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PORTARIA SEMED Nº 08, DE 16 DE JULHO DE 2021. 
 
 
Dispõe sobre a retomada gradual das atividades 

presenciais para as escolas da Rede Pública de Ensino, 

estabelecendo parâmetros para a organização das 

atividades pedagógicas enquanto perdurar o contexto 

pandêmico da Covid-19. 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA LIMA, no uso de suas atribuições 

conferidas pela Lei 2681, de 14 de maio de 2019, e considerando: 

  

- a Lei nº 14.040/2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas 

durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6/2020; 

- a Resolução CNE/CP nº 002/2020, 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; 

- a Portaria/SEMED nº 14, de 27 de maio de 2020 que dispõe sobre as diretrizes e normas para 

a oferta de regime especial de atividades não presenciais e institui o regime especial de 

teletrabalho nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, em decorrência da 

pandemia Coronavírus (COVID-19), para o cumprimento da carga horária mínima exigida; 

- o Decreto nº 48.205, de 15 de junho de 2020, que prorroga o prazo de vigência do estado de 

calamidade pública de que trata o art. 1º do Decreto nº 47.891, de 20 de março de 2020, no 

âmbito de todo o território do Estado; 

- que o município de Nova Lima mantém a rede municipal integrada ao sistema estadual de 

ensino, nos termos do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 9.394/1996, e, portanto, continuar 

a observar as normas educacionais do respectivo Conselho Estadual de Educação, 

 

RESOLVE: 

 

SEÇÃO I - DO RETORNO GRADUAL ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

 

Art.1º - Regulamentar, no âmbito das instituições educativas da Rede Pública Municipal de 

Educação de Nova Lima, as diretrizes para organização do trabalho pedagógico combinado, 

presencial e/ou remoto, enquanto estiver vigente o estado de calamidade pública definido 
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pelo Decreto nº 48.205, de 15 de junho de 2020 ou de acordo com as determinações dos 

órgãos competentes. 

 

Art.2º - A organização das atividades letivas presenciais para a Educação Básica, no Município 

de Nova Lima, seguirá as orientações constantes no Decreto Nº 11.267, de 27 de abril de 2021, 

com a observância dos protocolos sanitários para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. 

 

Parágrafo Único: As instituições de ensino deverão se organizar dentro do quantitativo de 

capacidade de distanciamento de 1,5 metro ou de 50% dos estudantes, podendo aquelas que 

não atingirem o mínimo de 20% realizar agrupamentos, com objetivo de otimizar o trabalho 

pedagógico. 

 

Art. 3º - Fica autorizada a retomada gradual das aulas e demais atividades presenciais para os 

estudantes de zero a dois anos e nove meses a partir de quinze dias contados da data de 

imunização da segunda dose de vacina dos profissionais em atividade escolar. 

 

Art.4º - Fica autorizado o retorno gradual às atividades presenciais, sem restrição de horário, 

de acordo com a proposta curricular da escola e demais legislações educacionais. 

 

Parágrafo Único: A carga horária de cada turno escolar retorna a sua condição anterior à 

Pandemia. 

 

Art.5º - Para as instituições educativas que atendem estudantes vinculados ao Programa de 

Tempo Integral, ficam institucionalizados, para o segundo semestre de 2021, os projetos 

pedagógicos especiais com atendimento prioritariamente remoto, podendo ser a oferta 

combinada de atividades presenciais e remotas, de acordo com a organização da unidade 

escolar. 

 

Art.6º - O retorno às atividades presenciais é opcional enquanto perdurar a pandemia, ficando 

a critério dos responsáveis pelo estudante, ou do próprio, de acordo com a lei, a frequência 

na unidade escolar. 

 

Art.7º - Para fins de organização do trabalho pedagógico, as escolas deverão orientar as 

famílias que optarem pela mudança no atendimento, sua intenção de alterar a opção, com 

antecedência, por meio da “Declaração voluntária de opção por atividades presenciais ou não 

presenciais”. 
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Art.8º - Para as famílias que não optarem pelo retorno às atividades presenciais, fica 

institucionalizada a continuidade do Projeto “Estudando em Família”. 

 

SEÇÃO II - DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

 

Art.9º - Definem-se  como atividades pedagógicas não presenciais na Educação Básica, o 

conjunto de atividades escolares a serem disponibilizadas a todos os estudantes matriculados 

em cada unidade escolar, em formato impresso ou mediadas por tecnologias digitais de 

informação e comunicação, quando disponíveis, ou por outros meios alternativos,  a fim de 

assegurar atendimento escolar essencial e possibilitar a vivência do currículo em espaços não 

escolares, incluindo aqueles de convivência familiar. 

 

Art.10 - A realização das atividades pedagógicas não presenciais deve possibilitar a efetivação 

dos direitos de aprendizagem expressos no desenvolvimento de competências e habilidades 

previstas na Base Nacional Curricular Comum - BNCC e na Proposta Pedagógica do Município, 

passíveis de serem alcançadas mediante estas práticas, considerando o replanejamento das 

ações pedagógicas. 

 

Art.11 - Para os fins de organização das atividades pedagógicas não presenciais, a Secretaria 

Municipal de Educação de Nova Lima disponibiliza os blocos de conteúdo, assegurando 

aquelas que impulsionam o aprendizado relacionado às inteligências  socioemocionais, tais 

como a autoconsciência, autogerenciamento, consciência social, habilidades de 

relacionamento e tomada de decisão responsável, voltadas para um aprendizado capaz de 

orientar o estudante para a vida e superar as dificuldades advindas do período de 

distanciamento social com responsabilidade e empatia. 

 

Art.12 - Cabe à unidade escolar  organizar o registro detalhado das atividades não presenciais 

desenvolvidas para os fins de comprovação da oferta das 833h20 (oitocentas e trinta e três e 

vinte minutos) horas anuais legalmente previstas e para assegurar o cômputo da carga horária 

efetivamente cumprida pelos estudantes, contendo a descrição das atividades, para cada ano 

de escolaridade e cada componente curricular, conforme os objetivos de aprendizagem 

definidos pela BNCC e pela Proposta Pedagógica do Município, considerando a equivalência 

das atividades propostas em relação ao cumprimento dos objetivos curriculares. 

 

§ 1º - Será considerada como carga horária efetivamente cumprida pelo estudante, para efeito 

de cômputo de frequência, toda atividade pedagógica não presencial devidamente realizada 

e devolvida para a avaliação docente, ainda que necessite de revisão para a adequação aos 

objetivos propostos. 
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§ 2º - Na hipótese de que seja necessária a revisão de uma atividade pedagógica não 

presencial para a adequação aos objetivos propostos, caberá ao professor regente orientar o 

estudante sobre como ele deverá proceder. 

 

Art.13 - O planejamento e a organização das atividades pedagógicas devem buscar minimizar 

os impactos das medidas de isolamento social na aprendizagem dos estudantes, considerando 

o longo período de suspensão das atividades educacionais presenciais nos ambientes 

escolares.  

 

Art.14 - A avaliação das atividades pedagógicas não presenciais realizadas pelos estudantes 

do ensino fundamental deve ser de caráter diagnóstico, formativo, investigativo, processual e 

contínuo. 

 

§ 1º - O registro do rendimento do estudante será feito por meio de pontuação cumulativa, 

totalizando cem pontos anuais a serem atribuídos, conforme o desempenho dos estudantes 

nas atividades presenciais e não presenciais realizadas para efeito do cumprimento da carga 

horária legalmente prevista de 833h20 anuais; 

 

§ 2º - Para fins de apuração do rendimento dos estudantes, bem como de conclusão de ano 

de escolaridade ou de nível de ensino, referentes ao ano escolar de 2021, aplicam-se os 

critérios de promoção, retenção e certificação dispostos na Resolução SEE Nº 2.197; 

 

Art.15 - O Conselho de Classe é a instância legítima da unidade escolar para orientar o 

planejamento pedagógico das atividades pedagógicas não presenciais necessárias à 

integralização da carga horária anual legalmente prevista, acompanhar o aproveitamento e a 

aprendizagem dos estudantes, organizar o processo de avaliação/recuperação de caráter 

formativo, investigativo, processual e contínuo, bem como para atribuir, referendar ou alterar 

os resultados referentes a cada componente curricular. 

 

Art.16 - As adaptações de atividades para os estudantes com deficiência devem observar o 

disposto na Lei Federal nº 13.146/2015, considerando os tipos de deficiência, e 

principalmente, o PDI- Plano de desenvolvimento Individual de cada estudante. 

 

Art.17 - O disposto nesta Portaria se aplica, no que couber, aos estudantes matriculados no 

primeiro segmento do ensino fundamental na modalidade Educação de Jovens e Adultos – 

EJA. 
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Art.18 - Todos os registros de acompanhamento pedagógico deverão ser inseridos pelas 

unidades escolares no Sistema de Gestão Escolar - SIGESC. 

 

Art.19 - Os casos omissos nesta Portaria serão dirimidos pela Secretaria Municipal de 

Educação de Nova Lima. 

 

Art.20 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
Nova Lima, 16 de julho de 2021. 

 


