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NOTA TÉCNICA Nº 01/2021/DTPED
1
/SEMED 

 

Santa Bárbara do Pará/PA, 25 de janeiro de 2021. 

Assunto: Implicações e Desafios da Reorganização Curricular para o Ano Letivo Continuum 

2020/2021 

Edinelma do Socorro Bentes Chagas 

Naya da Trindade Cruz Fonseca 

Príncila Lourena Santos Souza 

Tarcísio da Silva Cordeiro 

 

INTRODUÇÃO 

 Trata das implicações e desafios para a reorganização curricular na implementação do 

Ano Letivo Continuum 2020/2021 no município de Santa Bárbara do Pará, Estado do Pará, 

sob as perspectivas legais, sociais e de saúde pública em período pandêmico da COVID-19, à 

luz da Resolução CEE/PA n° 020 de 18 de Janeiro de 2021, aliada às experiências 

pedagógicas vivenciadas no Ano Letivo de 2020, buscando contribuir para o cumprimento e o 

aperfeiçoamento da função regulatória da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, por 

meio de ações preventivas e corretivas, tendo por base os seguintes aspectos: (i) reposição dos 

objetivos de aprendizagem dos alunos da Rede Municipal promovidos para o Ano Escolar 

imediatamente posterior; (ii) procedimentos pedagógicos e administrativos necessários para a 

regulação do Ano Letivo Continuum 2020/2021; e (iii) cuidados para a não disseminação do 

vírus entre os funcionários e alunos da rede. 

DOS ASPECTOS LEGAIS, SOCIAIS E DE SAÚDE PÚBLICA A SEREM CONSIDERADOS. 

Considerando as implicações da pandemia da COVID-19, 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 no contexto da educação básica em seus 
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níveis, etapas e modalidades sob a responsabilidade do município de Santa Bárbara do Pará, e 

tendo em vista 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, pelas instituições e redes escolares de Educação Básica públicas, privadas, comunitárias 

e confessionais integrantes do Sistema Estadual de Ensino do Pará. 

É importante ressaltar que na Rede de Ensino do Município de Santa Bárbara do Pará 

foram cumpridas as 800h obrigatórias por meio de atividades não presenciais, com promoção 

de todos os alunos da rede para o ano escolar imediatamente posterior. 

Neste cenário, torna-se necessário a reposição dos objetivos de aprendizagens 

referente ao Ano Letivo anterior e a continuidade do processo de ensino-aprendizagem, de 

forma a garantir a equidade de resultados escolares e sociais. Sem desconsiderar a 

manutenção do cenário pandêmico, a indisponibilidade de quantitativo de vacinas necessário 

para garantia mínima de imunização de 60% da população (CORREIO BRASILIENSE, 2021, 

On-Line), é mister a adoção de medidas de proteção à disseminação da COVID-19 no âmbito 

escolar para se vislumbrar a possibilidade de um retorno presencial gradual, escalonado e 

seguro.    

PROPOSIÇÕES 

Com base nas Leis, Decretos, Resoluções e Pareceres que regem a educação no seu 

contexto “regular” e pandêmico da COVID-19 nas esferas Nacional, Estadual e Municipal, 

mediante a necessidade da garantia de um retorno presencial às atividades escolares de forma 

gradual, escalonada e segura, a equipe técnica pedagógica da Secretaria Municipal de 

Educação de Santa Bárbara do Pará, propõe:  

I. A definição de uma data de referência para a retomada das atividades escolares 

presencias com os alunos da Rede, pela equipe gestora da SEMED;  

II. Utilização de apostilas/cadernos com conteúdo e/ou atividades para complementação e 

suporte ao ano letivo continuum; 

III. Elaboração de um Termo de Compromisso e Responsabilidade para os pais e/ou 

responsáveis que optarem pelo retorno não presencial, conforme o Parágrafo Único do 

Art. 9º da Resolução CEE/PA nº 020/2021; 
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IV. Utilização de apostilas/cadernos com conteúdo e atividades para viabilização do ano 

letivo continuum, destinados aos alunos cujos pais e/ou responsáveis optarem pelo 

retorno não presencial; 

V. Seleção de Habilidades Prioritárias, em consonância com o Documento Curricular 

Municipal (DCM), a serem trabalhadas pela Rede Municipal de Ensino, como garantia 

da igualdade de condições de permanência escolar; 

VI. Produção, pela equipe técnica pedagógica da SEMED, de um Guia de Orientações e 

Acompanhamento para o retorno das atividades presenciais e/ou não presenciais, 

visando a divulgação das ações junto à comunidade escolar; 

 

Atenciosamente, 

 

Edinelma do Socorro Bentes Chagas  Naya da Trindade Cruz Fonseca 

 

 

 

  

Príncila Lourena Santos Souza  Tarcísio da Silva Cordeiro 
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