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INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 01 DE MARÇO DE 2021. 

Dispõe sobre o Ano Letivo Continuum 

2020/2021 e dá outras providências. 

 

A Secretária Municipal de Educação de Santa Bárbara do Pará, no uso de suas 

atribuições, tendo em vista: as implicações da Pandemia da COVID-19 para o processo de 

ensino-aprendizagem na Rede Municipal de Ensino, inclusive no fluxo do calendário escolar 

de 2020, face à suspensão das atividades escolares presenciais por conta da necessidade de 

ações preventivas à sua propagação; a Resolução CEE/PA nº 020 de 18 de janeiro de 2021, 

que tem por objeto a definição de Diretrizes Estaduais orientadoras para a implementação do 

disposto na Lei nº 14.040/2020 de 18 de agosto de 2020, e na Resolução CNE/CP nº 2 de 10 

de dezembro de 2020; e o cumprimento da carga horária mínima obrigatória de 800h no Ano 

Letivo 2020, instrui: 

 

DA ADOÇÃO DO CURRÍCULO CONTINUUM 2020/2021 E DO CALENDÁRIO DO 

ANO LETIVO 2021 

 

Art.1° Será adotado no Município de Santa Bárbara do Pará o Currículo Continuum 

2020/2021, objetivando reposição dos objetivos de aprendizagem do Ano Letivo 2020 e 

continuidade do processo ensino-aprendizagem do Ano de 2021. 

§ 1° Para adoção do Currículo Continuum 2020/2021 serão adotadas Habilidades Prioritárias 

Unificadas para a Rede Municipal de Ensino, elencadas a partir do Documento Curricular 

Municipal – DCM/SBP, contemplando todos os Componentes Curriculares, tendo em vista: 

I. As turmas da Educação Infantil permanecem com suas organizações pedagógicas 

inalteradas (Creche, Maternal, Período I e Período II); 

II. As turmas da Educação de Jovens e Adultos – EJA permanecem inalteradas; 

III. As turmas do Ensino Fundamental I serão organizadas pedagogicamente da 

seguinte forma: 

a. Turmas do 1° Ano – alunos oriundos da Educação Infantil 

b. Turmas do 2° Ano – alunos oriundos do 1° ano/2020, com necessidade de reposição 

dos objetivos de aprendizagem de 2020. 

c. Turmas do 3° Ano – alunos oriundos do 2° ano/2020, com necessidade de reposição 

dos objetivos de aprendizagem de 2020. 

d. Turmas do 4° Ano – alunos oriundos do 3° ano/2020, com necessidade de reposição 

dos objetivos de aprendizagem de 2020. 

e. Turmas do 5° Ano – alunos oriundos do 4° ano/2020, com necessidade de reposição 

dos objetivos de aprendizagem de 2020. 

§ 2° O Calendário Escolar do Ano Letivo 2021 têm início em 01/03/2021 e término em 

22/01/2022, com 85 dias letivos no 1° Semestre e 115 dias letivos no 2° Semestre, totalizando 

200 dias letivos e 800h. 
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DO INÍCIO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO 2021 

 

Art.2° O Ano Letivo 2021 na Rede Municipal de Ensino ocorrerá, provisoriamente, a forma 

não presencial. 

Parágrafo Único: O retorno na forma presencial, gradual e escalonado por grupos de 30%, 

50% e 100% dos alunos/turma, estará condicionado à liberação pela Secretaria Municipal de 

Saúde e Vigilância Sanitária, após análise situacional de condicionantes sanitárias nas 

Unidades de Ensino e de dados estatísticos de leitos/UTI(s) disponíveis. 

 

Art.3° Para o início não presencial, a Secretaria Municipal de Educação – SEMED 

disponibilizará, aos alunos do Período II (Educação Infantil), da EJA e do 1° ao 5° Anos, em 

caráter provisório, CADERNOS DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS, para que os alunos 

realizem atividade em casa sob a orientação dos professores.  

§ 1° As orientações que tratam este caput ocorrerão das seguintes formas: 

I. Por meio de vídeo aulas, grupos de WhatsApp, ou outros, em seus horários de trabalho 

aos alunos que possuem acesso à internet; 

II. Por meio de Plantões Pedagógicos nas Unidades de Ensino, preferencialmente, aos 

alunos que não possuem acesso à Internet. 

§ 2° Os gestores das Unidades de Ensino, juntamente com seu corpo técnico e docente, 

deverão organizar os Plantões Pedagógicos, para orientações presenciais, por parte dos 

professores, considerando que: 

I. Os Plantões Pedagógicos ocorrerão 03 (três) vezes/semana, de forma agendada e com 

escalonamento de professores, a fim de se evitar aglomerações; 

II. O Cronograma de Plantões Pedagógicos deverá ser afixado em mural nas Unidades de 

Ensino e divulgado junto à Comunidade Escolar 

III.  Nos demais dias, os professores ficarão em home-office planejando suas atividades e 

elaborando seus relatórios. 

§ 3° Para os alunos da Educação Especial e da Educação Infantil (de 03 a 04 anos de idade) o 

corpo técnico e docente das Unidades de Ensino deverão se responsabilizar pela 

elaboração/organização de atividades de acordo com as especificidades destes alunos. 

§ 4° O início do Ano Letivo 2021 se dará com a execução do PROJETO DE 

ACOLHIMENTO E ADAPTAÇÃO, elaborado por cada escola na primeira quinzena do mês, 

utilizando-o como estratégia para orientações aos Pais/Responsáveis sobre a utilização dos 

Cadernos de Atividades; 

 

Art. 4° Com o início das atividades presenciais, independente da forma de escalonamento, 

cessam a distribuição, pela SEMED, dos CADERNOS DE ATIVIDADES NÃO 

PRESENCIAIS.  

§ 1° Orienta-se que sejam realizadas ATIVIDADES COMPLEMENTARES (projetos de 

ação, atividades com os livros didáticos ou outros), elaboradas por cada Unidade de Ensino, 
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como estratégias recuperação da aprendizagem do Ano Letivo de 2020 preconizado pelo 

Currículo Continuum 2020/2021. 

§ 2° A SEMED promoverá, quando autorizado o retorno presencial, a Avaliação Diagnóstica 

dos alunos da Rede Municipal de Ensino matriculados nas turmas do 1° ao 5° Ano e da EJA, 

referentes seus conhecimentos prévios acerca dos componentes curriculares de Língua 

Portuguesa e Matemática, para subsídio ao trabalho pedagógico junto aos educandos da Rede 

Municipal de Ensino. 

§ 3° Para a Educação Infantil, as atividades presenciais que trata este caput, considera-se que:  

I. O início das atividades presenciais não se aplicará aos alunos com idade até 02 (dois) 

anos, das turmas da Educação Infantil da UMEI e das demais Escolas da Rede. Estes 

só retornarão às atividades presenciais no 2° Semestre ou após a vacinação dos 

servidores municipais, o que ocorrer primeiro; 

II. Quando do início das atividades presenciais com os alunos da Educação Infantil 

(UMEI e Escolas), com idade a partir de 03 (três), cada turma será dividida em 02 

(dois) grupos de alunos (A e B); 

III. Os professores lotados nas turmas com alunos de idade até 02 anos assumirão, em 

caráter temporário, um dos grupos de alunos das turmas com idade a partir de 03 anos. 

§ 4° Para o Ensino Fundamental I e para Educação de Jovens e Adultos, as atividades 

presenciais que trata o caput, considera-se que: 

I. O escalonamento de alunos ocorrerá de segunda-feira à sexta-feira, com cada turma 

divida em 02 ou 03 grupos de alunos (A e B ou A, B e C), conforme modelo de 

escalonamento a seguir: 

 

EXEMPLO 1: TURMA COM 30% DE ALUNOS COM GRUPOS ESCOLADOS 

Mês/2021 

 

EXEMPLO 2: TURMA COM 50% DE ALUNOS COM GRUPOS ESCOLADOS                                         

Mês/2021 

SEG TER QUA QUI SEX 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO A GRUPO B 

     

SEG TER QUA QUI SEX 

GRUPO C GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO A 

SEG TER QUA QUI SEX 

GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A 

     

SEG TER QUA QUI SEX 

GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 
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DOS PROCEDIMENTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O INÍCIO DO ANO 

LETIVO CONTINUUM 2020/2021 

 

Art.5° Serão adotadas como medidas de higiene e limpeza, segundo os protocolos de 

segurança e combate à disseminação da COVID-19, os seguintes procedimentos: 

I. As Unidades de Ensino deverão: 

a. Providenciar a higienização diária da unidade educacional com solução sanitizante 

(diluindo 01 colher de sopa de água sanitária a cada litro de água), em cada turno, 

antes da entrada dos alunos na Escola; 

b. Disponibilizar tapetes umedecidos com solução sanitizante na entrada principal da 

Escola; 

c. Organizar as salas de aula de forma a constar somente as cadeiras para o grupo de 

alunos por turnos, ou mantendo todas as cadeiras, sinalizando aquelas que não poderão 

ser utilizadas, intercalando os alunos. As carteiras escolares deverão estar dispostas de 

forma circular; 

d. Disponibilizar na portaria da Escola dois servidores, um para aferição da temperatura e 

outro para disponibilizar/borrifar álcool 70% nas mãos e mochilas dos alunos ou 

orientar a higienização das mãos com água e sabão na entrada; 

e. Garantir que os ambientes estejam os mais arejados possível, especialmente as salas de 

aulas, sempre respeitando o distanciamento social adequado de no mínimo 1 metro por 

aluno; 

f. Promover e fiscalizar o uso obrigatório de máscaras por todos dentro da instituição, 

bem como recomendar substituição destas a cada 3h pelos servidores; 

g. Disponibilizar álcool 70% em todos os espaços, especialmente nas salas de aulas; 

h. Evitar o uso do ar-condicionado e ventiladores; 

i. Suspender todas as atividades que envolvam jogos, reuniões, comemorações dentre 

outros. 

j. Escalonar intervalos por grupos de alunos das turmas para evitar aglomeração, ou 

ainda possibilitar que o lanche seja servido nas próprias cadeiras em sala de aula, para 

evitar aglomeração no refeitório e/ou em grupo menores obedecendo o distanciamento 

demarcado por aluno.  

 

II. Os docentes deverão: 

a. Liberar os alunos a cada hora, 01 por vez para higienização das mãos em área externa 

com água e sabão ou em sala de aula com a utilização de Álcool 70%.   

b. Quando necessário, em virtude da metodologia utilizada para alguma atividade que 

envolva a participação de grupos de alunos, o professor deverá optar, sempre que 

possível, em áreas abertas. 

 

III. Os Pais/Mães e/ou Responsáveis e o Alunos deverão: 

a. Utilizar máscaras nas dependências das Escolas, bem como trazer outra máscara para 

substituição, após o lanche. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Página 5 de 5 

b. Levar toalha de mão para uso individual. 

c. Levar suas garrafas ou copos de água para uso individual. 

 

DAS PROVIDÊNCIAS DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA O INÍCIO DO 

ANO LETIVO CONTINUUM 2020/2021 

 

Art.6° Para garantia do início das atividades presenciais nas Unidades de Ensino da Rede 

Municipal, a Gestão Pública Municipal providenciará para todas as escolas: 

I. Limpeza geral das Escolas. 

II. Materiais de limpeza em geral. 

III. Kit de materiais didáticos pedagógico para sala de aula. 

IV. Kit protocolo de Segurança contra a COVID-19. 

V. Autorização dos ônibus e lancha para o deslocamento dos alunos até as Escolas. 

VI. Realizar testagem para COVID-19 em todos os funcionários das escolas. 

 

Art.7° Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

 

Santa Bárbara do Pará/PA, 01de Março de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Lista de Anexos: 

- Nota Técnica DTPED/SEMED 

- alendário Letivo Continuum 2020/2021 


