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DECRETO Nº287/2021-GP                             Dom Eliseu,25 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Homologa a Resolução nº 001/2021-CME, de 22 

de fevereiro de 2021, que fixa normas para a 

reorganização do Calendário Letivo anual 2021 a 

ser executado pela Rede de Ensino de Dom 

Eliseu e dá outras providências. 

 

 

 

 

 

Gersilon Silva Gama, Prefeito Municipal de Dom Eliseu, Estado do Pará, no uso de suas 

atribuições legais e com base no artigo 83, inciso IX da Lei Orgânica do Município, 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica HOMOLOGADA a Resolução nº 001/2021-CME, de 22 de fevereiro de 2021, que 

fixa normas para a reorganização do Calendário Letivo anual 2021 a ser executado pela 

Rede de Ensino de Dom Eliseu e dá outras providências. 
 

 

Art. 2º É parte integrante deste Decreto a Resolução 001/2021-CME, de 22 de fevereiro de 2021. 
 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições em 

contrário. 

 

Gabinete do Prefeito de Dom Eliseu, Estado do Pará, em 25 de fevereiro de 2021 

 

Anexo Único 

RESOLUÇÃO Nº 001/2021-CME 

Dom Eliseu, 25 de fevereiro de 2021. 

 

Fixa normas para a reorganização do Calendário 

Letivo anual 2021 a ser executado pela Rede de 

Ensino de Dom Eliseu e dá outras providências. 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOM ELISEU-PA 

no uso de suas atribuições legais de acordo com a Lei 9.394/96, Lei 194/00- GP, Lei 220/03-GP, 

Resolução 021/2013-CME e decisão da Assembleia Geral em Sessão Extraordinária, no dia 22 

de fevereiro do ano 2021, (Processo 001/2021-CME) e 

 

CONSIDERANDO A lei nº 9.394/96 no artigo 23 que dispõe em seu § 2º que o calendário 

escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério 

do respectivo Sistema de Ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta 

Lei. 
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CONSIDERANDO A lei nº 9.394/96 no artigo 32 § 4º que afirma que o ensino fundamental 

será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como complementação da aprendizagem ou 

em situações emergenciais. 

 

CONSIDERANDO O Parecer do CNE nº 5/2020-CP 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 do COVID-19. 

 

CONSIDERANDO A Resolução CNE/CP nº 02, de 10 de dezembro de 2020 que Institui 

Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 

de agosto de 2020, que estabelece normas 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 nº 6, de 20 

de março de 2020. 

 

CONSIDERANDO a Resolução 013/21-CME que aprova o Calendário Letivo anual 2021 a ser 

cumprido pelas escolas da Rede Pública Municipal de Dom Eliseu. 

 

CONSIDERANDO O Ofício nº. 046/2021/GS que solicita a este Colegiado autorização para 

reorganizar os dias letivos a serem cumpridos no Calendário Letivo 2021, adequando-o devido a 

continuidade e progressão da Pandemia do COVID-19 no município; 

 

CONSIDERANDO O Decreto nº 800/2020-GP do Governo Estadual que institui o Projeto 

RETOMAPARÁ, com nova redação em 18 de fevereiro de 2021; 

 

CONSIDERANDO os indicadores atuais de saúde e o panorama das ações de saúde no 

Município de Dom Eliseu. 

 

CONSIDERANDO A Resolução do CEE nº 020, de 18 de janeiro de 2021   

 

CONSIDERANDO O Decreto 260, de 19 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre as medidas de 

prevenção e enfrentamento ao COVID-19, a fim de evitar o congestionamento do serviço de 

saúde no Município de Dom Eliseu, resguardando a saúde e o bem-estar de seus munícipes. 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Fica autorizada a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Laser de Dom 

Eliseu-SEMECEL, nos termos da legislação vigente a reorganizar os dias letivos a serem 

cumpridos no Calendário Letivo 2021, utilizando estratégias diferenciadas da normatizada pela 

Resolução 013/2020-CME para cumprimento dos dias letivos.  

 

Parágrafo Único: A reorganização do calendário escolar visa a garantia da realização de 

atividades escolares para fins de atendimento dos objetivos de aprendizagem previstos nos 

currículos dos períodos/anos/etapas, atendendo o disposto na legislação e normas correlatas sobre 

cumprimento da carga horária. 
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Art. 2º A SEMECEL Poderá utilizar as seguintes estratégias de cumprimento dos dias letivos em 

virtude do adiamento do início das aulas: 

 

I. Acrescentar uma hora diária no horário de aulas; 

 

II. Utilizar sábados e feriados para complementação dos dias letivos; 

 

III. Programar o cumprimento do número de dias letivos sem prejuízo das 800(oitocentas) 

horas anuais; 

 

IV. Poderá utilizar o cômputo das atividades não presenciais para fins de cumprimento da 

carga horária mínima anual; 

 

V. Programar antecipação de férias coletivas; 

 

VI. Reorganização do dia de fechamento dos bimestres; 

 

Parágrafo Único: A SEMECEL reordenará a trajetória escolar em caráter excepcional reunindo 

em continuum o currículo 2020 /2021.  

 

Art. 3º    O aumento de uma hora na carga horária diária poderá ser prorrogado para todo o ano 

letivo em caso de necessidade devido agravamento e/ou prosseguimento do estado de calamidade 

pública em virtude da contaminação do COVID-19 em que haja impedimento conforme 

orientações da Secretaria Municipal de Saúde e os descritos nos decretos estadual e municipal. 

 

 

Art. 4º Para cumprimento da programação curricular anual a SEMECEL deverá: 

I. Utilizar 01 horas adicional conforme inciso I do artigo 2º com aulas 

remotas/complementares; 

 

II. Programar o currículo contínuo usando a mesclagem dos anos 2020/2021 

primeiro/segundo semestres respectivamente; 

 

III. As escolas deverão adequar seu Projeto Pedagógico de acordo com as peculiaridades de 

cada escola com seus períodos/anos/etapas, contemplando as novas estratégias de ensino; 

 

IV. Planejar o dia da aula presencial para orientações dos educandos e aferições de resultado 

e análises das aprendizagens remotas; 

 

 

Art. 5º A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Laser fará uma Instrução 

Normativa quanto aos procedimentos das atividades escolares, funcionamento da Rede com dias 

de início das aulas com retorno remoto/gradual/escalonado e como serão as medidas adotadas 

contendo instruções à comunidade escolar. 
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Art. 6º A Instrução Normativa citada no caput do artigo anterior deverá conter: 

I. Descrição do início das aulas definindo a forma do retorno, se remoto/gradual/escalonado 

em percentual por períodos/anos/etapas; 

 

II. A opção totalmente remota sem prejuízo das atividades a critério dos pais/responsáveis; 

 

III. A Garantia de atendimento à educação especial em suas peculiaridades; 

 

IV.  A Garantia de atendimento com a merenda escolar a todos os alunos matriculados no turno, 

mantida regularmente a oferta ou medida alternativa que garanta a alimentação dos alunos; 

 

V. A descrição das regras de lotação e higienização dos veículos utilizados no transporte 

escolar; 

 

VI. Descrição dos dias de fechamento dos bimestres; 

 

VII. Descrição da reposição dos dias letivos não cumpridos; 

 

VIII. Forma avaliativa a ser empregada no período das aulas remotas/gradual/escalonada e 

presenciais quando houver; 

 

IX. Orientações sobre os registros dos conteúdos e frequências dos alunos no período que durar 

o processo adotado em virtude da Pandemia do COVID-19 observando os critérios de evasão 

e retenção; 

 

X. Orientações sobre o currículo contínuo para os períodos/anos/etapas; 

 

XI. Criar protocolos de segurança e restrições sanitárias a serem cumpridas pelas unidades de 

ensino obedecendo aos critérios individuais e coletivos de acordo com a classificação das 

bandeiras de riscos de contágio editadas por decretos ou autoridades de saúde e sanitárias. 

 

a. O protocolo de segurança descrito no inciso anterior deverá ter a aprovação das autoridades 

de saúde e sanitárias. 

 

Art. 7º Havendo necessidade de adiamento do início/interrupção das aulas em virtude de 

agravamento da Pandemia do COVID-19, a SEMECEL reorganizará seu planejamento e 

esclarecerá/informará a comunidade de acordo com as normativas, reordenando os dias e horas 

letivas para cumprimento da carga horária anual de 800 horas. 

 

Art. 8º A duração da carga horária diária, incluídas as aulas/atividades complementares/remotas 

passará a ser de 5 horas para o Ensino Infantil, Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, Educação 

Especial, Escola Ativa e Educação de Jovens e Adultos nas primeiras e segundas etapas para o 

cumprimento das 800 horas anuais de acordo com as normativas legais.  
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Parágrafo Único: O Projeto SOME, a Educação de Jovens e Adultos nas terceiras e quartas 

etapas, Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e Educação Especial ministrarão as aulas/atividades 

complementares/remotas de acordo com a carga horária anual de cada disciplina específica. 

 

Art. 9º A SEMECEL deverá reordenar o currículo anual à diferentes formas de organização da 

trajetória escolar em virtude do momento excepcional. 

 

Parágrafo Único: O processo educativo e sua forma diferenciada de aplicação   deve garantir o 

atendimento dos direitos e objetivos de aprendizagem previstos para cada período/ano/etapa que 

estão expressos pelas competências previstas e desdobradas nos currículos; 

 

Art. 10º As Escolas de Ensino Infantil da Rede Particular adequará seu planejamento de acordo 

com as normativas desta Resolução. 

 

Art. 11    para orientação do Sistema de Ensino de Dom Eliseu que levem em considerações para 

consultas os seguintes documentos: 

I. Parecer CNE/CP nº 5/2020 – 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. 

 

II. Parecer CNE/CP nº 9/2020 – Reexame do Parecer CNE/CP nº 5/2020, que tratou da 

reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não 

presenciais para fins de cumprimento da carga horária anual, em razão da Pandemia da 

COVID-19; 

 

III. Parecer CNE/CP nº 11/2020 – Orientações Educacionais para a Realização de Aulas e 

Atividades Pedagógicas e Não Presencias no Contexto da Pandemia; 

 

IV. RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020 (*) Institui Diretrizes 

Nacionais orientadoras para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 de 

agosto de 2020, que estabelece normas 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 nº 6, de 

20 de março de 2020. 

 

V. Resolução CEE nº 020/2021 que orienta a definição de Diretrizes Estaduais orientadoras para 

a implementação do disposto na Lei 14.040/2020 e na Resolução CNE/CP nº 02, de 10 de 

dezembro de 2020, pelas instituições e redes escolares de educação Básica públicas, privadas, 

comunitárias e confessionais integrantes do Sistema estadual de Ensino do Pará. 

 

VI. Decreto nº 800/2020-GP do Governo Estadual que institui o Projeto RETOMAPARÁ, com 

nova redação em 30 de janeiro de 2021; 

 

VII. Decreto 260, de 19 de fevereiro de 2021 que dispõe sobre as medidas de prevenção e 

enfrentamento ao COVID-19, a fim de evitar o congestionamento do serviço de saúde no 

Município de Dom Eliseu, resguardando a saúde e o bem-estar de seus munícipes. 
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VIII. NOTA TÉCNICA – GT COVID 19 - 11/2020 Nota Técnica para a atuação do Ministério 

Público do Trabalho na defesa da saúde e demais direitos fundamentais de professoras e 

professores quanto ao trabalho por meio de plataformas virtuais e/ou em home office durante 

o período da pandemia da doença infecciosa COVID-19; 

 

IX. Plano de Contingência Municipal para Infecção Humana pelo Novo Corona Vírus/2020. 

 

Art. 12    Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em 

contrário. 

 

Conselho Municipal de Educação de Dom Eliseu, 22 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gersilon Silva da Gama 
Prefeito Municipal 


