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1. RELATÓRIO

1.1 INTRODUÇÃO
A Comissão nomeada pela Portaria CME nº 03, de 13 de julho de 2020, constituída pelos
Conselheiros:  Flávia  Martins  Guimarães,  Márcia  Maria  Rocha,  Nattan  Rocha  Souza,
Neudenir Pereira dos Santos e Suely Fátima Oliveira, tendo como relatora Flávia Martins
Guimarães, encaminha para apreciação do plenário do Conselho Municipal de Educação,
CME, o parecer visando à alteração do inciso V, art. 2º da Resolução CME nº 01, de 16
de abril de 2020, nos termos aqui relatados.

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 demonstram 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 todos os
municípios, inclusive no transporte coletivo;
II - A Medida Provisória nº 934, de 01/04/2020, que firma em seu artigo 1º:

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 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;
V - 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;
VI - 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);
VII  -  O Decreto  nº  64.994,  de  28 de maio  de  2020,  que  dispõe  sobre  a  medida de
quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, que institui o
Plano São Paulo e dá providências complementares;
VIII - O Decreto nº 65.061, de 13 de julho de 2020, que dispõe sobre a retomada das
aulas e atividades presenciais, no contexto da pandemia de COVID19, e dá providências
correlatas;
IX  -  A  Resolução  SEDUC nº  45/2020,  de  20  de  abril  de  2020,  que  dispõe  sobre  a
realização e o registro de atividades escolares não presenciais pelas unidades escolares
vinculadas ao Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, durante o período de restrição
das atividades presenciais devido à pandemia de COVID-19;
X - O  Parecer CNE/CP nº 9/2020, aprovado em 8 de junho de 2020, que reexamina o
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 mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19;
XI - O Parecer CNE/CP nº 11/2020, aprovado em 7 de julho de 2020, com Orientações
Educacionais para a Realização de Aulas e Atividades Pedagógicas Presenciais e Não
Presenciais no contexto da Pandemia;
XII - 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; 
XIII - 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;
XIV  -  A  autonomia  e  responsabilidade  na  condução  de  seus  respectivos  projetos
pedagógicos pelas escolas do Sistema Municipal de Ensino de Campinas; destacando-se
a importância de manter a liberdade da gestão do sistema e das unidades escolares, 
Considera  que  cabe  a  este  Conselho  Municipal  de  Educação  emitir  parecer  sobre  a
alteração do inciso V, art.  2º da Resolução CME nº 01, no que tange a contagem de
tempos de ensino não presenciais e de medidas a serem adotadas no âmbito do Sistema
de Ensino Municipal de Campinas (escolas públicas e privadas de Educação Infantil  e
escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Campinas), 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.

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=147041-pcp009-20&category_slug=junho-2020-pdf&Itemid=30192


1.3 APRECIAÇÃO
A  extensão  do  tempo  previsto  para  o  isolamento  social  causado  pela  pandemia  da
COVID-19  e  o  cenário  de  imprevisibilidade  para  o  retorno  às  atividades  presenciais
revelados até a presente data requisitam imediata manifestação quanto a alteração do
inciso V, artigo 2º da Resolução CME nº 01/2020.
Ainda que cumprida a previsão de reabertura das escolas idealizada pelo Governo de
Estado  de  São  Paulo,  em 8  de  setembro  de  2020,  ela  ocorrerá  dentro  das  normas
previstas no Plano São Paulo, destacando o decreto nº 65.061, de 13 de julho de 2020,
que indica:
 

Art. 2º A retomada das aulas e demais atividades presenciais no Estado de
São Paulo  se dará em três etapas,  às quais  corresponderão diferentes
graus de restrição, observada a capacidade das unidades de ensino, na
seguinte conformidade:
I - Etapa I: presença de até 35% do número de alunos matriculados;
II - Etapa II: presença de até 70% do número de alunos matriculados;
III - Etapa III: presença de 100% do número de alunos matriculados.
Parágrafo único.  Em quaisquer das etapas a que alude o "caput"  deste
artigo, enquanto perdurar a medida de quarentena instituída pelo Decreto
nº 64.881, de 22 de março de 2020, é vedada a realização de atividades
que possam gerar aglomeração.
Art.  3º A retomada das aulas e demais atividades presenciais  em cada
unidade de ensino se iniciará com a implementação da Etapa I, desde que,
cumulativamente:
I  -  a  área  em  que  localizada  a  unidade  esteja  classificada  nas  fases
amarela ou verde;
II - no período anterior de 28 dias consecutivos, observe-se o seguinte:
a) nos primeiros 14 dias, áreas que representam 80% da população do
Estado estejam classificadas nas fases amarela ou verde;
b)  nos  14  dias  subsequentes,  a  totalidade  do  território  estadual  esteja
classificada nas fases amarela ou verde.
§ 1º Para fins do disposto neste artigo, consideram-se áreas as regiões
definidas nos termos do item 1 do § 3º do artigo 3º do Decreto nº 64.994 ,
de 28 de maio de 2020.
§ 2º A passagem das unidades de ensino:
1. para a Etapa II, dependerá da classificação, por 14 dias consecutivos,
na fase verde, de áreas que concentrem ao menos 60% da população do
Estado;
2. para a Etapa III, dependerá da classificação, por 14 dias consecutivos,
na fase verde, de áreas que concentrem ao menos 80% da população do
Estado.
§ 3º Na hipótese de que uma área venha a ser reclassificada nas fases
vermelha  ou  laranja,  as  respectivas  unidades  de  ensino  suspenderão,
imediatamente, as aulas e atividades presenciais.

A impossibilidade de aulas presenciais ou a determinação de frequência fracionada de
alunos nas atividades presenciais futuras não significam, em si, a exclusão de atividades
de  ensino  aprendizagem,  no  entanto  requerem  que,  para  garantir  o  direito  à
escolarização,  haja  provisão de diversidade de recursos  e  estratégias  de  ensino  que
promovam a continuidade do processo ensino aprendizagem, via a interação professor
aluno.  
Por determinação da Lei de Diretrizes e Bases o calendário escolar só pode ser concluído
após a oferta de no mínimo 800 horas de trabalho educacional. Até o presente momento
as escolas ligadas ao Sistema Municipal de Ensino garantiram 30 dias de efetivo trabalho
escolar, computando o total de 150 horas presenciais. Assim, está sob a responsabilidade



deliberativa deste Conselho prover condições legais que permitam a cada uma delas a
possibilidade de cumprir as 650 horas restantes. 
Mantendo-se apenas a possibilidade de computar 15% dos tempos não presenciais na
contagem de 800 horas para a conclusão do ano letivo, tal como indica inciso V, Art. 2º da
Resolução CME nº 01/2020, os estudantes não terão condições de concluir as atividades
letivas no ano corrente.
Este fato provocará impactos negativos sobre todos os estudantes,  com destaque às
perdas  para  os  2.485  concluintes  do  Ensino  Fundamental,  sendo  1720  do  Ensino
Fundamental Regular e 765 da Educação de Jovens e Adultos, EJA, que serão impedidos
de  lograr  o  avanço  de  estudos  em  Escolas  Técnicas,  que  excepcionalmente  trazem
regras de seleção de estudantes para turmas 2021, por meio de avaliação do histórico
escolar.
Conforme  relatório  da  Secretaria  Municipal  de  Educação,  responsável  pela  oferta  de
educação  pública  para  35.448  crianças  de  Educação  Infantil,  18.587  estudantes  do
Ensino Fundamental Regular, e 2.617 de Educação de Jovens e Adultos, perfazendo o
total de 56.352 matriculados, foram tomadas as seguintes providências para favorecer o
acesso a atividades de estudos não presenciais:
 criação de um site para divulgação das ações de cada unidade escolar e seus canais
de comunicação com os pais e responsáveis -  SME Teletrabalho;
 disponibilização  do  Google  sala  de  aula  da  SME para  postagens  de  atividades  e
interação com os alunos;
 criação de conta de e-mail institucional para interação professor aluno, aluno escola e
acesso ao ambiente virtual de aprendizagem para todos os alunos matriculados no Ensino
Fundamental da SME  e profissionais, totalizando 22 mil contas; 
 distribuição  de  chips de  internet  para  todos  os  alunos  matriculados  no  Ensino
Fundamental da SME;
 aquisição de Chromebooks para distribuir aos docentes e aos alunos que necessitam de
recursos de acesso, 1.000 tablets;
 início da programas educativos da rede Municipal de Campinas via TV Câmara.
Como resultado das ações empreendidas pela SME constata-se que 72,5% de alunos
acessam a Plataforma Google Sala de Aula.
Além das ações da SME outras iniciativas de entidades de classes, Organizações Sociais
e  conselhos  têm  se  mobilizado  de  diferentes  formas  e  trazem  a  este  Conselho  os
resultados de tais mobilizações.
Em escuta realizada pelo representante dos estudantes a alunos e do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, aos coordenadores de Organizações
Sociais, OSCs, que atuam nos Centros de Convivência e junto a famílias de estudantes
sobre as necessidades de apoio aos estudos, destacam-se:
 a importância da entrega dos livros didáticos como instrumento de apoio ao estudo
domiciliar; 
 o permanente investimento do poder público em empréstimo de aparelhos de acesso
digitais para uso individual, visto que muitos estudantes partilham os equipamentos com
outros estudantes da família ou com trabalhadores que cumprem trabalho remoto;
 provisão de recurso diversificado em regiões onde não há serviço de internet;
 clareza às famílias e estudantes sobre a validade das atividades realizadas, compondo
um pacto de valorização da escolarização (OSCs).
Tem-se ciência também de que os professores se mantêm ativos, atuando em sua função
real  de ensino,  em todo seu horário  de trabalho organiza as ações que promovem a
interação professor-aluno, escola-família, aluno-aluno e escola-comunidade. Docentes e
gestores, aliados a comunidade escolar mantém a escola ativa, porque escola não é um
prédio e acontece em diversos espaços.



As conselheiras representantes do STMC- Sindicato dos Trabalhadores de Campinas e
da APEOESP-Sindicato Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo trazem
também a voz do docente:          
 O Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Campinas, STMC, apresenta a proposta
de livre porcentagem para o uso de horas remotas, uma vez que os professores estão em
teletrabalho com seus alunos em sua Unidade Educacional.  Deixando claro que esta
entidade sindical acredita que esta ferramenta tecnológica utilizada é para completar o
trabalho pedagógico presencial, e nunca ocupar o lugar do professor. Mas, o momento é
salvar vidas. Todas as vidas importam: de nossas crianças e adolescentes e também
nossos profissionais.
 Como destaques da escuta da APEOESP sobre o tema central deste parecer traz-se a
aceitação pela alteração da porcentagem de tempos não presenciais, de modo que não
seja preciso gerar trabalho aos sábados e nem nas férias de janeiro;  preocupação com a
qualidade da aprendizagem e acompanhamento da interação real do aluno e garantia de
acesso somado a empenho de conscientização do papel do estudante; deixar claro que
essa  alteração  não  pode  em  hipótese  alguma  vir  a  substituir  os  professores,  e
investimento do poder público na garantia de recursos para acesso digital, participação
ativa dos docentes nas tomadas de decisões sobre replanejamento de aprendizagem e
reposições que forem necessárias.
O representante do Conselho de Escolas Municipais de Campinas apresentou resultados
de pesquisa referente a situação de estudo em tempo de pandemia e ao que diz respeito
ao tema deste parecer 69% são contrários ao retorno às aulas em setembro; e 61% não
veem necessidades da conclusão do ano letivo em 2020, porém não há identificação de
que ano escolar são os respondentes. 
Importante destacar que todas as instituições de ensino regulamentadas pela Secretaria
Estadual  de  Educação  tem  dado  curso  a  contagem  de  tempos  de  aprendizagem
paralisadas em 23 de março desde 27 de abril  de 2020, seguindo as orientações do
Documento  orientador  -  Atividades  não  presenciais  -  Maio  de  2020  enviado  pelo
CONDEP- SP como operacionalização da Resolução SEDUC 45/2020, art.2º:

Artigo  2º  O  desenvolvimento  das  atividades  escolares  não  presenciais  na
modalidade  semipresencial  poderá  contemplar  o  uso  de  recursos  digitais,
materiais  impressos  com  orientações  por  meio  de  textos,  estudo  dirigido,
pesquisas,  entre  outros,  respeitadas  as  especificidades  e  considerando  os
recursos disponíveis.
● 1º  Para  contabilização  da  carga  horária  cumprida,  a  realização  das
atividades dos docentes com seus alunos deve ser devidamente registrada, em
atendimento às normas em vigor.
● 2º A Direção da escola e os docentes devem articular-se com as famílias

nas  decisões  e  demais  informações  necessárias,  enquanto  permanecer  a
suspensão das aulas presenciais no período de prevenção de contágio pelo
coronavírus (COVID-19).
● 3º  A  Coordenadoria  Pedagógica  (Coped)  expedirá  instruções

complementares  a  fim  de  detalhar  os  procedimentos  para  verificação  dos
registros das atividades escolares referidas no “caput” deste artigo.

Quanto  ao  compromisso  com  aprendizagem  lembra-se  que  é  preciso  contar  com  a
corresponsabilidade de alunos e suas famílias na garantia do desenvolvimento das ações
promovidas  pela  escola.  O  princípio  apresentado  no  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente,  ECA,  sobre  a  responsabilidade  compartilhada  entre  sociedade  e
estabelecimento de ensino quanto ao desenvolvimento intelectual e integral das crianças
tem urgência de ser compreendida e materializada neste cenário pandêmico. 



A horizontalidade da participação na solução do dilema que temos vivido é um desafio,
mas  uma oportunidade  de  aprendizagem de  corresponsabilidade  social  exigido  neste
tempo histórico. 
Importante lembrar que todos os adultos, sejam familiares ou servidores públicos têm a
responsabilidade  legal  de  garantir  o  desenvolvimento  intelectual  correndo  o  risco  de
responder por:

a) crime de negligência:  ECA: Art. 5º - Nenhuma criança ou adolescente será objeto
de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos
seus direitos fundamentais;

b) crime de abandono intelectual tipificado no artigo 246 do Código Penal e ocorre
quando o pai, mãe ou responsável vem a deixa de garantir a educação  de seu
filho.  O artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) diz que aos pais
incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores.

Conforme  determina  a  LDB  nº 9.394,  DE  20  DE  DEZEMBRO  DE  1996,  o  Ensino
Fundamental inicia-se aos 6 anos de idade e deve ter 9 anos de duração e no art 32, § 1º
faculta o ensino desdobrado em ciclo, opção da Rede Municipal de Ensino, que neste
cenário  apresenta  melhores  condições  de  reordenar  planos  pedagógicos  e  podem
favorecer a qualidade de aprendizado dos conteúdos curriculares, sem necessidade de
perda do ano letivo.
O mesmo artigo apresenta no § 4º que o “Ensino Fundamental será presencial, sendo o
ensino a distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações
emergenciais”,  situação  que  a  pandemia  do  Novo  Coronavírus  impõe  a  toda  a
humanidade. Diante desta emergência, e ressaltando que o termo educação a distância
está  aqui  limitado,  mas  que  na  Resolução  CME  nº  01/20  em  questão  está
adequadamente substituída por termos como “atividade fora da escola e extra escolar”, e
indicando a utilizando “de todos os recursos disponíveis, desde atividades e orientações
impressas  com textos,  estudo  dirigido  e  avaliações enviadas aos  alunos/família,  bem
como outros meios não presenciais.” 
Diante do exposto indagamos: Quem tem competência para definir o valor pedagógico
destas atividades para contagem de horas a serem cumpridos em ano letivo? 
Esta comissão compreende que a análise da validade das atividades como pedagógicas
ou não, cabe às equipes de Supervisão Educacional do Sistema Municipal de Ensino e
aos  servidores  da  Gestão  Escolar  (diretores,  vice-diretores  e  orientadores)  de  cada
unidade,  seguindo-se  critérios  já  estabelecidos  para  tal.  Estes  profissionais  são
concursados, competentes e legalmente portadores desta autoridade.
Acrescenta-se  aqui  que a  requisição de revisão do inciso  em questão veio  a  pedido
destes profissionais, como apresentado pelo Sr. Luis Marighetti, diretor do Departamento
Pedagógico,  na reunião deste colegiado,  no dia 2 de julho e reafirmada em resposta
enviada a esta Comissão.

2. PARECER 
Considerando  o  exposto,  os  membros  da  Comissão  são  favoráveis  à  exclusão  da
limitação de porcentagem imposta  ao calendário  2020,  para  contagem de tempos de
atividades não presenciais e propõe como nova redação:
Art. 2º
V  -  computar  na  carga  horária  de  atividade  escolar  obrigatória,  se  necessário,  as
atividades programadas fora da escola, preservada a natureza da relação professor-aluno
e garantido o acesso de todos os envolvidos;
Solicita a apreciação deste parecer, pelos demais conselheiros do Conselho Municipal de
Educação, e convocação imediata de reunião extraordinária para votação da alteração do
inciso V do artigo 2º da Resolução CME nº 01/2020, que dispõe quanto à reorganização

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument


dos calendários escolares, devido ao surto global da COVID-19, no âmbito do Sistema
Municipal de Ensino de Campinas.

Campinas, 23 de julho de 2020

Flávia Martins Guimarães 
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