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PLANO DE CONTINGENCIA DO MUNICIPI0 DE SIM6ES

A  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCACAO  DE  SIM6ES-  Pl,  considerando  o  atual  cen5rio  de

suspens5o das aulas  presenciais na  Rede  Ptlblica  Municipal  de  Ensino, com fundamento  legal

nos Decretos Municipal den9 08 de 18 de marco de 2020,  n9 011 de 31 de mar€o de 2020 e  n9
23 de 30 de abril de 2020, expede estrat6gias   sobre o regime especial de aulas   presenciais e
n5o  presenciais  nas  escolas  da  rede  municipal  de  ensino,  definindo  a€5es  pedag6gicas  para

retorno das aulas presenciais e/ou n5o  presenciais.

FUN DAMENTACAO LEGAL:

CONSIDERANDO  que,  em  11.03.2020,  a  Organizacao  Mundial  da  Sadde  (OMS),  classificou  a

situa¢5o  mundial  do  Novo  Coronavi'rus  como  PANDEMIA,  significa  risco  potencial  da  doenca

infecciosa  atingir a  populacao  mundial de forma simultanea,  nao se limitando a  locais que ja

tenham sido identificadas como de transmiss5o interna;

CONSIDERANDO  o  Decreto  ng  18.884,  de  16  de  marco  de  2020,  que  regulamenta  a  lei  n9

13.979/2020, para dispor no ambito do Estado do Piaui, sobre as medidas emergencia de sadde

pt]blica  de  importancia  internacional  e tendo  em vista  a  classificac5o da situac§o  mundial  do
novo Coronavirus;

CONSIDERANDO  as medidas adotadas nos seguintes decretos Municipal (n9 08 de 18 de mar€o

de 2020,  n9 011 de 31 de mar€o de 2020 e  n9 23 de 30 de abril de 2020), que disp6e no ambito
do municfpio de Sim6es-Pl, sobre as medidas de emerg€ncia de sadde ptiblica, tendo em vista a
situacao mundial do novo Coronavirus como pandemia;

CONSIDERANDO as  implicag5es  da  pandemia da  COVID-19  no fluxo do calend5rio escolar,   na

educa€ao  b5sica  ,  e  a  responsabilidade  da  Secretaria  Municipal  de  Educac5o  -SEMEC  -de

elucidar o sistema  de ensino do municipio de Sim6es-Pi, que tern a necessidade de reorganizar
as atividades pedag6gicas em face da suspens5o das atividades escolares por conta de ac6es

preventivas a propagac5o da COVID-19;

CONSIDERANDO ,  por fim,   o parecer do Conselho  Nacional  de Educa¢5o n9 05/2020, sobre a

Reorganizacao   do   Calend5rio   Escolar   e   da   possibilidade   de   c6mputo   de   atividades   nao

presenciais para fins de cumprimento da carga hor5ria minima anual, em razao da Pandemia da
COVID-19 , aprovado pelo MEC dia 30 de abril de 2020;
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ESTABELECE:

Orientac6es para retorno das aulas presenciais e/ou nao presenciais das aulas e reorganiza€ao
do calend5rio escolar

Segundo  o Conselho  Nacional de  Educa¢ao-CNE,  a  possibilidade de  longa  duracao  da

suspensao das atividades  por conta da pandemia do Covid-19 podera acarretar em:

•      dificuldade para reposic5o de forma presencial da integralidade das aulas suspensas ao
final   do   periodo  de  emergencia,   com   o   possivel   comprometimento  tamb6m   do
calend5rio escolar de 2021 e, eventualmente, tamb6m de 2022;

•      retrocessos do processo educacional e da aprendizagem aos estudantes submetidos a
longo perfodo sem  atividades educacionais regulares, tendo em vista a  indefinicao do
tempo de isolamento;

•     danos  estruturais  e  sociais  para  estudantes  e  familias  de  baixa  renda  como  stress
familiar e aumento da violencia dom6stica para as familias de modo geral; e

•     abandonoe aumento da evas5o escolar.

0 municfpio de Sim6es, seguindo as orientac5es do parecer do CNE que apresenta sugest6es
de reorganizacao do calendario, coma a ampliac5o da carga hor5ria diaria com a  realizacao de

atividades ped*ag6gicas nao presenciais (mediadas ou n5o por tecnologias digitais de informa€ao
e   comunicac5o)   concomitante   ao   perfodo   das   aulas   presenciais,   quando   do   retorno   as
atividades, elabora seu  plano de contingencia com o objetivo de reorganizar o calendario   de
dias  letivos  e  horas  aulas,  quando  as  aulas  presenciais  forem  retomadas,  e  apresenta    uma

proposta alternativa para minimizar a necessidade de reposic5o presencial  de dias letivos .

A titulo de informa¢ao, o dltimo dia letivo desse ano ocorreu  no dia 18 de marco de 2020.
De acordo com o calendario escolar, a perfodo de 19 de marso de 2020 a 30 de maio de 2020
consta  de  48  dias  letivos  que  correspondem  a  192  horas  aulas,  que  precisam  ser  repostos.
Elaboramos o plano emergencial que tern como objetivo definir e orientar as reposi¢6es de dias
letivos e  horas aulas,  bern como as formas de organizacao  das 800  horas  de efetivo trabalho

pedag6gico a que os estudantes tern direito de acordo com o que determina a Lei de Diretrizes
e Bases da Educa€5o, garantindo o direito dos alunos matriculados na Rede Municipal.

N§o havendo prorrogacao do decreto municipal retornaremos as atividades presencias dia
01 de Junho, com amplia€5o da carga horaria com atividades remotas por meio de plataforma

para alunos com acesso a internet e/ou distribuic5o de material impresso para alunos que n5o
tern acesso a internet. Al€m das aulas remotas, ocorrera reposicao em sabados e feriados.

Considerando  a  prorrogacao  desses  decretos  por  mais  meses,  iniciaremos  com  aulas
remotas (  mediadas ou  nao por tecnologias digitais de informa¢ao e comunicac5o)   em 01 de

junho de 2020 e assim que terminar o perfodo de calamidade pt]blica e que nao  houver mais
riscos  ,e     seguindo  as  orientas6es  da  OMS,  retornaremos  com  as  aulas  presenciais  com
ampliacao da carga horaria semanal.
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riscos  ,e     seguindo  as  orientag6es  da  OMS,   retornaremos  com  as  aulas  presenciais  com
ampliacao da carga horaria semanal.

reitos   estes   esclarecimentos   lntormamos  ainda   que  a   tquipe   Peclagogica   da   5tMtc
apresentou  as  propostas  de  reorganizacao  do  calend5rio   escolar  ao  Conselho  Municipal  de
Educa€ao -CME, que foi  aprovado por unanimidade.

Segue abaixo proposta de reorganizac5o do calendario escolar:

MEs DIAS LETIVOS SABADOS LETIVOS E
FERIADOS

FEVEREIRO 11 0

MARCO 13 0

JUNHO 21             , 0

JULHO 23 2

--*-- ^^ (J1_  nut,J,i, ZJ~ J
SETEMBRO 21 3

OUTUBRO   * 17 5

NOVEMBRO 20 3

DEZEMBRO 18 2

Total 164 18

*Proposta de retorno as aulas presenciais a partir de 01 de junho de 2020.

Totalizando  182  dias  letivos  com  728  horas,  restando  72  horas  para   aulas  remotas  e
atividades nao presenciais que serao distribuidas a partir do mss de Junho/2020.

Sim6es-Pl, 06 de Maio de 2020
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