas

Terça
Traços, sons,
cores e
formas
Corpo, gesto e
movimento

Quarta
Escuta, fala,
pensamento..

Quinta
Escuta, fala,
pensamento..

Escuta, fala,
pensamento..

Escuta, fala,
pensamento..

Corpo, gesto e
movimento

Escuta, fala,
pensamento..

Escuta, fala,
pensamento..

Corpo, gesto e
movimento

Escuta, fala,
pensamento..

Espaço,
tempo,
quantidade

Sexta
Espaço,
tempo,
quantidade
Espaço,
tempo,
quantidade
Espaço,
tempo,
quantidade
Espaço,
tempo,
quantidade

Sábado
Segunda

terça

Quarta

Quinta

Sexta
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ANOS INICIAIS 1º E 2º ANO
Segunda
Português
Portuguès
Português
Portuguès
Português

Terça
Português
Portuguès
Portuguès
História
História

Quarta
Matemática
Matemática
Matemática
Matemática
Matemática

Quinta
Matemática
Matemática
Arte
Geografia
Geografia

Sexta
Ciências
Ciências
Ciências
Ed. Física
Ed. Religiosa

Sábado
Segunda
terça
Quarta
Quinta
Sexta

Quarta
Matemática
Matemática
Matemática
Matemática
Matemática

Quinta
Matemática
Matemática
Ed. Física
Geografia
Geografia

Sexta
História
História
Arte
Arte
Ed. Religiosa

Sábado
Segunda
terça
Quarta
Quinta
Sexta

Quarta
Matemática
Matemática
Matemática
Matemática
Matemática

Quinta
Ciências
Ciências
Ciências
Geografia
Geografia

Sexta
L. Estrang.
L. Estrang.
Ed. Física
Ed. Física
Ed. Religiosa

Sábado
Segunda
terça
Quarta
Quinta
Sexta

Quinta
Matemática
Ciências
Ciências
Ens. Relig.

Sexta
Geografia
Geografia
Arte
Proj. Integr.

Sábado
Segunda
terça
Quarta
Quinta
Sexta

Quinta
Geografia
Geografia
Ciências
Ciências

Sexta
Ens. Relig.
Arte
Ling. Estrang.
Ling. Estrang.

Sábado
Segunda
terça
Quarta
Quinta
Sexta

ANOS INICIAIS 3º ao 5º ANO
Segunda
Português
Portuguès
Português
Portuguès
Português

Terça
Português
Portuguès
Ciências
Ciências
Ciências

ANOS FINAIS 6º ao 9º ANO
Segunda
Português
Portuguès
Português
Portuguès
Português

Terça
Arte
Arte
História
História
História

EJA – (ciclo I, II e III – 1º ao 5º ano)
Segunda
Português
Portuguès
Português
Portuguès

Terça
Português
Português
História
História

Quarta
Matemática
Matemática
Matemática
Matemática

EJA – (ciclo IV e V – 6º ao 9º ano)
Segunda
Português
Portuguès
Português
Portuguès

Terça
Português
Proj. Integr.
História
História

Quarta
Matemática
Matemática
Matemática
Matemática
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PROTOCOLOS A SEREM CUMPRIDOS NA ETAPA 1
“[...] Informações precisas e confiáveis permitem que pessoas tomem
decisões conscientes e adotem comportamentos positivos para proteger a si
e seus entes queridos de doenças como a causada pelo novo coronavírus.
Informações baseadas em evidências são a melhor vacina contra os boatos e
a desinformação.
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6130:covid-19-materiais-decomunicacao&Itemid=0

É importante destacar que a OMS – Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde e a
Secretaria Municipal de Saúde de Guaratinga-BA, vem orientando à todas as instituições, quando do
seu funcionamento, ainda que de forma remota, façam uso das medidas de segurança e prevenção à
COVID-19.
Para evitar a proliferação do vírus, o Ministério da Saúde recomenda medidas básicas de higiene,
como lavar bem as mãos (dedos, unhas, punho, palma e dorso) com água e sabão, e, de preferência,
utilizar toalhas de papel para secá-las.
Além do sabão, outro produto indicado para higienizar as mãos é o álcool gel, que também serve para
limpar objetos como telefones, teclados, cadeiras, maçanetas, etc.
Portanto, para a execução das ações na Etapa 1 desse Projeto, propõe-se:
ELABORAÇÃO DAS ATIVIDADES
o

Quando estiverem reunidos na escola para elaborarem as atividades os servidores devem:
 Usar a máscara e de forma correta;
 Ao chegar, lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel;
 Evitar o cumprimento com abraços, beijos e apertos de mão;
 Manter sempre distante, pelo menos, 1,5m um do outro;
 Reunir com número reduzido de servidores, evitando a aglomeração;

ENTREGA DAS ATIVIDADES
o

Quando estiverem entregando as atividades aos pais ou responsáveis, seja na escola, ou na
residência, os servidores devem:
 Permitir a entrada dos pais/responsáveis somente se estiverem usando máscaras;
 Pedir à todos os pais/responsáveis que, antes de pegarem as atividades, façam lavem
as mãos com água e sabão ou façam uso do álcool em gel;
 Higienizar sempre a caneta após o seu uso, no ato de assinatura do protocolo de
recebimento das atividades;
 Organizar cadeiras ou marcação no chão para a manutenção do distanciamento;
 Efetuar a entrega das atividades não presenciais nas residências dos alunos, fazendo
sempre uso de máscaras
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AVALIAÇÃO DA ETAPA 1
É de suma importância que a etapa 1 deste Plano de Ação seja avaliado quinzenalmente, a fim de se
possa avançar para a etapa 2, bem como, se verificar os avanços e onde se deve melhorar.
Para tanto, propõe-se como forma de avaliação:
x

Verificar a cada quinze dias se o trabalho dos servidores estão sendo realizados de acordo
com as Diretrizes fixadas pela BNCC – Base Nacional Comum Curricular;

x

Verificar quinzenalmente se os pais estão recebendo as atividades, relatando as dificuldades
para o seu não recebimento, bem como, se os pais estão dando a devolutiva das mesmas,
relatando também as dificuldades, formatando esses dados em gráficos por série, localidade
de residência, escola, etc.
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