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CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPINAS
PARECER CME Nº 01, DE 08 DE ABRIL DE 2020

1. RELATÓRIO

1.1 INTRODUÇÃO
A Sra.  Secretária  Municipal  de Educação,  Professora Solange Villon  Kohn Pelicer,
encaminhou a este Conselho Municipal de Educação, a solicitação de elaboração de
parecer,  sobre  Reorganização  dos calendários  escolares  do  Sistema Municipal  de
Ensino de Campinas, devido ao surto global da Covid-19, causado pela disseminação
do Novo Coronavírus (SARS-CoV-2). 
A Comissão Especial do CME nomeada pela Portaria CME nº 02, de 03 de abril de
2020,  para  dar  encaminhamento  á  referida  solicitação  é  constituída  pelos
Conselheiros:  Adriana  Lech Cantuária,  Márcia  Maria  Rocha,  Adriana  Maria  Corder
Molinari,  Leila Cláudia Sarubbi Heleno da Silva, Neudenir Pereira dos Santos, tendo
como relatora e presidente Adriana Lech Cantuária.
1.2 FUNDAMENTAÇÃO
A Comissão supracitada, tendo como fundamentação:
I - A declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 11 de março de 2020,
de que a disseminação comunitária do Novo Coronavírus em todos os continentes
caracteriza pandemia e que estudos recentes demostram a eficácia das medidas de
afastamento social precoce para restringir a disseminação do SARS-CoV-2, além da
necessidade de se reduzir a circulação de pessoas e evitar aglomerações em toda a
cidade, inclusive no transporte coletivo;
II - A Medida Provisória nº 934, de 01/04/2020, que firma em seu artigo primeiro, que 

Art.  1º  O  estabelecimento  de  ensino  de
educação básica fica dispensado, em caráter
excepcional,  da  obrigatoriedade  de
observância  ao  mínimo  de  dias  de  efetivo
trabalho escolar,  nos termos do disposto no
inciso I  do caput  e no § 1º  do art.  24 e no
inciso II do caput do art. 31 da Lei nº 9.394,
de  20  de  dezembro  de  1996,  desde  que
cumprida  a  carga  horária  mínima  anual
estabelecida  nos  referidos  dispositivos,
observadas  as  normas  a  serem  editadas
pelos  respectivos  sistemas  de  ensino.
Parágrafo  único  A  dispensa  de  que  trata  o
caput  se  aplicará  para  o  ano  letivo  afetado
pelas  medidas,  para  enfrentamento  da
situação de emergência de saúde pública de
que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020;



III - O artigo 24 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, que organiza
a  educação  básica  e  em  especial,  o  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”; 
IV - O §4º do artigo 32 da LDB, que afirma que o ensino fundamental será presencial,
sendo o ensino a distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em
situações emergenciais; 
V - O Decreto nº 20.768, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre a suspensão de
todas as atividades escolares nas Unidades Educacionais que compõem o Sistema
Municipal de Ensino de Campinas;
VI - O Decreto nº 20.771, de 16 de março de 2020, alterado pelo Decreto nº 20.772, de
17 de março de 2020, que dispõe sobre a adoção, no âmbito da administração pública
direta e indireta, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio
pelo novo coronavírus e recomendações ao setor privado no município;
VII - O Decreto nº 20.782, de 21 de março de 2020, publicado no DOM de 22//03/2020
-  Edição  Extraordinária,  que  declara  situação  de  calamidade  pública,  estabelece
regime de quarentena no Município de Campinas,  e define outras medidas para o
enfrentamento da pandemia (COVID-19) decorrente do Novo Coronavírus;
VIII  -  A  autonomia  e  responsabilidade  na  condução  de  seus  respectivos  projetos
pedagógicos pelas escolas do Sistema Municipal de Ensino de Campinas; 
IX - As implicações da pandemia COVID-19 no fluxo do calendário escolar, bem como
a perspectiva de que a duração das medidas de suspensão das atividades escolares a
fim  de  minimizar  a  disseminação  do  coronavírus  possa  ser  de  tal  extensão  que
inviabilize a execução do ano letivo em condições normais e 
X - A importância da gestão do ensino e da aprendizagem, dos espaços e dos tempos
escolares, bem como a compreensão de que as atividades escolares não se resumem
ao espaço de sala de aula,
Cabe a  este Conselho  Municipal  de Educação  emitir  parecer  sobre as  medidas a
serem adotadas no âmbito do seu Sistema de Ensino, referentes à flexibilização do
Calendário  Escolar  diante  das  medidas  emergenciais  tomadas  pelas  autoridades
sanitárias para o enfrentamento da propagação e transmissão do SARS-CoV-2.

1.3 APRECIAÇÃO
A pandemia da COVID19 causou, no mundo e consequentemente, no município de
Campinas,  consequências  graves,  levando  à  paralisação  de  aulas,  tornando-se
necessário  normatizar  a  reorganização  dos  calendários  escolares  e  reforçar
orientações quanto às possibilidades de trabalho pedagógico a ser implementado nas
instituições  integrantes  do  Sistema  Municipal  de  Ensino  de  Campinas.  É  preciso
orientar a organização e planejamento das equipes escolares, alunos e suas famílias,
de forma a garantir o desenvolvimento do Projeto Pedagógico de cada escola, assim
como garantir o cumprimento das 800 horas previstas na LDB nº 9.394/96.
É  importante  que  tais  diretrizes  sejam  estabelecidas  em  resolução,  contendo
dispositivo  legal  que  garanta  a  complementação  e  a  reorganização  do  calendário
escolar  para  cumprimento  da  carga  horária  estabelecida  em  Lei,  observando  as
especificidades dos níveis, etapas, cursos e modalidades da educação –  Educação
Infantil  (creche  e  pré-escola),  Ensino  Fundamental(anos  iniciais  e  anos  finais),
Educação de Jovens e Adultos – EJA, e Idoso (anos iniciais e anos finais), Educação
Profissional e Educação Especial. 

2. PARECER 
Considerando o exposto, esta relatora e demais membros da Comissão são favoráveis
à  reorganização  e  solicita  a  apreciação  dos  demais  conselheiros  do  Conselho



Municipal de Educação, para possível aprovação, da Minuta de Resolução que dispõe
quanto à reorganização dos calendários escolares, devido ao surto global da COVID-
19, no âmbito do Sistema Municipal de Ensino de Campinas e dá outras providências.

Campinas,  de abril de 2020

Adriana Lech Cantuária 
RELATOR(A)
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