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I- RELATÓRIO 

 
1. HISTÓRICO 

 
No dia 03 de maio de 2021, a Secretaria de Município da Educação 

(SMEd) da cidade do Rio Grand enviou ao Conselho Municipal de Educação 

(CME) o Ofício nº 281/2021 solicitando a apreciação da proposta de Orientações 

para o Calendário Escolar do Ano Letivo 2021 da Rede Municipal de Educação 

do Rio Grande/RS. 

As orientações para o Calendário Escolar do Ano Letivo de 2021 

apresentam contribuições dos representantes da Secretaria de Município da 

Educação e dos (as) Diretores (as) representantes dos polos das Escolas da  

Rede Municipal os quais efetivaram trabalho colaborativo com seus pares 

visando à garantia de direitos dos estudantes e à qualidade da educação pública 

municipal. 

 

II ANÁLISE DA MATÉRIA  
 
A pandemia da COVID-19 vem produzindo repercussões sociais, 

econômicas e históricas, dentre outras, sem precedentes na história recente das 
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epidemias. No campo da educação escolar, os impactos ocasionados pela 

pandemia se estendem do calendário letivo de 2020 para o calendário letivo de 

2021 e anos subsequentes. Sendo assim, a Secretaria de Município da 

Educação apresenta o documento Orientações para o Calendário Escolar do 

Ano Letivo 2021 da Rede Municipal de Educação do Rio Grande/RS, 

constituído pelo  conjunto de orientações e medidas excepcionais para melhor 

organizar as atividades escolares presenciais e híbridas, visando garantir o 

direito à educação dos estudantes e  minimizar as consequências ocasionadas 

pelo distanciamento físico do espaço escolar.  

O Conselho Municipal de Educação (CME) do Rio Grande, 

compreendendo seu compromisso com a equidade e qualidade da educação e, 

também, seu comprometimento com a legislação vigente que rege suas ações, 

passa para a análise do referido documento subsidiando-se  na Lei nº 14.040/20, 

de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a 

serem adotadas durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo 

Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 11.947, de 16 

de junho de 2009. 

Amparou-se, também,, no Parecer CNE/ CP nº 5 /2020, de 28 de abril de 

2020, que trata da reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de 

cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento de carga 

horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19; no Parecer CNE/CP 

nº 9/2020, de 8 de junho de 2020, que trata do reexame do Parecer CNE/CP nº 

5/2020, no Parecer CNE/CP nº 11/2020, de 7 de julho de 2020, que trata de 

Orientações Educacionais para a Realização de Aulas e Atividades Pedagógicas 

Presenciais e Não Presencias no contexto da Pandemia; no Parecer CNE/CP nº 

19/2020, aprovado em 8 de dezembro de 2020, que faz o Reexame do Parecer 

CNE/CP nº 15, de 6 de outubro de 2020, que tratou das Diretrizes Nacionais para 

a implementação dos dispositivos da Lei nº 14040, de 18 de agosto de 2020, que 

estabelece normas educacionais especiais a serem adotadas durante o estado 

de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de 

março de 2020 e Resolução do CNE/CP n.º 2/2020, de 10 de dezembro de 2020, 

que institui Diretrizes Nacionais Orientadoras para a implementação dos 

dispositivos da Lei n.º 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas 
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educacionais excepcionais a serem adotadas pelos Sistemas de Ensino, 

Instituições e Redes escolares, públicas, privadas, comunitárias e confessionais, 

durante o estado de calamidade reconhecido pelo Decreto Legislativo n.º 6, de 

20 de março de 2020; também ancorou-se no Caderno 3 da UNCME/RS, 

denominado Recomendações legais aos Sistemas Municipais de 

Ensino/Educação diante da COVID-19, de setembro de 2020 e por fim, no 

Caderno 4 da UNCME/RS, denominado Conceitos e Desafios para os CMEs: 

potencialidades e pontos estratégicos a serem efetivados, de abril de 2021.  

No âmbito municipal, amparou-se no Parecer CME nº 001/2020, de 21 de 

julho de 2020,  que trata da reorganização do calendário escolar e possibilidade 

de cômputo de atividades não presencias para fins de cumprimento de carga 

horária mínima anual; no Parecer CME nº 002/2020, de 18 de agosto de 2020,  

que refere-se a orientações educacionais para a realização de atividades de 

ensino não presenciais, mediadas ou não por tecnologias digitais de informação 

e comunicação, excepcionalmente no contexto da Pandemia de COVID-19; no 

Parecer CME nº 003/2020 que toma ciência e aprova o Plano de Contingência do 

Sistema Municipal de Ensino do Rio Grande/Rs-versão1;no Parecer CME 

nº004/2020 que trata de reexame do Parecer CME nº 002/2020, e por fim, no 

Parecer CME nº 012/2020 que toma ciência e aprova o Calendário Escolar do ano 

letivo de 2021 da Rede Municipal de Educação do Rio Grande/RS. 

As Orientações para o Calendário Escolar do Ano Letivo 2020 da Rede 

Municipal do Rio Grande/RS encontram-se em consonância com a legislação 

vigente, foram construídas de forma coletiva e participativa com representantes 

da SMEd e dos (as) Diretores (as) representantes dos polos das Escolas da  

Rede Municipal observando o princípio da gestão democrática preconizado no 

artigo 3º da LDBEN  nº 9394/1996. 

O documento ampara-se no Plano de Contingência do Sistema Municipal 

de Ensino do Rio Grande/RS,  aponta orientações para a Educação Infantil, para 

o Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos – EJA e para a 

Modalidade da Educação Especial /Inclusiva.       

Quanto aos tempos de organização do ano letivo, as Orientações para o 

Calendário Escolar do Ano Letivo 2021 da  Rede Municipal de Educação do Rio 

Grande/RS, apontam a divisão  em dois quadrimestres, sendo o primeiro 
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quadrimestre de 10 de maio  a 14 de agosto de 2021 e o segundo quadrimestre  

de 30 de agosto a 08 de dezembro de 2021. O Calendário letivo de 2021 se 

apresenta organizado de forma híbrida, com carga horária presencial e carga 

horária não presencial concomitantes, podendo a qualquer tempo migrar para o 

formato totalmente não presencial ou híbrido semipresencial, conforme 

orientações sanitárias vigentes. 

Quanto aos princípios orientadores do documento destaca-se como 

relevante nesse perído pandêmico: 

2.1.Promover a equidade, concebendo diferentes estratégias e 
adaptações para garantir o desenvolvimento da aprendizagem dos (as) 
educandos(as), a partir das competências e das habiliaddes/ objetivos 
de aprendizagem preconizados no Documento Orientador Curricular 
do Território Rio- grandino (DOCTR), visando a formação humana 
integral e a inclusão de todos (as) no processo educacional. (2021, p.8) 

 
O Calendário Letivo de 2021 aponta também, como princípio 

“continuidade das aprendizagens desenvolvidas no ano de 2020, que 

ocorreram majoritariamente de forma não presencial em decorrência da 

pandemia da COVID-19” (2021p.13). Sendo assim, implica caráter excepcional, 

reordenar a trajetória escolar, reunindo em um continuum curricular o resgate 

das aprendizagens essenciais do ano de 2020, com as aprendizagens 

previstas como essenciais no currículo do ano letivo de 2021 em consonância 

com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e Documento Orientador 

Curricular  do Territótio Rio-grandino ( DOCTR) conforme normativas da Lei n.º 

14.040/2020 e da Resolução CNE/CP nº 2/2020.  

Nesse sentido, para mitigar os efeitos da pandemia e garantir o direito à 

educação dos estudantes da rede municipal, é necessário atentar para 

reformulação curricular observando que cada comunidade escolar se debruce 

sobre seu contexto escolar e os dados gerados. Dessa forma, as Orientações 

para o Calendário letivo de 2021 apontam o Plano de Ação Pedagógica que 

subsidiará o replanejamento curricular e o planejamento das atividades 

escolares de forma presencial e não presencial. Assim, a Mantenedora aponta 

os principais aspectos para a Construção do Plano de Ação Pedagógica: 

Justificativa; Diagnóstico da Comunidade; Alinhamento a BNCC e DOCTR; 

Avaliações diagnósticas; Replanejamento Curricular reorganizando os objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento e objetos de conhecimento e habilidades 
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essenciais que precisarão ser retomadas, aprofundadas e desenvolvidas no ano 

letivo de 2021; Estratégias de Acompanhamento e monitoramento dos 

estudantes; Estratégias de formação continuada dos professores; Estratégias de 

atendimento aos estudantes através de Plataforma de Ensino, Redes de 

Comunicação, Material físico entregue pela escola prevendo assim estratégias 

de atendimento presencial e não presencial em cada etapa/modalidade que a 

escola atende. 

O documento orienta ainda que a avaliação seja de caráter processual, 

considerando a participação, devolutivas, interações e o processo de 

aprendizagem dos (as) estudantes durante o desenvolvimento das atividades 

nos tempos não presenciais, semipresenciais e totalmente presenciais, com 

flexibilidade, buscando entender as dificuldades que o momento impõe e 

promovendo a equidade para a formação humana integral. Orienta que a 

expressão dos resultados seja feita por meio de Pareceres e Documentos de 

Acompanhamento do estudante. Orienta, também, a desenvolver processos de 

recuperação paralela ao longo do ano letivo, considerando a especificidade e 

necessidade de cada estudante e a qualquer tempo. 

Sendo assim, as Orientações para o Calendário Escolar do Ano Letivo 

2021 da Rede Municipal de Educação do Rio Grande/RS encontram-se em  

consonância com as indicações do Caderno 3 e 4, UNCME-RS o qual  indica 

que os documentos como Regimento Escolar, Projeto Político Pedagógico e 

outros tenham um olhar de flexibilização para reorganizar 

bimestres/trimestres/semestres e processos de avaliação diante da 

excepcionalidade do ano letivo de 2020. 

O Conselho Municipal de Educação do  Rio Grande (CME)  exercendo 

seu papel normativo e visando garantir a qualidade e a equidade da educação 

do território municipal e em cumprimento a legislação vigente, realizou a análise 

das Orientações para o Calendário Escolar do Ano Letivo 2021 Rede Municipal 

de Educação do Rio Grande/RS. Assim, compreende que o documento 

supracitado, traz um panorama de orientações que visam contribuir com a 

organização do trabalho pedagógico e contexto escolar de cada Instituição 

Educativa, para  melhor efetivar o cumprimento do Calendário Escolar diante 

das demandas enfrentadas pela pandemia da COVID-19. 
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III. ORIENTAÇÕES  

 

• O CME orienta para que seja dada a continuidade na implementação da 

Base Nacional Comum Curricular e no  Documento Orientador Curricular  

do Território Rio-grandino no calendário letivo de 2021, por meio do Plano 

de Ação Pedagógico no Replanejamento Curricular, bem como nos 

próximos calendários letivos.  

• Em consonância com o Parecer CNE/ CP nº 11/2020 o Conselho 

Municipal de Educação do Rio Grande reforça a importancia da  adoção 

de medidas que minimizem a evasão e a retenção escolar neste ano de 

2021. Os estudantes não podem ser penalizados pela pandemia. 

• O CME orienta para que em regime de colaboração a Mantenedora, 

articulada à rede de proteção da criança e do adolescente realize, a todo 

tempo, no território municipal esforços de Busca Ativa dos estudantes que 

não estão realizando as atividades pedagógicas visando diminuir as 

desigualdades sociais e a promover práticas mais equitativas para a  

garantia do direito à Educação. 

• Caberá à Secretaria de Município da Educação a organização e execução 

do Plano de Ação Pedagógico junto às escolas da rede municipal de 

educação. 

• Caberá à Secretaria de Município da Educação, orientar, apoiar e 

supervisionar as atividades desenvolvidas pelas instituições educativas 

da rede municipal relativas ao cumprimento no disposto neste Parecer. 

• Caberá ao Sistema Municipal de Ensino, prioritariamente, preservar à vida 

dos (as) estudantes e trabalhadores (as) em educação obedecendo aos 

protocolos e condições sanitárias do município. 

• Caberá à Secretaria de Município da Educação garantir o acolhimento e 

o direito às aprendizagens essenciais, à educação de qualidade para 

todos os estudantes minimizando os impactos causados pela pandemia 

da COVID-19. 

• Caberá à Secretaria de Município da Educação obedecer às condições 
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sanitárias vigentes para o retorno do ensino presencial ou semipresencial 

nas escolas da rede municipal de educação. 

 

              IV. VOTO DAS CÂMARAS DO CME 

 

 Face ao exposto, as Câmaras de legislação e Normas para a Educação 

Infantil, para o Ensino Fundamental, para a Educação Especial e para a 

Educação de Jovens e Adultos do Conselho Municipal do Rio Grande 

acompanham o voto da relatora e propõem ao Pleno a aprovação do presente 

Parecer. 

 

                 V. CONCLUSÃO DO PLENO DO CME 

   Diante do exposto, o Pleno do Conselho Municipal de Educação do Rio       

Grande acompanha o voto da Relatora e aprova o presente Parecer. 

   Aprovado, por unanimidade, em sessão ordinária datada de 04 de maio 

de 2021. 

    

                  CONSELHEIROS  

 

                  Ana Cláudia Moraes Costa  

                 Ana Cristina Garima Jacques 

                 Lisiane Kisner Silveira Torres  

                 Sandra Rejane de Ávila  

                 Suzane Teixeira Barros  

                 Tânia Tuchtenhagen Clarindo -Relatora 

                  Melissa Osório Souza 

                  Rita de Cássia Mattos da Silva 

                  Sabrina das Neves Barreto 
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