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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2020 SMEC DE GLORIA D’OESTE – MT 

 
 
 

Dispõe sobre as normas a serem adotadas pelas 
instituições pertencentes ao Sistema Municipal 
de Ensino de Gloria D’Oeste/MT, enquanto 
perdurar a situação de pandemia pelo 
Coronavírus (COVID-19) e reorganização do 
calendário escolar. 

 
 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GLORIA D’OESTE – MT, no uso de suas 
atribuições legais, e considerando a Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDBEN, Lei nº 13.005/2010 – Plano Nacional de Educação, Lei nº 
8.069/90 – Estatuto da criança e do Adolescente, tendo em vista o plano de contingência 
e adoção de medidas com o objetivo de reduzir os riscos de contágio e de disseminação 
do COVID – 19, e: 
 
CONSIDERANDO que, no dia 11 de março do corrente ano, a Organização Mundial de 
Saúde declarou como pandemia, a infecção humana pelo COVID – 19; 
 
CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que declara 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em razão da infecção humana 
pelo COVID – 19; 
 
CONSIDERANDO o Decreto nº 407, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as 
medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do COVID – 19 a serem adotadas pelo Poder Executivo do 
Estado de Mato Grosso, e dá outras providências; 
 
CONSIDERANDO o Decreto nº 413, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre as novas 
medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do COVID – 19 a serem adotadas pelo Poder Executivo do 
Estado de Mato Grosso, e dá outras providências; 
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CONSIDERANDO o Decreto nº 425, de 25 de março de 2020, consolida as medidas 
temporárias restritivas ás atividades privadas para prevenção dos riscos de 
disseminação do Coronavírus (COVID – 19) a serem adotadas pelo Poder Executivo do 
Estado de Mato Grosso, e dá outras providências; 
 
CONSIDERANDO o Decreto nº 873 de 07 de abril de 2020 que dispõe sobre a adoção, 
no âmbito da administração pública direta e indireta do Município de Gloria D’Oeste de 
medidas temporárias e de emergência de saúde pública de prevenção de contágio pelo 
coronavírus (COVID – 19) e dá outras providências; 
 
CONSIDERANDO o Decreto nº 878 de 29 de abril de 2020, que dispõe sobre as novas 
medidas temporárias de prevenção e enfrentamento da propagação decorrente do 
novo Coronavírus (COVID – 19) a serem adotadas pelo Poder Executivo Municipal de 
Gloria D’Oeste e dá outras providências; 
 
CONSIDERANDO posicionamento do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de 
Enfermagem (Confen/Coren) sobre a prevenção e combate ao novo Coronavírus – 
COVID -19; 
 
CONSIDERANDO a Nota de Esclarecimento do Conselho Nacional de Educação sobre as 
implicações da pandemia do COVID – 19 no fluxo do calendário escolar; 
 
CONSIDERANDO, a Portaria nº 01/UNCME-MT/2020, que dispõe sobre orientações 
gerais e critérios para ações, com referência ao acompanhamento do combate ao COVID 
– 19; 
 
CONSIDERANDO, a Resolução Normativa nº 003/2020-CEE/MT, que dispõe sobre 
normas de Reorganização  do Calendário  para o Ano Letivo de 2020  a serem adotadas 
pelas instituições pertencentes ao Sistema Estadual de Ensino em razão da Pandemia 
COVID – 19; 
 
CONSIDERANDO que uma das principais medidas para conter a disseminação do novo 
Coronavírus é o isolamento e o distanciamento social, conforme orientação das 
autoridades sanitária; 
 
CONSIDERANDO que a LDBEN 9.394/96 no Art. 23, § 2°, prevê a competência do 
respectivo Sistema de Ensino para a definição do Calendário Escolar, adequando-o ás 
peculiaridades locais, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o 
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recomendar, inclusive por questões climáticas e econômicas, garantindo a 
obrigatoriedade do cumprimento do Art. 24, Inciso I; 
 
CONSIDERANDO que a pandemia provocada pelo COVID – 19, neste período, mobiliza 
o órgão normativo para regulamentar, de forma excepcional e temporária, as atividades 
letivas; 

 
CONSIDERANDO o Decreto nº 432, de 31 de março de 2020. Consolida , estabelece e 
fixa critérios para aplicação de medidas não farmacológicas excepcionais, de caráter 
temporário, restritivas à circulação e ás atividades privadas, para a prevenção dos riscos 
de disseminação do coronavírus em todo o território de Mato Grosso; 
 
CONSIDERANDO a Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020 que estabelece 
normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior 
decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde 
pública de que trata a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020. 
 
CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP nº 5/2020, de 28/04/2020 que orienta sobre a 
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. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1°- Todas as Unidades Escolares Municipal de Ensino devem seguir e estar vigilantes 
a todas as determinações, orientações e recomendações dos órgãos governamentais 
federal, estadual e municipal, em especial da Organização Mundial da Saúde (OMS), 
para evitar a proliferação do COVID – 19 e assegurar o cumprimento dos dispositivos da 
LDBEN 9.394/96, em termos de parâmetros organizativos das atividades escolares e 
execução de seus currículos e programas, em especial o artigo 24 (cumprimento da 
carga horária mínima anual de 800 horas na Educação Básica). 
 
ART. 2° As Unidades Escolares Municipais, que ofertam a Educação Básica, levando em 
consideração a importância da gestão do ensino e da aprendizagem, bem como a 
compreensão de que as atividades escolares não se resumem ao espaço físico, poderão 
reorganizar seus calendários escolares e propor para além de reposição de aulas de 
forma presencial, a utilização do “Ensino Não Presencial” como uma adaptação 
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momentânea e emergencial em função da Pandemia, para que a educação dos alunos 
não seja paralisada. 
 
 
Art. 3° As Unidades Escolares poderão oferecer material de estudos e atividades 
escolares sendo estas consideradas como aulas não presenciais, mediadas pelas 
tecnologias digitais ou não, organizadas de forma a atender á carga horária diária 
correspondente a prevista para o período, registrando-se a freqüência dos estudantes 
de acordo com o desenvolvimento das atividades propostas, às quais devem ser 
arrolados em planejamentos da unidade escolar – Projeto Político Pedagógico (PPP) e 
arquivadas comprovando-se, assim, as atividades escolares realizadas pelos estudantes. 
 
Art. 4° Para atender ás demandas do atual cenário, que exige medidas severas de 
prevenção à disseminação do coronavírus, os gestores das instituições ou redes de 
ensino terão as seguintes atribuições para execução do regime especial de atividades 
escolares não presenciais: 
 
I – planejar e elaborar, com a colaboração do corpo docente, as ações pedagógicas e 
administrativas a serem desenvolvidas durante o período em que as aulas presenciais 
estiverem suspensas, plano de ação pedagógica completo contendo os objetivos, 
métodos e técnicas, recursos e carga horária para cada atividade, formas de 
acompanhamento e comprovação da realização pelos alunos; 
II – planejar atividades pedagógicas que fortaleçam as competências leitoras, a 
linguagem escrita, matemática, bem como as demais competências gerais e especificas, 
contidas em cada componente curricular, ou campos de experiências, além de 
contemplar o atendimento da Educação Especial e a Educação Integral; 
III – divulgar o referido planejamento entre os membros da comunidade escolar; 
IV – propor material especifico para cada etapa e modalidade de ensino, com facilidade 
de execução e compartilhamento; 
V – as atividades pedagógicas elaboradas devem ser atrativas,  de forma a incentivar as 
crianças e os adolescentes aos estudos; 
VI – os adolescentes devem acompanhar as atividades realizadas pelos estudantes e dar 
feedbacks necessários  utilizando –SE  do grupo Whatsapp da turma ou facebook para 
incentivar os estudos e tirar dúvidas); 
VII – zelar pelo registro da freqüência dos estudantes, por meio de relatórios ou  diário 
de classe, acompanhamento da evolução nas atividades propostas, que computarão 
carga horária, para fins de cumprimento do ano letivo de 2020; 
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VIII – as atividades pedagógicas não presenciais realizadas pelos alunos poderão ser 
avaliadas, a critério de cada instituição escolar; 
IX – os alunos que por diversos motivos, não realizaram as atividades não presenciais, 
deverão ser assistidos com intervenção pedagógica pela equipe de coordenação 
pedagógica escolar e acompanhada de avaliação docente no retorno das aulas 
presenciais. 
 
Art. 5° As Unidades Escolares deverão guardar com os registros, até que a Secretaria 
Municipal de Educação reelabore o calendário letivo de 2020, de forma a assegurar às 
800 horas obrigatórias. 
 
Art. 6° Na reorganização do calendário escolar, a Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura deverá observar o que dispõe a LDBEN quanto ao cumprimento do Artigo 24 que 
dispõe sobre a carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas anuais de atividades 
pedagógicas, com o objetivo de garantir o disposto no inciso IX do artigo 3° da LDBEN, e 
do inciso VII do artigo 206 da Constituição Federal, e a MP 934/2020 que flexibiliza, em 
caráter emergencial, o cumprimento dos 200 dias letivos (Art. 1°) desta forma, o órgão 
mantenedor poderá: 
 
I – utilizar períodos não previstos como recesso escolar do meio do ano; 
 
II – o calendário escolar, caso tiver necessidade, poderá ser estendido para o ano civil 
de 2021; 
 
III – poderá ter o aproveitamento dos sábados e feriados como dias letivos. 
 
IV – ampliação da jornada escolar diária por meio de acréscimo de horas em um turno 
para atividades escolares. 
 
Art. 7° As mantenedoras das instituições escolares Municipal de Ensino, por meio de 
suas equipes gestoras deverão reprogramar seus planos de Formação Continuada de 
modo a contemplar o uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), visando 
o cumprimento dos estudos dos novos referenciais curriculares – Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) e Documento de Referência Curricular (DRC) de Mato Grosso, em 
implementação, e demais temáticas educacionais pertinentes e emergente. 
 
Art. 8 ° O Plano Pedagógico estratégico e a planilha referente ao calendário escolar 
reorganizado, da Rede Pública Municipal de Ensino e da Educação Infantil, deverá ser 
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encaminhado á Assessoria Pedagógica para acompanhamento e fiscalização de seu 
cumprimento. 
 
 
 
Art. 9° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 
 

Gloria D’Oeste/MT, 22 de Junho  de 2020 
  
 
 
 
 
 

 
 

_________________________ 
Josenilda Alves das Neves 

Secretária Municipal de Educação  
Portaria n.º 06/2018 
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