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I. RELATÓRIO 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), em 31 de dezembro de 2019, relatou, 

pela primeira vez, ocorrências de incidência de uma pneumonia de causas 

desconhecidas detectadas em Wuhan, na China, marcada pela disseminação em 

escala exponencial. Posteriormente, num continuum, a OMS apontou para a situação 

pandêmica decorrente da disseminação da COVID-19: em 30 de janeiro de 2020 

declara a Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional e, em 11 de 

março de 2020, declara situação de pandemia causada pela disseminação comunitária 

da COVID-19. 

O Ministério da Saúde, em 03/02/2020, emitiu a Portaria nº 188, de 03 fevereiro 

de 2020, sobre Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). 
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No dia 17 de março de 2020, por meio da Portaria nº 343, o Ministério da 

Educação (MEC) se manifestou sobre a substituição das aulas presenciais por aulas 

digitais, enquanto durasse a situação de pandemia da COVID – 19, para as instituições 

de educação superior integrantes do sistema federal de ensino. Posteriormente, tal 

Portaria recebeu ajustes e acréscimos por meio das Portarias nº 345, de 19 de março 

de 2020; nº 356, de 20 de março de 2020 e nº 473, de 12 de maio de 2020. Em 16 de 

junho de 2020, publicou a Portaria nº 544 revogando as Portarias anteriores e 

autorizando, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, em 

cursos regularmente autorizados, por atividades letivas que utilizem recursos 

educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação ou outros meios 

convencionais, por instituição de educação superior integrante do sistema federal de 

ensino, até 31 de dezembro de 2020. 

Em 18 de março de 2020, o Conselho Nacional de Educação (CNE), veio a 

público prestou orientações aos sistemas e às redes de ensino de todos os níveis, 

etapas e modalidades, considerando a necessidade de reorganizar as atividades 

acadêmicas por conta de ações preventivas à propagação da COVID – 19. 

Em decorrência desse cenário e objetivando a preservação da vida da população, 

foram adotados, em diversos estados brasileiros, procedimentos e regras para fins de 

prevenção da transmissão da COVID-19, como por exemplo, a suspensão das aulas 

presenciais. 

Nesse contexto emergencial, os Conselhos Estaduais de Educação de diversos 

Estados e vários Conselhos Municipais de Educação emitiram resoluções e/ou 

pareceres orientadores para as instituições de ensino pertencentes aos seus 

respectivos sistemas sobre a reorganização do calendário escolar e o 

desenvolvimento de atividades não presenciais. 

Em 16 de março de 2020, o governo do estado do Maranhão publicou o Decreto 

Estadual nº 35.662/2020, dispondo sobre a suspensão de aulas nas unidades de 

ensino públicas e privadas no estado do Maranhão. 

O Conselho Estadual de Educação do Maranhão emitiu a Resolução CEE/MA nº 

94/2020, de 26 de março de 2020, fixando orientações para o desenvolvimento das 



ESTADO DO MARANHÃO 
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

PARECER  nº 145/2020 – CEE/MA                                                     Página 3 de 27 
 

atividades curriculares e a reorganização dos calendários escolares 

excepcionalmente, enquanto permanecerem as medidas de prevenção ao 

Coronavírus – COVID 19, para as instituições integrantes do Sistema Estadual de 

Ensino do Maranhão. 

Em 1º de abril de 2020, o governo federal editou a Medida Provisória nº 934/2020, 

que estabelece normas excepcionais para o ano letivo da educação básica e do ensino 

superior decorrentes de medidas para enfrentamento da situação de emergência da 

saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, em tramitação 

no Congresso Nacional. 

O Ministério de Educação (MEC), em 29 de maio de 2020, homologou o Parecer 

CNE/CP nº 5/2020, do Conselho Pleno, do Conselho Nacional de Educação (CNE), o 

qual aprovou orientações com vistas à reorganização do calendário escolar e à 

possibilidade de cômputo de atividades não presenciais, para fins de cumprimento da 

carga horária mínima anual, em razão da pandemia do Coronavírus - COVID-19. 

Nesse contexto, considerando o prolongamento da suspensão das atividades 

presenciais; o momento de excepcionalidade vivido; considerando que a sociedade 

não estava preparada para a vivência de uma pandemia com efeitos tão devastadores; 

considerando o arcabouço legal educacional nacional e estadual; a necessidade de 

proteção e bem-estar das crianças, adolescentes, jovens e adultos; a preservação da 

qualidade do ensino prevista no art. 206, inciso VII da Constituição Federal e no art. 

3º, inciso IX da LDB nº 9.394/96; o atendimento das especificidades das modalidades 

de ensino; a necessidade de que se repensem em alternativas metodológicas a fim de 

garantir a todos o direito à educação, apresenta-se este Parecer, visando aprofundar 

as questões contidas na Resolução CEE/MA nº 94/2020 e contribuir com orientações 

pedagógicas complementares para o planejamento pedagógico e a reorganização do 

calendário escolar. 

Assim, para a elaboração do presente Parecer, o Conselho Estadual de 

Educação, no exercício do seu papel normativo do Sistema Estadual de Ensino do 

Maranhão e, compreendendo a relevância da garantia de um processo participativo, 

promoveu diversas reuniões e ciclos de debates setoriais e institucionais, de forma 
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virtual, com o objetivo de realizar escutas e suscitar reflexões sobre as necessidades, 

as condições e as alternativas de enfrentamento da pandemia pelas diferentes esferas 

educacionais do sistema estadual de ensino maranhense, bem como sobre o 

planejamento de cenários que emergirão, decorrentes da pandemia provocada pela 

COVID-19, quando do retorno às atividades escolares presenciais. Para tanto, foram 

efetuadas interlocuções com setores representativos de variados segmentos da 

educação no estado, a saber: União Nacional dos Estudantes (UNE) e União Brasileira 

dos Estudantes Secundaristas (Ubes), Secretaria de Estado da Educação do 

Maranhão (Seduc/MA), União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação 

(Uncme/MA), União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime/MA), 

Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado do Maranhão (Sinepe), Sindicato 

dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipais do 

Estado do Maranhão (Sinproesemma), Fórum Estadual de Educação (FEE), Ministério 

Público (MP), Centro de Apoio Operacional de Defesa do Direito à Educação 

(CAOp/Educação) e Organização Mundial para Educação Pré-escolar (Omep/MA). 

No presente cenário de incertezas, que nos impõe uma nova dinâmica social, o 

caminho é enfrentar as mudanças que nos desafiam. 

Compreende-se que a experiência de buscar alternativas nesse panorama, 

revela a necessidade de soluções estruturantes sempre articuladas com os princípios 

de igualdade e equidade, capazes de proporcionar a superação das dificuldades 

vivenciadas pela criança, pelo adolescente, pelas famílias, minorando as diferenças 

entre esferas administrativas e suas extensões regionais. 

Registra-se que, em função do isolamento social, os prejuízos ao processo 

educativo são inevitáveis e estão ocorrendo em nível planetário, em toda a sociedade, 

nos mais diversos âmbitos da vida humana. Portanto, a premência de responder aos 

desafios educacionais originados pela pandemia conduziu os sistemas de ensino a 

várias alternativas, dentre elas o apoio das atividades não presenciais mediadas por 

tecnologias educacionais de informação e comunicação (TIC’s). 

Pesquisa realizada entre os dias 27 de abril de 2020 e 04 de maio de 2020 pela 

Undime e Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação (Consed), com 



ESTADO DO MARANHÃO 
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

PARECER  nº 145/2020 – CEE/MA                                                     Página 5 de 27 
 

apoio de outros parceiros, coletou dados sobre como as Secretarias de Educação 

Municipais estão enfrentando este momento de crise e suspensão das aulas 

presenciais. A pesquisa demonstra condições pouco favoráveis para as possibilidades 

de ensino pela via de tecnologias digitais, razão pela qual a grande maioria das redes 

municipais de ensino ainda não havia implementado aulas com atividades não 

presenciais. Desse modo, as redes têm adotado combinações de estratégias para 

atender estudantes, como o emprego de materiais impressos e conteúdos digitais. 

O maior desafio apontado pelas redes municipais para a inauguração de 

atividades com conteúdos digitais foram as dificuldades enfrentadas pelos professores 

com as tecnologias digitais, seguidas pela falta de equipamentos por parte dos 

estudantes e professores. 

Ao analisar o efeito da crise sanitária nos sistemas de ensino do estado, verifica-

se que os avanços tecnológicos contemporâneos presentes no mundo digital chegam 

com atraso nas instituições de ensino brasileiras e maranhenses e alcançam, de forma 

desigual, estudantes e professores, principalmente das escolas públicas.  

É importante perceber que a introdução de novas tecnologias educacionais na 

educação oportuniza o acesso aos bens culturais e educacionais, socialmente 

construídos, portanto não se pode negar que as camadas populares também usufruam 

desses recursos tecnológicos estimulando a mais e melhores aprendizagens em 

contextos educacionais inovadores e mais dinâmicos. 

É também emergente não esgotar o assunto do binômio educação-tecnologia na 

dificuldade de sua apropriação pelas instituições de ensino. Nesse sentido, orientamos 

que essa temática seja estudada e discutida pelos atores e sujeitos envolvidos na 

educação como solução estruturante, posto que, por meio do uso da tecnologia, o 

processo de ensino-aprendizagem pode dispor de uma importante ferramenta 

pedagógica com experiências comprovadamente exitosas na alfabetização de 

crianças, na educação especial, só para citar algumas possibilidades de utilização das 

tecnologias educacionais. 

Convém refletirmos se vamos desprezar a tecnologia, com base na premissa de 

que nem todos os alunos têm acesso a essa ferramenta ou se buscaremos 



ESTADO DO MARANHÃO 
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

PARECER  nº 145/2020 – CEE/MA                                                     Página 6 de 27 
 

financiamento e implementação de políticas públicas mais includentes para atender 

solidariamente, com equidade, todos os estudantes. A reflexão demanda 

posicionamento político-educacional: lutar por uma educação que inclua a todos no 

processo civilizatório ou negar o futuro. 

 

2 REGIME DE COLABORAÇÃO ENTRE O SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO E 
OS SISTEMAS MUNICIPAIS DE ENSINO DO MARANHÃO  

 

Cabe ao gestor de cada instituição ou rede de ensino o estabelecimento do 

calendário do ano letivo e seu planejamento, observadas as regras fixadas pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, LDB nº 9.394/96, as normas gerais da educação 

nacional emitidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e as normas do 

respectivo sistema de ensino. 

Nesse período excepcional, de reorganização do calendário escolar, visando 

minimizar os impactos da Pandemia – COVID 19, nas instituições de ensino 

maranhenses, caso o município possua Sistema Municipal de Ensino (SME) 

organizado, os atos normativos, tais como, pareceres, resoluções que deliberem sobre 

a reorganização do calendário, devem ser estabelecidos pelo respectivo Conselho 

Municipal de Educação (CME), nos termos do art. 18 da LDB 9.394/96. No entanto, 

faz-se mister ter ciência de que nesse momento de enfrentamento de uma grave crise 

sanitária, todos precisam colaborar e, principalmente respeitar as instâncias 

representativas, a articulação institucional e a definição de atividades e estratégias de 

maneira coletiva. Com base nesse entendimento, o Conselho Estadual de Educação 

do Maranhão emitiu a Resolução CEE/MA nº 94/2020, de 26 de março de 2020, a qual 

prevê, em seu art. 9º, que “Os Conselhos Municipais de Educação poderão adotar esta 

Resolução ou emitir Resolução própria de semelhante teor, em regime de colaboração 

e respeitada a autonomia dos sistemas”. Tendo também assinado Termo de 

Colaboração Técnica com a Uncme-MA, visando contribuir com a efetivação da 

colaboração técnica entre as instituições normatizadoras das diferentes esferas 

administrativas do estado do Maranhão. 
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Nos municípios que não dispõem de Sistema Municipal de Ensino (SME) próprio, 

as instituições desses municípios encontram-se vinculadas ao Sistema Estadual de 

Ensino, devendo, na reorganização do calendário escolar, observar a Resolução 

CEE/MA nº 94/2020 e os demais atos normativos do Conselho Estadual de Educação 

(CEE/MA). 

Observa-se que, com base na realidade das redes de ensino, a análise da 

viabilidade de cada alternativa, nesse processo de recuperação do período letivo, deve 

assegurar a efetiva participação dos vários segmentos institucionais e da comunidade 

escolar de forma a não representar prejuízos aos estudantes no curso do seu processo 

de aprendizagem quanto aos objetivos educacionais, garantindo, inclusive, que as 

decisões sejam adequadas e precedidas de um protocolo sanitário decidido pela 

autoridades de saúde e órgão sanitários. 

 

3 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO CALENDÁRIO ESCOLAR 

 

Considerando o momento de excepcionalidade ocasionado pela pandemia do 

novo Coronavírus-COVID-19, que impulsionou a suspensão das aulas presenciais, o 

Conselho Estadual de Educação, por meio da Resolução CEE/MA nº 94/2020, 

objetivando minimizar os prejuízos na aprendizagem dos estudantes, autorizou as 

instituições pertencentes ao Sistema Estadual de Ensino que apresentassem 

condições para tal, a realizar atividades curriculares não presenciais, observando, 

conforme descrito no artigo 2º, a preservação do padrão de qualidade e critérios no 

processo de planejamento. 

Sabe-se que o afastamento do estudante da escola, por longos períodos, traz 

grandes descontinuidades no processo de aprendizagem, podendo gerar perdas no 

aprendizado de conhecimentos e habilidades, abandono e evasão escolar.  Assim, 

compreende-se que o desenvolvimento de atividades não presenciais, no contexto 

atual, vem otimizar a manutenção do vínculo do estudante com a escola e o estímulo 

à continuidade do processo ensino-aprendizagem. 
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A referida Resolução, respeitando as diferentes realidades e a autonomia das 

instituições, dentro dos limites legais, indica às instituições ou redes de ensino com 

impossibilidade de realização de atividades curriculares não presenciais, a reposição 

das aulas quando do retorno das atividades presenciais. 

Para o aproveitamento das atividades não presenciais, na contagem das horas 

letivas obrigatórias, é necessário que a instituição elabore o planejamento observando 

os objetivos de aprendizagem previstos para cada nível, etapa e modalidade de ensino 

ofertados, assegurando o registro das atividades operacionalizadas, da participação 

dos estudantes, da carga horária, da metodologia e do acompanhamento. Importante 

ressaltar que as atividades não presenciais não podem ocorrer de forma improvisada 

e desconectada da proposta pedagógica da instituição de ensino. 

Nesse processo, torna-se imprescindível a interlocução da instituição 

educacional com as famílias e comunidade escolar, com a garantia da comunicação e 

socialização do planejamento curricular, e orientação no acompanhamento do 

cumprimento das atividades pedagógicas não presenciais. A instituição educacional 

deve implantar canais de comunicação transparentes e democráticos com estudantes, 

pais, professores e funcionários, como forma de apoiá-los e subsidiar as decisões 

emergenciais, transitórias e/ou novos protocolos e procedimentos gerenciais e 

pedagógicos. 

Destaca-se que, além da produção do conhecimento, o papel social da escola 

perpassa pelo processo formativo e pela proteção social, aspectos que não podem ser 

desconsiderados no contexto atual. 

Pelas razões aqui expostas, a suspensão das aulas presenciais ocorreu de forma 

inesperada, o que ocasionou um planejamento emergencial, entretanto, o retorno 

necessita ser cuidadosamente planejado com segurança, de forma a garantir o 

cumprimento dos protocolos de saúde pública e a preservação da vida. 

A data de retorno do funcionamento das instituições de ensino deve ser 

amparada em critérios técnicos e científicos, organizados a partir da análise do 

contexto pandêmico, em consonância com as recomendações das autoridades 

sanitárias e do Poder Executivo, garantindo a reorganização do espaço físico do 
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ambiente escolar e a oferta de orientações permanentes aos estudantes quanto aos 

cuidados a serem tomados nos contatos físicos com os colegas, e interlocução com 

as famílias, pais e responsáveis para monitoramento e mapeamento das intenções de 

acesso presencial dos estudantes de comum acordo com suas famílias.  

É importante possibilitar às famílias a opção pela continuidade das atividades não 

presenciais nos domicílios em situações específicas, como existência de comorbidade 

entre os membros da família ou outras situações particulares. 

A retomada das atividades presenciais, que deve ser gradual, exige iniciativas 

em múltiplas dimensões, além do protocolo sanitário, é necessário que sejam 

observados protocolos escolares pedagógicos, psicossociais e afetivos que subsidiem 

a redefinição curricular e o bem-estar da comunidade escolar. 

Nesse sentido, o Conselho Estadual de Educação do Maranhão neste Parecer, 

ao aprofundar o contido na Resolução CEE/MA nº 94/2020, também enuncia 

orientações pedagógicas que contribuam para o planejamento do retorno presencial 

das atividades educativas, considerando a necessidade de reorganização dos tempos 

e espaços escolares. 

Destarte, para a redefinição do calendário escolar e o cumprimento da carga 

horária mínima anual, indicam-se as seguintes possiblidades: 

a) ampliação da jornada diária, com acréscimo de horas por turno de forma 

gradual e respeitando as especificidades das etapas e modalidades de 

ensino;  

b) utilização de dias não previstos, como recesso escolar, sábados,  

          reprogramação de férias, para o desenvolvimento de atividades letivas; 

c)  realização conjunta de atividades pedagógicas presenciais e não  

       presenciais (mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e                

comunicação), em um modelo híbrido; 

d) aulas presenciais intermitentes, com alternância de frequência presencial; 

e) continuidade do ano letivo de 2020 no ano civil de 2021, considerando que 

a organização do ano letivo não corresponde ao ano civil. 

Nesse processo de retomada, orienta-se ainda: 
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a) reorganização do calendário escolar, considerando o protocolo sanitário e       

as adaptações da estrutura física das escolas; 

b) realização de pesquisa diagnóstica prévia junto à comunidade escolar para 

identificação: 

b.1) dos estudantes que indiquem a impossibilidade de comparecimento 

as aulas presenciais;  

b.2) dos profissionais que sejam do grupo de risco, impossibilitados de   

                  retorno às atividades presenciais. 

c) implementação pela escola de regime de atividades não presenciais para 

os estudantes identificados no item b.1;  

d) redimensionamento do currículo, respaldado por uma avaliação diagnóstica 

e articulado às vivências sócioemocionais;  

e) revisão do planejamento curricular e planos de ensino, considerando os 

objetivos de aprendizagem e habilidades previstos na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) e as práticas pedagógicas adotadas, durante o 

período das aulas não presenciais, para replanejamento da continuidade 

das atividades. Nesse processo, é importante a seleção dos objetivos ou 

marcos de aprendizagem essenciais previstos para o calendário escolar de 

2020/2021; 

f) Plano de Recuperação da Aprendizagem Escolar a partir de avaliação 

diagnóstica e da identificação de estudantes que durante o período 

emergencial, apresentaram dificuldades de prosseguimento escolar devido 

à falta de recursos digitais ou situações de vulnerabilidade; 

g) Plano de Acolhimento voltado aos estudantes, profissionais, comunidade 

escolar e comunidade do entorno. Não se pode desconsiderar os efeitos 

psicológicos e emocionais de períodos de quarentena durante epidemias 

marcadas por perdas, medos e estresse. É importante o escutar e o apoiar. 

A educação, mais do que nunca, necessita desempenhar o papel de 

humanização, indo além do cognitivo, mas cuidando das emoções e do 

psicológico, compreendendo, de fato, o indivíduo de forma integral. E, nesse 
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sentido, torna-se essencial o desenvolvimento de programa de formação 

dos docentes, a fim de prepará-los para o trabalho de integração; 

h) desenvolvimento de atividades intersetoriais pactuadas, principalmente         

com as áreas de Saúde e Assistência Social, visando: 

h.1) redução dos impactos na saúde emocional dos estudantes e 

profissionais   da educação; 

h.2) promoção e acompanhamento da saúde da comunidade escolar; 

h.3) formulação de programa de combate ao abandono escolar, para evitar 

a evasão escolar. 

i) desenvolvimento de atividades de fortalecimento da relação escola-família; 

j)  inclusão, no planejamento pedagógico, de ações que tratam de educação 

para a saúde, no contexto da COVID-19;   

k) fortalecimento da formação continuada dos professores e demais 

profissionais da educação, principalmente relacionada à orientação sobre 

os cuidados no combate do novo Coronavírus e na utilização das 

tecnologias digitais; 

l)  produção de material didático que atenda a diversidade de situações de 

aprendizagem; 

m) oferecimento facultativo ao estudante concluinte do ensino médio 

matricular-se para períodos de estudos de até um ano escolar 

suplementar, em caráter excepcional e mediante disponibilidade de vagas 

na rede pública. 

As instituições de ensino necessitam manter a organização administrativa e 

pedagógica, para viabilizar a oferta das atividades presenciais e não presenciais, 

garantindo o cumprimento da carga horária mínima prevista. 

Recomenda-se, ainda, que o estado e os municípios implementem, em regime 

de colaboração, ações de intersetorialidade, assim como desenvolvam políticas 

públicas visado à ampliação do acesso à internet para os estudantes e professores. 
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4 ETAPAS E MODALIDADE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

  4.1.  Educação infantil  

 

A Educação Infantil possui especificidades que demandam um processo 

pedagógico pautado nas experiências concretas. De acordo com a BNCC da 

Educação Infantil, devem ser garantidos como direitos de aprendizagem nessa etapa 

da Educação Básica, o brincar, o participar, o explorar, o conviver, o expressar e o 

conhecer-se. Importante considerar, ainda, que estudos científicos demonstram a 

importância do estímulo, nos anos iniciais, ao desenvolvimento da criança. A falta de 

estímulos, ou a presença de estímulos inadequados pode trazer prejuízos e perda de 

experiências e oportunidades pela criança. 

Dessa forma, nesse contexto de quarentena e distanciamento social e, 

considerando a relevância do vínculo da criança com a escola, a manutenção dos 

laços afetivos e a necessidade do estímulo para o desenvolvimento infantil, 

recomendam-se atividades, a título de complementação pedagógica, que visem 

minimizar prejuízos no processo de aprendizagem, assim como retrocessos 

cognitivos, corporais e socioemocionais.  

Ressalta-se, ainda, que as atividades propostas devem respeitar as orientações 

da Sociedade Brasileira de Pediatria, as quais indicam que crianças com menos de 2 

(dois)  anos não devem ser expostas a telas e recomendam, para aquelas de 2 (dois) 

a 5 (cinco) anos, o tempo de exposição limitado a uma hora diária. 

Outro aspecto que se destaca é adoção do bom senso na organização das 

atividades complementares, para não confundi-las com as atividades presenciais, em 

termos de volume e complexidade, com o intuito de evitar a gerar estresse adicional 

no ambiente familiar. 

Isto posto, recomenda-se às instituições de ensino o desenvolvimento de: 

materiais de orientações aos pais e/ou responsáveis com atividades educativas de 

caráter eminentemente lúdico, recreativo, criativo e interativo em consonância com os 

campos de experiência constantes do currículo escolar; roteiros práticos e 
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estruturados, com vistas à organização de atividades em diferentes momentos da 

rotina da casa, devendo ser bem destacados para os pais e /ou responsáveis os 

horários da higiene pessoal e das refeições, além da realização de jogos, brincadeiras, 

músicas e outras atividades em meio digitais, quando possível. 

 

4.2. Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio  

 
4.2.1. Ensino Fundamental – anos iniciais 

 

As atividades não presenciais devem adotar um conjunto diversificado de 

estratégias de ensino e aprendizagem: meios digitais (vídeo aulas, conteúdos 

organizados em plataformas virtuais, jogos, redes sociais, entre outros); programas de 

televisão ou rádio; material didático impresso com orientações pedagógicas; leitura 

orientada, projetos, pesquisas, atividades e exercícios indicados nos materiais 

didáticos. Ressalta-se que as atividades escolares para essa faixa etária devem 

observar os cuidados para evitar exposições por longos períodos diante da “tela”, 

recomendando-se a adoção de intervalos no decorrer das atividades, sem representar 

estresse adicional no ambiente familiar. 

No caso das atividades não presencias do Ensino Fundamental – anos iniciais, 

deve-se considerar as especificidades no domínio das tecnologias pelas crianças que 

se encontram na fase de alfabetização, necessitando de supervisão e mediação de 

um adulto para realização das atividades propostas. 

Há necessidade do uso de atividades bem mais estruturadas, para que se 

alcance a aquisição de habilidades básicas do ciclo de alfabetização, bem como a 

orientação das famílias, através de roteiros práticos para acompanharem a resolução 

das atividades pelas crianças. Destaca-se que a mediação familiar não é substituta do 

trabalho pedagógico do professor. 

Assim, para o planejamento recomendam-se as seguintes proposições: 

a) produção de guias para orientação da organização das rotinas diárias; 
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b) orientação para a realização de atividades relacionadas aos objetivos de 

aprendizagem e às habilidades previstas na proposta curricular da 

instituição; 

c) indicação de livros de literatura infantil, programas infantis educativos, 

desenhos e filmes disponíveis na TV aberta, e orientação quanto à 

classificação indicativa, com vistas a proteger as crianças de possíveis 

danos causados pela exposição a conteúdos inadequados para sua faixa 

etária; 

d) Organização de canal de comunicação entre família e escola para o 

acompanhamento integrado e permanente das crianças. 

Na organização do trabalho docente, sugere-se ainda: 

a) utilização de aulas gravadas para televisão ou via plataformas digitais de 

organização dos conteúdos; 

b) elaboração de lista de atividades e exercícios, sequências didáticas, 

trilhas de aprendizagem, por fluxo de complexidade, relacionadas às 

habilidades e aos objetos de aprendizagem; 

c) elaboração e seleção de materiais impressos adequados à idade da 

criança para realização de atividades (leitura, desenhos, pintura, recorte, 

dobradura, colagem, entre outros); 

d) realização de atividades on-line síncronas, regulares em relação aos 

objetos de conhecimento, de acordo com a disponibilidade tecnológica; 

e) realização de atividades on-line assíncronas regulares em relação aos 

conteúdos, de acordo com a disponibilidade tecnológica e familiaridade 

do usuário; 

f) produção de vídeos com curtas mensagens motivacionais para as 

crianças, no mínimo 1 vez por semana; 

g) elaboração de atividades para realização em casa, exequíveis, com uso 

de materiais utilizados pela instituição ( materiais já previstos na lista do 

ano 2020). 
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4.2.2. Ensino Fundamental – anos finais e Ensino Médio   

 

No Ensino Fundamental – anos finais e Ensino Médio, considera-se que as 

dificuldades cognitivas para a efetivação das atividades online são diminuídas ao longo 

do tempo com maior autonomia dos estudantes, o que amplia as possibilidades de 

desenvolvimento das atividades pedagógicas não presenciais. Assim, sugere-se: 

a) elaboração de sequências didáticas propostas em consonância com as 

habilidades e competências indicadas por cada área de conhecimento na 

BNCC; 

b) utilização, quando possível, de horários de TV aberta com programas 

educativos para adolescentes e jovens; distribuição de vídeos 

educativos, de curta duração, por meio de plataformas digitais, mas sem 

a necessidade de conexão simultânea, seguidos de atividades a serem 

realizadas com a supervisão dos pais; 

c) realização de atividades online síncronas, de acordo com a 

disponibilidade tecnológica; 

d) oferta de atividades online assíncronas, de acordo com a disponibilidade 

tecnológica; 

e) estudos dirigidos, pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, 

simulações e outros; 

f) realização de atividades de acompanhamento do processo de 

aprendizagem;  

g) utilização de mídias sociais de longo alcance (WhatsApp, Facebook, 

Instagram etc.) para estimular e orientar os estudos, desde que 

observadas as idades mínimas para o uso de cada uma dessas redes 

sociais. 

 

Os Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio devem seguir as 

mesmas recomendações para a reorganização do calendário escolar, seguindo o 
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projeto pedagógico dos cursos com as adequações necessárias à oferta de atividades 

não presenciais.  

 

4.3. Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

 

 As medidas indicadas para o ensino fundamental e para o ensino médio, na 

modalidade EJA, precisam levar em consideração as suas singularidades, na 

elaboração de metodologias e práticas pedagógicas, conforme Parecer CNE/CEB nº 

11, de 10 de maio de 2000 e a Resolução CNE/CEB nº 1, de 5 de julho de 2000 que 

estabeleceu as DCN’s para a Educação e Jovens e Adultos (EJA), e a Resolução 

CNE/CEB nº 3, de 15 de junho de 2010, que instituiu Diretrizes Operacionais para a 

EJA. 

 No que se refere às atividades educacionais dirigidas às pessoas que se 

encontram nos estabelecimentos penais, devem ter como parâmetros as 

recomendações relativas ao ensino fundamental e médio, na modalidade EJA. 

Porém, deve-se observar o disposto no Parecer CNE/CEB nº 4, de 9 de março de 

2010 e Resolução CNE/CEB nº 2, de 19 de maio de 2010, acerca da oferta de 

educação nesta modalidade, nos estabelecimentos penais, assim como a Resolução 

nº 3, de 11 de março de 2009, do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária, que dispõe sobre as Diretrizes Nacionais para a oferta de educação nos 

estabelecimentos penais. Do mesmo modo, o disposto na Constituição Federal de 

1988; na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984; e na Resolução nº 14, de 11 de 

novembro de 1994, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que 

fixou as Regras Mínimas para o Tratamento do Preso no Brasil. 

 

 4.4. Educação Especial 

 

Ressalta-se que as instituições e redes de ensino, ao fazerem uso de suas 

autonomias pedagógicas, precisam procurar e assegurar medidas de enfrentamentos 

ao contexto de pandemia, que garantam a oferta de serviços, recursos e estratégias 
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para que o atendimento respeite as necessidades e especificidades de todos os 

estudantes da educação especial. Em destaque, os submetidos a regimes especiais 

de ensino, entre os quais os que apresentam altas habilidades/superdotação, 

deficiência e Transtorno do Espectro Autista (TEA). 

Nesta perspectiva, enfatizamos a necessidade de manter em funcionamento o 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), o qual deve orientar os professores 

regentes, em articulação com as famílias, para a organização das possíveis atividades 

pedagógicas presenciais ou não presenciais a serem realizadas. 

 

4.5. Educação Indígena, do Campo, Quilombola e Povos Tradicionais 

 

Ao considerarmos as diversidades e singularidades das populações indígenas, 

quilombolas, do campo e outros povos tradicionais, com base nas diferentes condições 

de acessibilidade dos estudantes e na autonomia das redes de ensino, observadas as 

orientações pontuadas neste Parecer para as respectivas etapas de ensino, deve-se 

garantir as especificidades de cada modalidade na organização das atividades 

curriculares. 

É fundamental que as escolas dessas populações possuam suas referências de 

ensino-aprendizagem, por meio da pesquisa e da extensão, atividades culturais, 

expressas no planejamento a ser formulado pelos docentes, por cada série/ano/ciclo, 

a partir das deliberações em cada comunidade.  

Destacamos a possibilidade de atividades educacionais na perspectiva da 

alternância, quando e onde isso for possível, sendo uma organização pedagógica 

própria que se aproxima das realidades vivenciadas pelas famílias, escolas e 

comunidades.  

 

5 ENSINO SUPERIOR 

 

Com relação especificamente ao ensino superior, a Resolução nº 94/2020 – 

CEE/MA, dispõe: 
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       “Art. 4º- As instituições de ensino superior vinculadas ao Sistema Estadual de 

Ensino, ao utilizarem metodologia mediada por Tecnologias de Informação e Comunicação 

como alternativa à organização pedagógica e curricular de seus cursos de graduação 

presenciais, no período emergencial, podem considerar a previsão contida no Art. 2º da 

Portaria MEC 2.117, de 6 de dezembro de 2019, bem como o disposto na Portaria MEC 

345/2020, de 1º de março de 2020. ” 

       Dispõe ainda a Resolução nº 94/2020 o seguinte: 

       “Art. 6º - As instituições ou redes de ensino com impossibilidade de realização de 

atividades curriculares não presenciais, conforme disposto no Art. 1º, devem reorganizar 

calendário escolar para a reposição das aulas presenciais referentes ao período emergencial.”  

Convém frisar que as duas instituições de ensino superior pertencentes ao 

Sistema de Ensino Estadual do Maranhão, Universidade Estadual do Maranhão 

(UEMA) e Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UEMASUL), 

suspenderam suas atividades presenciais, ainda no mês de março, permanecendo 

nessa situação no primeiro semestre do ano corrente. 

Importante ressaltar que as Universidades gozam de autonomia didático - 

científica, administrativa, financeira e patrimonial, com respaldo no Art. 207 da 

Constituição Federal, no Capítulo IV da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, e em seus Estatutos, aprovados por Decretos do Poder Executivo, 

complementados por normas estabelecidas em seus Regimentos. E, resguardando 

essa autonomia, no que se refere ao Calendário Acadêmico e ao cumprimento da 

carga horária determinada por cada Diretriz Curricular Nacional dos Cursos de 

Graduação e indicadas nos respectivos Projetos Pedagógicos de Curso, recomenda-

se, além do já disposto no Art. 4º da Resolução nº 94/2020 – CEE/MA, a indicação 

contida na Portaria MEC nº 544/2020, de 16 de junho de 2020, e as seguintes 

alternativas: 

a) utilização de tecnologia da informação e comunicação para desenvolver 

as atividades pedagógicas dos componentes curriculares de forma não 

presencial;  

b) realização dos processos seletivos de estudantes forma totalmente 

digital; 
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c) utilização das redes sociais institucionais para estimular os estudantes à 

continuidade dos estudos e ao desenvolvimento de projetos sociais, de 

vida e profissional;  

d) desenvolvimento das atividades de pesquisa e extensão de forma não 

presencial, com uso de recursos tecnológicos, voltadas ao atendimento 

da comunidade, incluindo ações de prevenção à disseminação da 

COVID-19; 

e) adequação dos ambientes virtuais de aprendizagem, em conjunto com 

outros recursos tecnológicos disponíveis nas Universidades para o 

desenvolvimento de atividades pedagógicas síncronas e assíncronas, 

atendendo ao disposto nos PPCs de cada curso; 

f) realização das avaliações, previstas nos planos de ensino de cada 

componente curricular, de forma não presencial, com uso de recursos 

tecnológicos ou com material impresso, após o retorno das atividades 

presencias;  

g) promoção de formação continuada para o corpo docente com foco no 

uso de ferramentas tecnológicas para o desenvolvimento de estratégias 

de ensino e aprendizagem não presencial; 

h) realização de avaliação institucional para diagnosticar, por curso, a 

situação de ensino e aprendizagem, para além das avaliações de 

desempenho acadêmico implementadas, que servirão de funcionamento 

para a reorganização de ações pedagógicas, mitigando-se os efeitos 

causados pelas medidas adotadas, em cumprimento aos protocolos 

sanitários. 

 

6 PAPEL DOS PROFESSORES 

 

O papel dos professores é essencial para o sucesso da aprendizagem: são eles 

os profissionais responsáveis por orientar e apoiar a mediação da aprendizagem dos 

estudantes. Essa tônica ratifica-se no desenvolvimento das atividades não 
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presenciais. Mesmo em tempos ou lugares escolares diferentes, o professor 

continua sendo essencial no processo ensino-aprendizagem. É fundamental criar 

condições para que haja um ambiente de colaboração e aprendizagem profissional 

para os professores oferecendo-lhes apoio, orientação e formação a fim de que 

possam  acompanhar e participar das mudanças e medidas necessárias em 

resposta aos desafios educacionais impostos pelo contexto atual, e assim, sejam 

capazes de apoiar os estudantes e mediar a aprendizagem, em qualquer modalidade 

de ensino viabilizada pela instituição de ensino. As instituições devem garantir aos 

professores:   

a) formação para possibilitar subsídios sobre metodologias criativas e 

contextualizadas com a temática da pandemia; 

b) formação continuada para a utilização das TIC’s no processo 

pedagógico; 

c)  ferramentas tecnológicas necessárias para o desenvolvimento das 

atividades não presenciais; 

d)  condições para realizar o planejamento e a execução das atividades 

junto aos estudantes com o objetivo de garantir o acesso equitativo de 

todos os estudantes; 

e) disponibilização de canais de comunicação, como sites, redes de 

transmissão por WhatsApp,  para acesso e participação no processo de 

reelaboração do planejamento curricular e do calendário escolar; 

f) participação colaborativa na gestão decisória sobre as providências a 

serem adotadas na referida comunidade escolar, em conselhos, comitês 

e outros mecanismo de participação, para o enfrentamento da crise 

pandêmica. 

 

7 AVALIAÇÕES E EXAMES 

 

A avaliação para alcançar toda sua potencialidade precisa de um processo 

avaliativo contínuo e diversificado, tanto em metodologias quanto em ferramentas. 
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É importante que se compreenda a avaliação como componente do processo 

ensino-aprendizagem, enquanto instrumento de identificação de avanços e 

necessidades, e de subsídio para a organização curricular. Ressalta-se a importância 

da avaliação no processo ensino aprendizagem e dos resultados para o planejamento 

e replanejamento das ações visando à aprendizagem dos estudantes. 

Logo para uma avaliação qualitativa e formativa dos estudantes no contexto de 

pandemia, devem-se considerar as diferentes situações em que foram organizadas 

as atividades escolares - resultando em distintos momentos e tempos de 

aprendizagem. 

O processo de avaliação, segundo a LBD, tem o papel de detectar os problemas, 

diagnosticá-los para que, então, criar medidas de superação. De acordo com a LDB a 

avaliação é objetivamente um processo não apenas classificatório, mas de 

aprendizagem, em que prevalecem os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, 

como demonstra o Art. 24: 

Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo 

com as seguintes regras comuns: 

V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: 

a) a avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de 

eventuais provas finais; 

b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar;  

c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; 

d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 

e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período 

letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de 

ensino em seus regimentos; 

VI - o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu 

regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 

setenta e cinco por cento do total de horas letivas para aprovação; 
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VII - cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de 

conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as especificações 

cabíveis. 

Tendo em vista um ano letivo a ser retomado após um período de paralisação 

das atividades escolares, muitos se perguntam sobre a necessidade de avaliação dos 

estudantes na condução desse ano letivo. 

Primeiramente, há que se avaliar o hiato que ocorreu com a paralisação 

presencial das atividades escolares. É relevante considerar no planejamento a revisão 

das atividades curriculares realizadas antes do período de suspensão das atividades 

presenciais, assim como das atividades curriculares realizadas no período de 

suspensão, de modo a garantir igualdade de oportunidade a todos os estudantes. 

Este Conselho ressalva que, considerando exatamente a excepcionalidade da 

oferta do ano letivo corrente, tanto em dias letivos como em conteúdos curriculares, as 

instituições de ensino precisam elaborar um plano para avaliar o déficit de 

aprendizagem dos estudantes que estão estudando em casa, por atividade não 

presencial e dos que não estão estudando em casa, por absoluta falta de acesso às 

atividades não presenciais e ainda com perdas de aprendizagem devido ao tempo fora 

da escola.  

Mesmo para as atividades não presenciais entende-se pertinente a realização de 

avaliação a distância a ser concebida como um diagnóstico, não como uma 

classificação. Para tanto, indicamos que a escola deve considerar as reais condições 

dos estudantes no acesso à infraestrutura de internet e de material didático-

pedagógico, assim como a outros instrumentos, técnicas e métodos utilizados no 

período de aulas não presenciais. 

Compreende-se a avaliação diagnóstica além do âmbito cognitivo, pois envolve 

a própria filosofia educacional, estratégias metodológicas e aspectos comportamentais 

capazes de evidenciar elementos qualitativos e quantitativos, envolve conhecer em 

que medida os objetivos estabelecidos estão sendo alcançados, oportunizando 

intervenções constantes a fim de garantir avanços que possam contribuir para a 

aprendizagem e o melhor desempenho dos estudantes. A principal finalidade do  
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processo educativo é a promoção da aprendizagem, o atendimento dos direitos e 

objetivos de aprendizagem. 

Indicamos a elaboração de um plano de intervenção pedagógica capaz de 

garantir as aprendizagens essenciais para cada nível, etapa e modalidade de ensino 

com a previsão de mecanismos de acompanhamento que contemplem os direitos e os 

objetivos essenciais de aprendizagem, extraídos da BNCC e do Documento Curricular 

do Território Maranhense para o ano de 2020, e as competências estabelecidas nas 

Diretrizes Curriculares Nacional para os Cursos de Graduação e no Catálogo Nacional 

dos Cursos Superiores em Tecnologia, para a formação do perfil profissional do 

egresso. 

 Os processos avaliativos no retorno das atividades devem propiciar uma 

avaliação diagnóstica das aprendizagens dos estudantes, de acordo com a BNCC, que 

propicia a configuração dos diversos níveis de aprendizado, a fim de orientar a gestão 

de sala de aula e os planos de atividades por meio de grupos de desenvolvimento e 

aprendizagem. A avaliação tem ainda, como função, oferecer subsídios para a 

organização de estratégias de avaliação formativa capazes de verificar as habilidades 

desenvolvidas na vivência do isolamento social, consoante o previsto na BNCC, em 

matérias de criatividade, atitudes de resolução de problemas e aceitabilidade do novo, 

entre outras habilidades. 

As instituições de ensino devem usar de sua autonomia para decidir sobre 

a sistemática avaliativa para este período de suspensão das aulas presenciais 

norteadas por sua proposta pedagógica. A avaliação das atividades não presenciais 

realizadas durante o período de suspensão das atividades presenciais, em 

consonância com a Resolução. CEE/MA nº 94/2020, deve decorrer do instituto da 

autonomia, estabelecendo como estratégias norteadoras:  

a) ênfase aos aspectos qualitativos sob os aspectos quantitativos; 

b) as metodologias avaliativas adotadas devem considerar as metodologias 

empreendidas no processo ensino-aprendizagem; 

c) utilização de estratégias avaliativas diversificadas considerando as 

condições de acompanhamento dos estudantes; 
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d) mensuração das aprendizagens, a fim de evitar reprovações nas etapas 

e níveis de ensino. 

Assim, é mais do que prioritário que, no retorno das atividades presenciais, seja 

incluído no calendário escolar um plano de avaliação diagnostica individual e de todos 

os estudantes, por meio da observação do desenvolvimento em relação aos objetivos 

de aprendizagem e habilidades que se procurou desenvolver com as atividades 

pedagógicas não presenciais e também essencial construir um programa de 

recuperação para que todos os estudantes que necessitarem possam desenvolver de 

forma plena o que é esperado de cada um de forma plena, o que é esperado de cada 

uma ao fim de seu respectivo ano letivo, como orienta o Parecer CNE/CP nº 05/2020 

combinado com o Parecer CNE/CP nº 11/2020.   

Além disso, o CNE orienta que cada sistema de ensino, ao normatizar a 

reorganização dos calendários escolares para as instituições ou redes de ensino a eles 

vinculados, devem realizar uma avaliação diagnóstica, cujos critérios e mecanismos 

deverão considerar as especificidades do currículo proposto e os objetivos de 

aprendizagem efetivamente cumpridos pelas respectivas redes ou escolas, a fim de 

evitar o aumento da reprovação e do abandono escolar. Desse modo, os documentos 

elencam os critérios adotados nos processos da avaliação, como um dos pontos mais 

importantes a serem considerados na reorganização dos calendários escolares e no 

replanejamento curricular 2020-2021. 

Faz-se relevante também orientar que as instituições acompanhem as avaliações 

nacionais e internacionais, em larga escala (Prova Brasil, PISA, ENEM, ENADE etc.), 

para não serem surpreendidas com situações, como a que aconteceu com o calendário 

do ENEM, sobre o qual este Conselho se posicionou em nota pública.1  

Notadamente, não obstante a garantia da equidade dos estudantes e do direito 

à aprendizagem e, diante da compreensão da singularidade do momento posto, a 

adoção de medidas formais de avaliações e exames de conclusão do ano letivo de 

                                                             
1 Disponível em http://conselhodeeducacao.ma.gov.br/conselho-de-educacao-emite-nota-publica-sobre-

o-calendario-do-enem/. 

http://conselhodeeducacao.ma.gov.br/conselho-de-educacao-emite-nota-publica-sobre-o-calendario-do-enem/
http://conselhodeeducacao.ma.gov.br/conselho-de-educacao-emite-nota-publica-sobre-o-calendario-do-enem/
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2020 deve ser realizada com vistas ao acompanhamento dos objetivos de 

aprendizagem e a organização do calendário letivo 2020-2021. 

Considerando o contexto excepcional da pandemia, todas as medidas 

educacionais devem observar a garantia da qualidade e o cumprimento do plano 

curricular frente à carga horária obrigatória, com o objetivo de evitar o aumento da 

reprovação e do abandono dos estudantes. Recomenda-se atenção especial à 

avaliação formativa e diagnóstica da etapa de alfabetização dos anos iniciais, na 

transição entre etapas e na conclusão destas por representarem uma transição 

complexa na vida dos estudantes. Para tanto, as avaliações somativas internas das 

instituições deverão considerar o currículo efetivamente cumprido, de forma que 

nenhum estudante possa ser prejudicado no direito à garantia da continuidade dos 

estudos. Por fim, ratifica-se que cada instituição ou rede de ensino deve avaliar 

cuidadosamente os impactos da reprovação dos estudantes durante a 

implementação de sua sistemática avaliativa, considerando que muitas das lacunas 

de aprendizagem ocorrerão, em virtude das restrições impostas pela pandemia da 

COVID-19 no processo educacional. 

Confiamos que assim, não caberá apenas aos professores escolher os “aptos” 

ou “não aptos”, decidir quem segue adiante e quem ficará excluído, mas que, diante 

da avaliação, a escola possa criar uma ponte entre o conhecimento e futuras melhorias 

no processo ensino-aprendizagem. Cada escola deverá definir mecanismos 

adequados para aprovação e um plano de continuidade dos estudos para os 

estudantes em atraso de aprendizagem, como forma de apoiá-los, devendo 

também, realizar planos de estudo, mesmo para estudantes oriundos de outras 

escolas. 

Depois de todas essas considerações, requer apontar que todos os tipos de 

avaliação são passíveis de serem aplicados na aprendizagem, a questão é reformulá-

las para diante do contexto atual, repleto de desafios, traçarmos novos rumos. Avaliar 

é fazer “perguntas, fazendo-lhe novas e desafiadoras questões, na busca de 
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alternativas para uma ação educativa voltada para a autonomia moral e intelectual”, 

Hoffmann (2000, p. 34)2. 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As orientações contidas neste Parecer tiveram como referência o enfrentamento 

da crise pandêmica na educação, que demanda novos parâmetros de organização 

educacional e mudanças conceituais e operacionais, cujas consequências ainda não 

vivenciamos, mas que pressupõem o repensar do processo educacional. 

A ciência é o que deve prevalecer para o planejamento de toda dinâmica social 

imposta pelas exigências da saúde pública, portanto é necessário agir em articulação 

interinstitucional para apoiar o grande contingente de estudantes que durante o 

isolamento social ficaram sem vínculo escolar e/ou com comprometimento de 

aprendizagens. Faz-se necessário também o fortalecimento de canais de diálogo para 

que possamos avançar na definição de políticas públicas capazes de garantir o direito 

à educação. 

É importante que as instituições escolares e redes de ensino estabeleçam 

mecanismos contínuos de articulação com as autoridades de saúde pública para que 

as ações de educação estejam em sintonia e contribuam para o avanço dos objetivos 

e estratégias de saúde pública. Nesse sentido, recomendamos que as instituições e 

redes de ensino publicitem os dados de acesso dos estudantes durante o período de 

isolamento, a fim de garantir os efeitos do planejamento e da garantia dos direitos da 

educação. 

Ressalta-se que, considerando a situação de excepcionalidade provocada pela 

pandemia do novo Coronavírus, este Parecer poderá ser complementado por outros 

pareceres específicos do Conselho Estadual de Educação/MA para cada nível, etapa 

e modalidade de ensino. 

                                                             
2 HOFFMANN, Jussara Maria Lerch. Avaliação Mediadora: uma prática em construção da pré-escola 

à universidade. Porto alegre: educação & realidade, 2000. 
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II. VOTO DA COMISSÃO 

 

Nos termos deste Parecer, a Comissão submete ao Conselho Pleno as 

orientações com vista a reorganização do calendário escolar referente ao período de 

excepcionalidade no contexto da pandemia do novo Coronavírus-COVID-19, a partir 

das normas prescritas na Resolução CEE/MA nº 94/2020. 

São Luís, 20 de julho de 2020. 

 

Régina Maria Silva Galeno - Presidente da Comissão 

 

Soraia Raquel Alves da Silva- Relatora 

 

José Ribamar Bastos Ramos – Relator 

 

Maria Eunice Campos Brussio – Relatora 

 

Laurinda Maria de Carvalho Pinto – Relatora 

 

Rosangela Mendes Costa - Relatora 

 

III. DECISÃO DO PLENO 
 
O Conselho Pleno aprova, por unanimidade, o voto da Comissão 

 
São Luís, 20 de julho de 2020. 

 
 

Soraia Raquel Alves da Silva  
Presidente/CEE 


