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ESTADO DO PIAUI 
MUNICIPIO: ISAIAS COELHO 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME 

SECRETARIAMUNICIPALDE EDUCAÇÃO 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE (SAIAS COELHO 

ENDEREÇO: PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA, 276, CENTRO. 

PARECER CME N 11 001/2021. 

1- RELATÓRIO 

Aprova o funcionamento das aulas 
não presenciais e a adequação do 
calendário escolar, no âmbito da 
Rede Municipal de ensino de Isaías 
Coelho, em decorrência da pandemia 
causada pelo novo Coronavfrus. 

A Secretaria Municipal de Educação de Isaías Coelho encaminhou a este 
Conselho, Ofício de n" 002-A/2021, pedindo a normatização das aulas não 
presenciais e a reformulação do calendário escolar do ano letivo em curso. 

O Parecer considera que, de acordo com a exce pcionalidade causada pelo 
novo Coronavírus e a necessidade do retorno das atividades da Rede Municipal 
de Ensino de forma a assegurar as aulas não presenciais, não como um fim, mais 
como um me·io de abreviar a distância entre escola e famflia e assegurar aos 
estudantes da Rede Municipal a progressão da aprendizagem. Tendo em vista 
que conforme o auge da disseminação da pandemia houve paralisação em massa 
da Rede Municipal de ensino. 

ESTA RELATORA CONSIDERA DOCUMENTOS OFICIAIS COMO: 

- A declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS) de emergência em saúde 
pública e classificação de pandemia, a infecção humana pelo novo Coronavírus 
(COVID-19), em 11 de março de 2020; 

- A Portaria n• 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que declara Emergência 
em Saúde Pública de Importância Nacional, em razão da Infecção humana pelo 
novo Coronavfrus (COVID-19); 

- A Lei Federal n 11 13.979/2020, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 
medidas de enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do novo 
Coronavfrus (SARS-Cov2); 

- Decreto Municipal 07 /2020 de 17 de março de 2020 que suspende as aulas 
presencias devido àpandemia da COVID-19. 

11- VOTO DA RELATORA 

Considera o exposto, e com base nas informações contidas nas Medidas 
provisórias do Ministério da Educação de n• 934 que estabelece normas 
excepcionais para o ano letivo em curso da educação básica e das medidas para 
enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a lei de 
n• 13. 979, de 06 de fevereiro de 2020. 

Esta relatora vota favorável ao cumprimento das aulas não presencias 
referentes ao ano letivo de 2020, bem como a adequação do calendário escolar 
para a Rede Municipal de Ensino de Isaías Coelho para esse mesmo período; é 
favorável também à execução do plano de PLANO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS de 
junho de 2021 que contempla às 800 horas previstas para o ano letivo de 2021, 
como também estratégias para a realização do sistema de aulas não presencias, 
através de atividades impressas elaboradas pelos professores e entregues a 100% dos 
alunos da rede para serem desenvolvidas em casa com seus pais e/ou responsáveis. 

Vota também com base na Resolução CNE/CP 02 de 10 de Dezembro de 2020 
que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas pelos 
Sistemas de Ensino, Instituições e Redes Escolares Públicas, Privadas, 
Comunitárias e Confessionais durante o estado de calamidades em decorrência 
da Pandemia COVID-19. 

UI- DECISÃO DO CONSELHO PLENO 

O Conselho Municipal de Educação de ISAfAS COELHO, CME/IC, aprova por 
unanimidade em consonância com o voto da relatora. 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

Sala das Sessões Plenárias do Egrégio Conselho Municipal de Educação de Isaías 
Coelho, em 23 de fevereiro de 2021. 

G·\J•,,; o :Í:?oba; n a Je, Qe±;:- R.a;;9e-..___ 
Relatora 
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PLANO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS QUE GARANTEM O DIREITO A 

EDUCAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ISAIAS 

COELHO - PI NO ANO LETIVO DE 2021 . 

1 . JUSTIFICATIVA 

O município de Isaías Coelho - PI. situado a 415 km da capital Teresina. em 

detrimento da pandemia de COVID - 19. doença virai. altamente contagiosa. 

apresenta ao Conselho Municipal de Educação e à população em geral os 

procedimentos que serão adotados através deste Plano de Ações Pedagógicas 

que busca garantir o direito à educação a todos os munícipes. matriculados na 

Rede Municipal de Ensino. 

CONSIDERANDO que. no dia 30 de janeiro de 2020. a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) decretou situação de emergência de saúde pública de importância 

internacional e em 11 de março de 2020. declarou pandemia de Coronavírus 

(COVID- 19); 

CONSIDERANDO que. o Decreto Estadual Nº 18.966/2020 que estabeleceu 

no artigo 2° a prorrogação de suspensão das aulas da rede pública estadual . 

municipal e privada; 

CONSIDERANDO os decretos municipais nº 07. 010. 013. 018 e 02512020 da 

Prefeitura Municipal de Isaías Coelho - PI que estabelecem medidas de 

enfrentamento ao Coronavfrus (COVID-19). bem como a suspensão das aulas e 

outras providências; 

CONSIDERANDO que a educação e alimentação são direitos fundamentais e 

sociais conforme firmado no art. 6° da Constituição Federal ; 

CONSIDERANDO que segundo o art. 205 da Constituição Federal. a Educação 

é direito de todos e dever do Estado e da Família; 

CONSIDERANDO as disposições da Lei N º 9 .394/96 Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação. no sentido de que "O dever do Estado com educação escolar 

p ú bl ica será efetivado mediante a garantia de [ . .. ] atendimento ao educando. em 

todas as etapas da Educação Básica. por meio de programas suplementares de 

material didático-escolar. transporte. alimentação e assistência a saúde". 

CONSIDERANDO a Nota Técnica Nº 09/2020 - CGPROFI/DEPROS/SAP/MS. de 

12/03/2020. expedida pelo Ministério da Saúde. que estabeleceu orientações 

de prevenção ao Novo Coronavfrus no âmbito do Programa Saúde na 

Escola. em razão dos ambientes escolares terem alta circulação de pessoas 

e crianças. sendo estas integrantes do grupo vulnerável para 

desenvolvimento e disseminação de doenças; 

CONSIDERANDO o Parecer do Conselho Nacional de Educação. Nº 

5/2020 de 28 de abril de 2020. que pautou orientações aos sistemas e 

estabelecimentos de ensino de todos os níveis . etapas e modalidades. que 

tenham a necessidade de reorganizar as atividades acadêmicas ou de 

aprendizagem em face da suspensão das atividades escolares presenciais 

nas dependências das escolas por conta da necessidade de ações 

preventivas à propagação do coronavírus; 

CONSIDERANDO o artigo 32. § 4° da LDB. que estabelece que o Ensino 

Fundamental será presencial . sendo o ensino a distância util izado como 

complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais; 

CONSIDERANDO a Nota Técnica Nº 0412020/CAODEC/MPPI. expedida 

pelo CAODEC da Educação e da Cidadania. em 19/03/2020. com 

fundamento nas recomendações das autoridades de saúde. e orientando a 

suspensão temporária das atividades escolares presenciais; 

CONSIDERANDO o exercíc io da autonomia e responsabilidade das 

unidades escolares. respeitando-se os parâmetros e os limites legais . na 

medida em que toda a carga horária correspondente aos dias letivos. alvo de 

suspensão de atividades presenciais. realizada por meio de atividades à 

distância/domiciliares. utilizando estratégias de ensino e acompanhamento 

da aprendizagem à distância. corresponderão ao cumprimento mínimo dos 

dias e horas letivos para o ano de 2021 ; 

CONSIDERANDO que a União dos Dirigentes Municipais de Educação 

(UNDIME). elaborou uma série de propostas sobre medidas a serem adotadas 

pelos municípios na área educacional . em caráter de sugestão; 

CONSIDERANDO as recomendações contidas na Portaria 253/2020 do 

Ministério Público do Estado do Piauí que solicita a elaboração de Plano de 

Ações Pedagógicas da Secretaria de Educação do municipio. a Secretaria 

Municipal de Educação de Isaías Coelho. apresenta o Plano de Ações Pedagógicas 

que garante o direito a educação aos alunos da Rede Municipal. em regime 

especial de ensino e estabelece estratégias de orientação para o Plano de 

Ações Pedagógicas; 

CONSIDERANDO. por fim . a necessidade da elaboração de PLANO DE 

AÇÕES PEDAGÓGICAS com diretrizes para a organização das aulas não 

presenciais/à distância/remotas. a Secretaria Municipal de laaías Coelho - PI . 

elabora o P lano de Ações Pedagógicas a fim de garantir o direito a educação aos 

alunos da Rede Municipal de Ensino de Isaías Coelho - PI no ano letivo de 2021 . 

2. APRESENTAÇÃO 

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) do Município de Isaías 

Coelho. Estado do P iauí . elaborou um Plano de Ações que irá regulamentar o 

regime de aulas da Rede Pública Municipal de Ensino durante e após a 

Pandemia do Novo Coronavírus. O documento estabelece o calendário e 

modal idade de aulas/atividades que contempla 200 dias letivos e 800 horas. 

Acatando o PARECER CNE/CP Nº: 05/2020 do Conselho Nacional de 

Educação-CNE que trata sobre o Regime Especial de aulas não presenciais. 

bem como do Calendário Escolar. 

Esse plano tem como propósito maior a Equidade entre todos os alunos 

matriculados nessa Rede de Ensino. assim como rege a UNESCO-Organização 

das Nações Unidas para Educação. Ciência e Cultura: 

A Educação é reconhecida há muito tempo como um direito 
humano básico. É um requisito crucialmente importante para a 
produtividade e o bem-estar das pessoas. bem como para o 
desenvolvimento econômico e social de toda a sociedade. Por 
isso. a importância da igualdade de acesso à educação tem sido 
enfatizada repetidamente em CXJnvenções internacionais . A 
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Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e o Pacto 
Internacional sobre Direitos Econômicos. Sociais e Culturais, de 
1966. afirmam que a educação deve ser igualmente acess(vel a 
todos com base no mérito e na capacidade Individual (United 
Nations, 2017b, 2017a). O acesso à educaçAo e os res ultados 
da aprendizagem nAo devem ser afetados por circunstâncias 
fora do controle das pessoas, como gênero, local de nascimento, 
etnia, religiã o , l lngua, renda, riqueza ou defici6ncia. (Manual 
para medição da equidade na educação). 

Para a concretização deste foi instituída comissão de Elaboração do 

Plano Ações Pedagógicas, essa comissão é composta pela Secretária Municipal 

de Educação. Presidente do Conselho Municipal de Educação e por gestores de 

todas as Escolas Municipais (diretores e coordenadores), para garantir que seja 

trabalhada a realidade de cada unidade educativa. 

Trabalhando com a realidade do município e com a premissa da 

equidade, levando em consideração que nem todos tem acesso à internet e/ou 

aparelhos que possam transmitir vídeo aula e/ou acessar plataformas com 

qualidade e a inda pais e/ou responsáveis que consiga instruir corretamente a 

resolução de atividades impressas. optamos por a realização de atividades 

pedagógicaa não preaencials (mediadas ou não por tecnologias digitais de 

informac;ao e comunicação) enquanto persistirem restrições sanitárias 

para a presença de -tudan- nos amblen- -colares, garantindo os 

mlnlmos anuais previstos na LDBEN; e ampliação da carga horária dlârla 

com a realização de atividades pedagógicas não presenciais (mediadas ou 

não por tecnologias digitais de informação e comunicação); 

Objetivamos com o Plano firmar um compromisso entre Poder Executivo 

Municipal, Secretaria Municipal de Educação (Dirigente Municipal de Educação, 

Gestores Educacionais, Professores e demais Funcionários da Educação) e 

família para garantir o cumprimento da lei , p rimando pelo aprendizado de 

crianças, jovens e adultos durante e pós-pandemia que interferiu de maneira 

brusca no cotidiano de todos que compõem a educação. 

3 . OBJETIVOS 
3 .1 . OBJETIVO GERAL: 

• Assegurar as 800 horas de efetivo trabalho pedagógico a que os 
estudantes têm direito de acordo com o que determina a Lei de 
D iretrizes e Bases da Educação, garantindo o direito de aprender aos 
alunos matriculados na Rede Municipal. 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Disponibilizar a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino o acesso a 
atividades escolares não presenciais no período de pandemia; 
• Garantir a efetividade do tempo pedagógico e o foco na aprendizagem, através 
da prática docente bem planejada e acompanhada; 
• Disponibilizar a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino a oportunidade 
de acesso as atividades escolares não presenciais no período de distanciamento 
social; 

* Orientar gestores escolares, professores como devem planejar atividades não 
presenciais mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e 
comunicação; 

• Assegurar a equidade entre todos os alunos matriculados na Rede Municipal 
de Ensino; 

* Estabelecer parceria com a Secretaria de Assistência Social e Secretaria de 
Saúde para a realização de atividades para a prevenção de impactos em virtude 
do longo período sem aulas presenciais e de d istanciamento social. 

4 . BASES DE CONTEÚDO DE APOIO 

1 - Livro didático; 

2 - Material impresso, elaborado pelo professor; 

3-Links 

4 - Aparelhos tecnológicos; 
5 - WhatsApp - utilização para conversas individuais, em grupos ou através de 
listas de transmissão; 

6 - Google sala de aula. 

5. COMPETêNCIAS DO PODER EXECUTIVO 

• Apoiar a Secretaria Municipal de Educação na execução de ações que 
possibilitem o cumprimento do calendário letivo pós-pandemia do Novo 
Coronavírus; 

• Garantir recursos humanos, financeiros e materiais para realizar a distribuição 
de kits de alimentação escolar às famílias dos alunos em cxmtexto de 
vulnerabilidade observando e seguindo todas as recomendações das 
autoridades de saúde, estabelecendo o uso obrigatório de máscara por parte da 
equipe gestora e dos beneficiários como condição para acesso ao local de 
retirada dos kits de alimentação escolar que deverá dispor de álcool em gel para 
uso de todos os que a ele acessar com o intuito de receber os referidos kits de 
alimentação escolar. 

6 . COMPETêNCIAS DA SEMED 

• Elaborar o Calendário Escolar; 

• Acompanhar a execução do Plano de Ações Pedagógicas das Escolas da 
Rede Municipal; 

• Acolher, orientar e sensibilizar professores para viabil ização das atividades 
presenciais e não presenciais mediadas ou n ã o por tecnologias digitais de 
informação e comunicação concomitante ao período das aulas presenciais ; 

• Uti lizar corretamente recursos financeiros oriundos do FNDE, PAR, EMENDA 
PARLAMENTAR; 

• Planejar e distribuir kits de alimentação escolar as famílias de todos os alunos. 

7. COMPETêNCIAS DAS ESCOLAS 

• Garantir a execução das 800 horas aulas em 200 dias letivos, com atividades 
não presenciais mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e 
comunicação; 

• Divulgar o Plano de Ação para a comunidade escolar; 

•Acompanhara preparação do material a ser utilizado pelos professores; 

• Zelar pelo registro de frequência/atividades dos alunos, por meio de relatórios e 
acompanhamento na evolução das atividades propostas e realizadas. 

Arquivar os Planejamentos e Planos de Estudo adotados pela 
escola/professores; 

• Utilizar corretamente recursos financeiros oriundos do FNDE como: PODE, 
entre outros pelas escolas; 

• Comunicar a SEMED qualquer impossibilidade de execução das atividades 
supracitadas para que possam ser tomadas as devidas providências e 
resolutividades. 

• Realizar a busca ativa de alunos que não estão respondendo a nenhum tipo de 
atividade. 

• Por ocasião do retorno das aulas presenciais, considerar a possibilidade de 
adoção de fluxos e horários diferenciados, incluindo redução do número de 
alunos por turnos e turmas e, se necessário, elaboração de sistema de rod ízio 
com complementação das aulas através do método h íbrido com atividades 
extraciasses e não presenciais, para evitar aglomerações no ambiente escolar; 

• Instigar aos professores durante o distanciamento socia l. dentro do possível, 
na perspectiva de manter o vínculo com o aluno através do contato por meio de 
áudios, vídeos, links educativos, filmes que sirvam, para além do enriquecimento 
da aprendizagem, também de entretenimento para os alunos. 

8. COMPETêNCIAS DOS PROFESSORES 

• Elaborar Planos de Aula para a realização com atividades não presenciais 
mediadas ou não por tecnologias d igitais de infoITTiação e comunicação; 

• Interagir com os alunos de maneira que não exista pressão psicológica; 

• Realizar avaliações a partir das atividades/conteúdos propostos; 

• Interagir com a família do aluno para facilitar a execução das atividades não 
presenciais propostas, mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e 
comunicação; 

• Comunicar e Escola sobre quaisquer problemas com relação a não execução 
de atividades por parte do alunado. 

• Manter o v ínculo com o aluno através do contato por meio de áudios, vídeos, 
links educativos, filmes que sirvam como entretenimento para os alunos. 

• Desenvolver suas próprias avaliações, pesquisas e questionários utilizando 
ferramentas gratuitas, como o Google FoITTis. 

9 . COMPETêNCIAS DOS ALUNOS 

• Preparar-se para o cumprimento das aulas em regime especial participando de 
forma ativa das atividades não presenciais propostas mediadas ou não por 
tecnologias digitais de informação e comunicação; 

• Entregar aos professores as atividades propostas dentro dos prazos 
estabelecidos; 

• Comunicar a escola/professor qualquer dificuldade de resolução das atividades 
propostas. 

10. COMPETêNCIAS PAIS/ FAMILIAS 

* Criar e manter uma rotina de estudos em casa; 

• Apoiar e assegurar a realização das atividades estabelecidas pelos 
professores; 

• Reforçar o contato com a escola (diretor/coordenador/professor) certificando de 
que as matérias estão sendo abordadas de maneira correta; 

• Acompanhar diariamente as atividades apresentadas pela escola para verificar 
se está de acordo com o plano apresentado pela escola; 

• Comunicar a escola (diretor/coordenador/professor) qualquer d ificuldade da 
c riança em resolver as atividades propostas. 

11. AVALIAÇÃO 

As atividades e ações metodológicas previstas no Plano de Ação serão 
avaliadas através de observação do desenvolvimento das mesmas e registros 
em fichas de frequências e relatórios com os pontos positivos (avanços durante 
o processo) e negativos (dificuldades e justificativas de ausências dos 
envolvidos). Será levado em consideração ainda, a avaliação individual das 
atividades impressas, levantando h ipóteses de habilidades adquir idas durante a 
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resolução das questões. Para tanto, se faz necessário o registro em fichas de 
acompanhamento individual com nota/conceito ou descrição dos objetivos 
alcançados que será utilizada na complementação das avaliações presenciais. 

A avaliação será qualitativa e quantitativa (prova escrita), o aluno terá que 

ser avaliado pela participação/protagonismo e compromisso em realizar as 

atividades. Lembrando que a nota aprovada do aluno será sempre a nota igual 

ou superior a seis pontos (6,0). 

12. ESTRATÉGIAS PARA REPOSIÇÃO DE DIAS LETIVOS E 

APRENDIZAGEM EM TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO. 

ESTRATÉGIAS 

GARANTIR A 

Realização de aulas à distância com atividades entregues mensalmente para as 

famílias dos alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I e li e Educação de 

Jovens e Adultos - EJA, elaboradas, organizadas e entregues pelos professores de 

cada ano e/ou componente curricular juntamente com diretor e coordenador de cada 

escola levando em consideração o desenvolvimento de cada estudante 

principalmente os alunos com necessidades especiais, sendo atividades xerocadas, 

livros didáticos e paradidáticos e atividades práticas com orientações escritas e 

verbais, por intermédio de meios digitais como aplicativos, whatsapp e telefone 

celular (ligação e sms) e outros. 

Devolutiva das atividades para os professores ocorre também mensalmente 

obedecendo o cronograma estabelecido pela escola no seu plano de ação 

pedagógica, onde cada professor faz as correções levando em consideração 

aspectos qualitativos registrados em fichas de acompanhamento elaboradas pela 

escola para este período especial de aulas não presenciais. 

A Coordenação reunirá mensalmente, os professores por ano escolar e/ou Componente 

Curricular para estruturar o planejamento, definir atividades didáticas de sala e de casa; 

As atividades contidas no Plano de Estudo, deverão, preferencialmente'. se,
1 

organizadas por semana especificando as atividades de cada dia e por component, 

curricular. para proporcionar a melhor aprendizagem dos alunos; 

Com base na carga horária. ano, turma e do Planejamento de cada componente 

curricular nesse período emergencial , os professores sob orientação da gestão 

escolar, deverão elaborar Plano de Estudo para seus respectivos alunos, tendo 

como principal referência o livro didático fJlou outros materiais disponíveis aoe 

alunos; 

As avaliações dos conteúdos contidos no Plano de Estudos, durante o períodc 

emergencial de aulas não presenciais, preferencialmente processuais e formativas, 

devem ser registradas conforme orientação da SEMED/ESCOLA, de modo que 

enquanto o isolamento social perdurar, a sistemática de avaliação poderá ser 

adaptada às situações diversas, reforçando a necessidade do respectivo registro, 

para posterior auditoria dos órgãos fiscalizadores. 

Os professores de cada escola, mesmo aqueles que estejam lotados em 

ambientes de apoio à sala de aula, além dos serviços de apoio pedagógico, 

devem. sob a orientação do Núcleo Gestor, dedicarem-se ao cumprimento deste 

Plano de Ação Pedagógica e os demais servidores também devem contribuir 

para a sua execução. 

Divulgar o Plano Emergencial pelas redes sociais e murais públicos; 

Organizar, no âmbito de cada escola, um plano de estudos de casa (para casa) para 

cada ano escolar, conforme orientação da SEMED. 

Incluir na rotina dos Gestores escolares acompanhamento das ações desse plano, de 

modo a garantir o sucesso das mesmas. 

13. REFER~NCIAS: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf000036871 O; 

Portaria de nº 001 de 17 de junho de 2020; 

DECRETO Nº 07/2020, DE 17 DE MARÇO DE 2020. 

NOTA TÉCNICA Nº.04/2020/CAODEC/MPPI 

PARECER CNE/CP N": 5/2020- Conselho Pleno/Conselho Nacional de Educação 

ANEXOS 

ESTADO DO PIAUÍ 
MUNICIPIO DE ISAÍAS COELHO-PI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAÍAS COELHO-PI 
Secretaria Municipal de Educaçao 

CNP J: 02.733.052/0001 -00 
Praça Joaquim Coelho Ferralra,276- Cap:6"570-000 

Email: semedisgigsç oelho@gmgil com 

Portaria nº 001/2021 de 23 de fevereiro de 2021 

Institui e Nomeia a Comissão de Elaboração 
do Plano de Contingência de Ações 
Pedagógicas e Elaboração do Calendário 
Escolar durante e Pós Pandemia Covid-19 e 
dá outras providências. 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ISAÍAS COELHO, 
ESTADO DO PIAUI, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei 
Orgânica do Município, em confonmidade com a Constituição Federal e a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. 

RESOLVE: 
Art. 1 º instituir comissão responsável para elaboração do Plano de Ações Pedagógicas 
e Elaboração do Calendário Escolar durante e Pós Pandemia Covid-19 e nomear seus 
membros: 

• Rapresantanta da Secretaria Munlclpal de Educação: 

Rosa Nair Mauriz de Moura Costa 

• Representante da Secretaria Municipal de Educação: 

Jandira Vieira de Araújo 

• Representante da Secretaria Munlclpal de Educação: 

Valmir Gabriel de Aguiar 

• Representante do Conselho Municipal da Educaçlo: 

Gardenia Mauriz de Moura Costa Feitosa. 

• Representante da Pré-Escola Vovó Emllla: 

Ana Clara da Silva Mendes 

• Representante da Escola Municipal Lauro Coelho Ferreira 

Valdeci Morais 

• Representante da Escola Municipal Lauro Coelho Ferrelra-EJA 

Ismael de Sousa Mauriz 

• Representante da Escola Municipal Nelson Moura Fé 

Rosa Mauriz de Sousa Moura Carvalho 

• Representante da Escola Municipal São Domingos 

Solange da Costa Sousa 

• Representante da Escola Municipal Otflio Manoel Rodrigues 

Cannita da Silva 

• Representante da Escola Municipal Francelina Pinheiro 

Dulcinea Helena da Silva Sousa 

• Representante da Escola Municipal Enedino Sena 

Maria Aparecida de Sousa Silva 

• Representante da Escola Municipal Manoel Amãncio 

Maria Madalena Carvalho de Sousa 

• Representante das Escolas do Campo: 

Josilene Cavalcante da Rocha 

Art.2º • Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

REGISTRE - SE. PUBLIQUE - SE. CUMPRA - SE. 

Secretaria Municipal de Educação de Isaías Coelho, Estado do Piauí, em 
dezessete de junho de dois mil e vinte . 

J./aix ..\Áru.vti Z c\g ~ o, ~~ 
Rosa Nair Mauriz de Moura êõsta 

Secretária Municipal de Educação 



Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

323Ano XIX • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 07 de Julho de 2021 • Edição IVCCCLVIII

(Continua na próxima página)

SECRETARIA Jii#UHICIPAL DE ~íiiiii"Cõiéiío, .. 
~ ...ao... ,.., .... 

EDUCAÇAO 
, "''/ ISAIAS COELHO-PI .?.at.~ 

CALENDÁRIO ESCOLAR 2021 

JANEIRO 

Dom Seg Ter Ou.a Oul Scx Sab 

© 2 

3 4 s 6 7 a 9 

10 11 12 l3 14 15 16 

17 18 19 @ 2l 22 23 

24 25 26 27 29 29 30 

31 

@ Confratamizaplo universal 
21/12/2020 a 20/01/2021 F-■-@ Retomo para condudo do ano letiYo - 2020 

ABRIL 

(D @ 3 

4 s 6 7 8 9 @) 
n 12 13 14 15 16 @ 
1B 19 20 ® 22 23 24 

25 26 27 29 29 30 

i @ Semana santa 
Tlraden-
@ &ibadoa lellvoe 

JULHO 

Do,n 6eg Te,. Ou• Ou1 Se-x Sttb 

2 @ 
4 s 6 7 a 9 @) 
11 12 13 14 1S 16 @ 
1B 19 20 21 22 23 3 
25 @ 27 28 29 30 31 

1 Término do &ameStre 
Feriado municipal 

26/07 a 02/08 Rec:e..o 00lelh,o 

@®@ @s--

OUTUBRO 

Dosn Seg Tcrr QUQ Qul Sox S.,b 

3 

10 

17 

31 

4 

11 

18 

25 

S 6 

@ 13 

@ 20 

26 77 

1 Ola do Piaul 

2 

7 8 ® 
14 @ 16 

21 22 @ 
@ 29 30 

i Nossa Sra. Aparecida 

1 OladoProf-

Dia do Fundon6rlo Pl:mko 

@ @ Sábado& --

Legenda 

o Sábados lftlivos 

dg .. J<,;11ho e.oJ.o., 
.::> 

Ro&a Nair Maunz de Moura cocta 
Sec,etária Munk:lpal ele E~ de 1-Coetao 

FEVEREIRO MARCO 

Dom Sdg Tar Qun Oul Sex S.b Dom Sog Ter Ouo OuJ Se:w. S.ab 

2 3 4 s 6 @ 3 @ s 6 

7 a 9 10 TI 12 l3 
7 a 9 10 TI 12 13 
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14 ® 16 17 18 19 @ 
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28 
28 29 30 31 

1 a ~ Pwfodo para -..ao do ano IBlivo - 2020 1 Reunlao pedagógica 
a 1 P-1odo de -- 2021 • @ _._ ped■gógica/P......,,_o 

Inicio do período lo,t,w 

@@ ----
MAIO JUNHO 

Dom Sag To,- Qu.1 Qu, Sew: S.3b 

(D 2 © 4 s 
:, 3 4 s 6 7 8 6 7 8 9 10 11 @ 
') 10 TI 12 l3 14 ® 13 14 IS 16 17 18 19 

h 17 18 19 20 2l 22 20 2l 22 23 24 2S @ 
:1.3 24 25 26 27 28 @ 27 28 29 30 
3n 31 

@ co,pus=.-1 OladoT-.0 @@ --@--
AGOSTO SETEMBRO 

Dolfl Se.i T<tr Quo, Qul Scx Sdb Oo,n Seg Ter Qun Cui Se.x Sól.b 

2 @ 4 s 6 7 2 3 4 

8 9 10 n 12 l3 @ s 6 ® 8 9 10 n 
1S 16 17 18 19 20 @) 12 13 14 lS 16 17 @) 
22 23 24 25 26 27 2B 19 20 21 22 23 24 @ 
29 30 31 26 27 28 29 30 

(é} Início do ~ aemeetre i----do-@© -- @ -- lellvoa 

NOVEMBRO DEZEMBRO 

Dom Seg Ter Qua Qu1 St:'11; Sab 00ffl Scg Ter Cu.'.1 Qui Se'JC' Szsb 

© 3 4 s 6 2 3 4 

7 8 9 10 n 12 @ s 6 7 8 ® 10 ® 
14 @ 16 @ 1B 19 20 12 13 14 @ 16 17 18 

21 22 23 24 25 26 @ 19 20 2l 22 23 24 25 

28 29 30 26 27 28 29 30 31 1 Dl■ dcF- 1 Feoiado Municipal 
~ da Rep(mllca T~ do ano leUvo 

F-Munidplll ® Sat>edolelllYo 

@@---

Total de dlas letivos 2021 Hora/Aula 
1• Semestre 

~·~·~•~1 ~I Tdal ... 2 
103 

2"Sem-tre ~•S::•~•~1°;':21 TclAI -117 

Totaldo-- 1 - -
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• SUGESTÕES DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS MEDIADAS OU NÃO 

POR TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO QUE 

PODEM SER DESENVOLVIDAS APÔS A PANDEMIA 

1-Projetos interdisciplinares - que desenvolvam habilidades dos diferentes 

componentes curriculares; 

2-Simulados - contendo conteúdo trabalhado em sala de aula pelo professor; 

3-Cademo de atividades - principalmente na Educação Infantil e anos iniciais, contendo 
conteúdos trabalhados em sala de aula pelo professor(&) e com orientação de 
execução para familia; 

4-Leitura de livros e/ou textos, capitulo& com perguntas a serem respondidas a partir 

deles. 

5-Seminário - optar por conteúdo que o aluno consiga pesquisar e estudar com ajuda 

da familia; 

&-Elaboração de texto - trabalhar texto de diferentes gêneros, em diferentes matérias; 

a-campeonato de xadrez; 

9- Jornal - produção de Jornal, onde pode ser trabalhado sobre o Coronavírus bem 

como seus impados sociais; 

1 O-Filmes - solicitar que o aluno assista filme para discussão em sala de aula; 

11-Criação de paródia - incitar a produção de paródia pelos alunos; 

12-Símbolos do emoji - os alunos podem criar símbolos que representam sintomas do 

vírus e/ou de outro conteúdo que seja pertinente; 

13-Projetos de iniciação cientifica a partir de uma problemética do cotidiano do aluno: 

14- Apresentação de dança e dos alunos de música; 

15- Para os professores/ Equipes Gestoras 

Estudo do curriculo; 

Reformulação do Projeto Pedagógico da Escola; 

Curso de formação continuada em praticas de alfabetização (Programa Tempo 

de Aprender - MEC) 

CRITÉRIOS A SEREM SEGUIDOS: 

Estabelecer objetivos claros: explicitar as habilidades a serem trabalhadas no 
roteiro de estudo. Atividades curtas com objetivos de aprendizado claros tendem 
a ser mais eficazes; 

Avaliação e feedback: utilizar instrumento que possa facilitar a avaliação por 
parte do professor, como também o feedback entre aluno e professor; 

Duração estimada das atividades: registrar o tempo previsto para o 
desenvolvimento de cada atividade, para apoiar a reorganização dos alunos e 
possivelmente dos pais ou responsáveis. 

Motivação em aprender: preferencialmente, propor atividades que despertem o 
interesse dos estudantes, para que efetivamente realizem as tarefas e com 
melhor qualidade. 

Parceria com a familia-especialmente no caso da Educação Infantil e dos anos 
iniciais do Ensino Fundamental é essencial desenvolver estratégias de 
comunicação com os pais e responsáveis para que apoiem e cobrem seus filhos 
na realização das atividades. 

~ ··-•· PlEFEIIURA MUNICIPAL DE ISAÍAS COELHO-PI 

1$1 ~ t: ;'' ., S.Cretof1a Munlclpot de Educoçõo 
~ ·, tt ' CNPJ: 02,733.052/0001-00 
.. :...-=... Proço Joaquim c-feffelra, 276· Cep: 64570-000 iim.c:..:= 

Emal : K!DISIIIS;!lgK:2§:!!21.gml ,2:m 
FICHA DE PLANO DE AÇÃO PEDAGÓGICA DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Relal6rlo do Profeuor (a) - 1' Atividade 
Escola Municipal: 1 End111eço: 
Professor (a): 
Periodo: ___J ___J 2021 à ___J ___J 2021 
Etapa da Educaçao lnlantfl: ( )Maternal 1 ( )Malomalll ( ) Pré-1 ( ) Pré-li 
Campo de Experttncla: 
Direitos de Aprendizagem 

Conviver Brincar Participar Explorar Expressa Conhecer-se 

Objetivos de Aprendizagem e desenvolvimento (com código): a s111em trabalhados nesta aula: 

Objetos do Conhecimento/ Conteúdo progromátlco 

Desc~çao da AHvldade (Metodologia): 

Malerlols, tecnologias e recursos ulfllzados. 

Assino llXO do (o) Coordenador (o) Assinatura do (o) Professor (o) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAfAS COELHO-PI 

&;- -"' '• 5ecrelolfa Municipal de EducoçGo $ CNPJ: 02.733.052/0001-00 
SEHID ti 

.' Proço Joaquim Coollo ffflolro, 276- Cep: 64570-000 z-=-: ~--Emol: 1emedi,olo~2:f!h2'9!:nQII !iJi!:m 

_., 
ACHA DE PLANO DE AÇÃO PEDAGÓGICA DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1/11 E EJA 

ESTRAllGIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DIVULGAÇÃO A COMUNIDADE ESCOLAR 

ESCOLA MUNICl'Al 
COMPONBffl CURRICULAR: ,ROFESSu tt A : 1 
ANO: TUIW.A: IURNO: I CAOUNO: N"' 111""6ncla: Mh - -· -·- _ .. 

Data -·- - - e--, -·- - ·--- CONH0oo ·-· -- iaw.•..w...--, ...... ~ , - · -

Assinatura do lo) Coordenador foi Assinatura do (o) Professor (a) 
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~ 
, ,. PREFUTURAMUNICIP'Al DE ISAf.u COELHO-P'I 

~ Secretario Munlclpal de Educ:oçOo 
CNt J: 02.733.052/0001-00 

ZE ft hoça Joaquim Coelho fenH'Q,276- C•p:64570.000 =--~ Ernal: 11:0llQlig!saç~h*mgll ÇQ!!! 

PLANO DE ESTUDO DO ALUNO / FAMÍLIA - Educocao lnfonffl 
ESCOlAMUNICPAl 

ROF A , 
P'itt·I TIJllMA: ' rERIOOO; de __J_/ 2021 a ·= 1 

Data /Campo de Experl6ncla / Conte~/ 
Desc:rtçclo da AtMdode a ser SUgollOo CM -1 CM Apoia legklro da >eq,,6ncla na -

DosonvoMda 

1'1tfffflUll:A MUNICIPAL DE ISAfAS COELHO-P'I 

$ ~ -; '" ~ 
Secretaria Munlc:lpol de Educ:oçalo 

~ ·, 
CNP J: 02.7.S.S.05.2,'0001-00 

ft Praça Joaquim coet.o F«two,276• c-.,:'4570.QOO ;a.rc:::u 
Emoll: 1t!!ltitl10!2KQ!!t!Qlgmgll.,2m 

PLANO OE ESTUDO DO ALUNO / FAMfUA- ENSINO FUNDM!NTAL 1/ li o EJA 

l iOI.AMUNl~.Al 1 
: 1'110FUSOR (At. 

1 TURMA: j TURNO: 1 PEiilõoo:de __J_/ 2021 a "-:::::::J__J 2021 j 

Data /C~ Cunk:ular /C-/ 
DescrlçOo do AtMdode a ser Sugo,Hlo de Matenal do Apoia Registro do lrequtnclo na AtMdode 

Dosonvolvlda 

~ 1,''"', 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO @ CN P' J: 02.733.052/0001.00 

~ · 'ti 
l'roÇa Joaquim Coello ferrei-a, 276• Cep: 64570-000 

:::-:e:- . Ema•: semedlwlasoelb9'9moll çom ~.;:::: 

CONTROLE DE D!VOLUTIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
lºCademo de attvidodes (15/0l/2021 a 31/03/) leferentea 1° IIOfa rMmOI (Março/2021) 

UCOLA MUNICPAl 
[ COMPONENTE CUll:RlCULAR:I N:OFESSOIII A : 

ANO: 1\JIIMA, 1\JIINO, 1 

Retauor ~01• Pmecef/ ,.. Nome do oluno Cadomodo Cadomodo o-. ... Mola/ --· --· Concollo 

1 l )oml , ... l )oml )n00 
2 ( ),m( , ... e )om( )n00 
3 l ) om( )nOo e )om( )n00 

• l , ,..e 1n00 e )oml , ... 
5 l )omC , ... e )oml )nOo 

• l )omC , ... e )oml )nOo 

7 l )omC 1n00 ( )om( )nOo 

a l )omC )nOo e )oml 1n00 
9 l )omC , ... ( )om( )nOo 

10 l )omC 1n00 ( J,m( , ... 
11 l ,,.. , 1n00 e Joml 1n00 
12 l ) omC Jnao e Joml 1n00 
13 l )oml 1n00 l Joml 1n00 ,. ( )om( )nO0 l Joml )nao 

Assina tura do (oi Coordenador (oi AssinotUfO do (a) ProfesSOí ja) 

1 

1 

M .t'" .. ,,._ SECRETARIA MUNICIPAi DE EDUCAÇÃO 

$ CNP J: 02.733.052/0001-00 

SEMiõ ti' 
l'laça Joaqulm Coelho Fe!Mi'a, 276• Ctp: 64570-000 

Z-E Emat semedlsalaocoelho@gmallcom ~a:;:: 

COtmOlE DE DEVOlUTIVA DO ENSINO FUNDAMEN!All/ 11 E EJA 
1° Caderno do attv-(15/03/2021 a 31/03/) R""'9nft a 1° nota mtnSGl (Marça/2021) 

1 ESCOLA MUNICfAL 1 1 
1 COMPONENTE CURIICULAR:I 1 PROFESSOR/AI: 1 
1ANO: 11URMA, lU!NO: 1 

-02' Dtvofvrtu o1• Prnco,/ 
N' Nome do aluno e.domo do Cadtmodo Oboo<va<õos Nota/ 

Allv-? Allv-? Concolto 
1 l )om( )n&> ( )sim( )11&> 
2 ( Jllm( )11&> ( J~m( l""º 
3 ( )sim( ,.,,o ( )sim( ,.,,o 

• ( ) sim( )111'10 ( J~m( )111'10 
5 ( )sim( )111'10 ( J~m( ) 111'10 
6 < Jslm( l""º ( Jslm( l""º 
7 ( Jslm( l""º ( Jslm( l""º 
8 ( )sim( )111'10 ( Jslm( l""º 

' ( )sim( )111'10 ( )sim( )111'10 

10 ( Jllm( )111'10 ( )sim( )111'10 
11 ( )sim( l""º ( Jllm( )11110 
12 ( Jslm( l""º ( Jllm( l""º 
13 ( Jllm( )111'10 ( Jllm( Jn<lo 

1 ◄ ( )sim( )111'10 ( )sim( )111'10 

AsslnolUro do foi Coordenador foi AssinolUro do foi Professor foi 

INTERESSADA: Secretaria Municipal de Educação do Município de Isaías Coelho - PI, 
integrante do Sistema Municipal de Ensino. 

ASSUNTO: Orienta as instituições pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino sobre o 
desenvolvimento das atividades escolares, excepcionalmente, enquanto permanecerem as 
medidas de prevenção ao novo Coronavírus - COVID-19, 
PARECER CME Nº 002/2021 

APROVADO EM: 09/03/2021 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de Isaías Coelho - PI, demandado pela 
suspensão das atividades escolares presenciais pelo Decreto Municipal nº 07/2020, de 17 de maIÇO 
de 2020, em função da propagação do novo Coronavírus - COVID-19, e considerando a Nota de 
Esclarecimento do Conselho Nacional de Educação - CNE, de 18 de março de 2020, o Parecer 

CNE/PJ nº 005/2020, de 28/04/2020 e orientações da UNDIME-PI e, ainda, da UNCME-PI, orienta 
as Instituições integrantes do Sistema Municipal de Ensino sobre o desenvolvimento das atividades 
escolares e o cumprimento do Calendârio Escolar previsto, excepcionalmente, enquanto 
permanecerem as medidas de prevenção ao contágio e proteção aos estudantes, profissionais da 

educação (professores e funcionários de escola) e comunidade escolar. 

• - A suspensão das aulas presenciais como medida preventiva para evitar o risco de contágio 

do novo Coronavírus - COVID-19 é competência da Mantenedora, Da mesma forma, é seu 
dever garantir as condições e insumos para que o processo ensino-aprendizagem aconteça, 
de acordo com o preconizado na LDBEN, no Art.4, inciso IX. Portanto, o Conselho 
Municipal de Educação recomenda que todas as mantenedoras e suas instituições de ensino 
cumpram as medidas preventivas determinadas pelos órgãos competentes, 

• - A LDBEN no Art. 23, § 2°, prevê a competência do respectivo Sistema de Ensino para a 
definição do Calendário Escolar, adequando às peculiaridades locais, sempre que o interesse 

do processo de aprendizagem assim o recomendar, inclusive por questões climáticas e 
econômicas, garantindo a obrigatoriedade do cumprimento do Art. 24, inciso 1, da LDBEN, 

• - Os Sistemas de Ensino gozam de autonomia para decidir questões operacionais relativas 

ao calcndârio anual de suas instituições, desde que assegurada a carga horária mínima de 
800 (oitocentas) horas, distribuídas em 200 (duzentos) dias letivos de efetivo trabalho 
escolar pelo estudante da Educação Básica e suas modalidades, determinados pela LDBEN: 

Art. 24 - A Educação Básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo .com as 
seguintes regras comuns: 

I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos 
dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado a exames finais, quando houver. 

• - Quanto à duração do ano letivo, este Colegiado reafirma normativas federais e aprova 
normas próprias no sentido de que é imprescindível que todas as unidades escolares 
cumpram a legislação e as normas educacionais em sua totalidade. 
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• - Conforme o artigo 32 da LDB ensino fundamental será presencial, no entanto. o §4° do 
referido artigo afirma: 

( . . . ) 4° O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distincia utilizado como 
complementaçlo da aprendizagem ou em situaçffl emergençiais. (grifo nono). 

• - A Nota de Esclarecimento emitida pelo Conselho Nacional de Educação no dia 18 de 
março de 2020, reforça o que já constava no Decreto Nº 9.057, de 25 de maio de 2017. onde 
autoriza a reaHzação de atividades à distância nos seguintes níveis e modalidades: 

1- Ensino Fundamental, nos termos do §4° do art . 32 da Lei Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996; 

II - Ensino Médio. nos termos do § 11 do art . 36 da Lei 36 da Lei Nº 9.394/96; 

1I1 - Educação de Jovens Adultos; e 

V - Educação especial. 

• - A referida Nota de Esclarecimento também traz o que consta no Decret<rLei l .044 de 21 
de outubro de 1969 que afinna que no exercicio de autonomia /e responsabilidade dos 
Sistemas de Ensino, os estabelecimentos de educação, em todos os níveis (aqui se incluiria 
também a Educação Infantil), poderão possibilitar aos estudantes, que direta ou 
indiretamente corram riscos de contaminação, serem atendidos em seus domicílios . 

• - A situação de pandemia provocada pelo Coronavirus - COVID-19, neste período, 
mobiliza o órgão normativo para regulamentar, de forma excepcional e temporária, as 
atividades letivas. Segundo o Parecer CNE/CEB nº O 1/2002, uma situação emergencial 
poderia conduzir à substituição das atividades presenciais por outra forma na Educação 
Básica: 

[ ... ] as s ituações emergenciais claramente configuram cataclismas ou modificações dram,ticas da 
vida cotidiana. Enquanto se aguarda a solução da emergência pelas autoridades competentes, o 
legislador se preocupou em não interromper o atendimento educacional compulsório, para o que se 
pode recorrer a ferramentas heterodoxas durante a emergência. (grifo nosso) 

Ou seja. este Colegiado entende que se caracteriza a situação emergencial para o momento atual e 
que as alternativas possíveis, para validação do ano letivo 2021. podem ser por meio de atividades 
domiciliares e/ou de reorganização do Calendário Escolar com atividades presenciais, findo o 
periodo de excepcionalidade. 

• - Diante do exposto, para garantir o direito à educação com qualidade, à proteção à vida e à 
saúde de estudantes, professores, funcionários e comunidade escolar, exclusivamente nesse 
período de excepcionalidade, as atividades domiciliares somente serão admitidas para o 
cômputo do calendário letivo 2021 , nos tennos que seguem: 

• - as Instituieyões de Ensino devem divulgar, junto à comunidade escolar, as formas de 
prevenção e cuidados, de acordo com os órgãos de saúde, bem como o período de suspensão 
das atividades presenciais na própria instituição, conforme orientação da mantenedora; 

• - as instituições de ensino, por orientação de suas mantenedoras, devem planejar e organizar 
as atividades escolares, a serem rea1izadas pelos estudantes fora da instituição, indicando 
quais as atividades, metodologias, recursos disponíveis, formas de registro e comprovação 
de realização das mesmas; 

• - as atividades e scolares desenvolvidas, nesse período de excepcionalidade, fora do 
ambiente escolar e computadas para o cumprimento do previsto nos Planos de Estudos e de 

Curso, serão planejadas e realizadas a partir de materiais didáticos e/ou recursos 
tecnológicos disponíveis, com registros das mesmas e em consonância com seu Projeto 
Pedagógico; 

• - de forma excepcional, onde ficar comprovada que algumas familias das escolas não 
tenham disponibilidade de WhatsApp, internet, materiais, condições, esclarecimento e 
compromisso para a realização das atividades à distância. neste período de paralisação das 

aulas, poderá haver um planejamento de recuperação dos dias letivos com atividades a 
distância após o retomo das atividades escolares. 

• - inclusive nas escolas onde as atividades à distância com os alunos serão realizadas 
somente após o retorno da normalidade d.as aulas, orienta•se a Secretaria Municipal de 

Educação que organize um cronograma de encaminhamento de atividades semanais pelos 
professores que serão utilizados posteriormente nas atividades a dis tância. 

• - o registro das atividades e da participação efetiva dos estudantes deve ser validado pelo 
colegiado da instituição (Conselho Escolar e na falta deste pelo CPM). ao final do período 
da realização das atividades à distância. conforme planejamento referido nos itens 
anteriores, como forma de garantir o cumprimento do calendário escolar previsto. 
observadas as normativas exaradas por este Conselho. 

• - observando o plano de ação de recuperação dos dias letivos e atividades a serem 
realizadas, que poderá ser por escola ou mesmo por Rede de Ensino encaminhado ao 
Conselho Municipal de Educação. a fim de aprovação. O referido Plano de ação contém os 
seguintes itens: 

1. Objetivos; 
2 . Justificativa (onde consta que o motivo da suspensão das atividades escolares presenciais em 

função da propagação do novo Coronavírus - COVID-19); 
3. Atividades a serem realizadas; 

4 . Período em que serão executadas as atividades para recuperação dos dias letivos; 
5. Estratégias para o conlrOle de frequência dos alunos. 

• - é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação ou mantenedora acompanhar e 
fiscalizar a execução do Plano de Ação. encaminhando ao Conselho Municipal de Educação. 
no final do processo de recuperação dos dias letivos, o relatório da referida execução a fim de 

que o referido órgão possa validar os dias letivos. 

• - O Conselho Municipal de Educação. se necessário. fará novas manifestações com relação 
a essa matéria. 

Face ao exposto, o Conselho Municipal de Educação orienta as mantenedoras e suas instituições. 
integrantes do Sistema Municipal de Ensino, nos termos deste Parecer. sobre o desenvolvimento das 
atividades escolares. excepcionalmente. enquanto permanecerem as medidas de prevenção ao novo 
Coronavírus - COVID- 19. 

Aprovado, por unanimidade, na Sessão Plenária do Egrégio Conselho Municipal de Educação -
CME em 09 de março de 2021. 

Presidente do Conselho Municipal de Educação 
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DECRETO Nº 040 /2021 

1 Rescisão de servidor por motivo de aposentadoria. 

O Prefeito Municipal de Isaías Coelho, Estado do Piauí, no uso das atribuições legais 

CONSIDERANDO que o Regime Geral da Previdência Social é considerado como sistema 
contributivo oficial dos servidores públicos estáveis; 

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 001/2021, o qual fixou o entendimento segundo o 
qual não é possível a continuidade de servidor estâvel no cargo em que fora aposentado; 

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal tem remansosa jurisprudência segundo 
a qual o Servidor ocupante de cargo ou emprego público que nele venha a cumprir os 
requisitos para se aposentar, ainda que por meio do Regime Geral de Previdência (INSS), não 
pode no mesmo cargo permanecer a título de cumulação entre proventos da inatividade com 
remuneração da atividade, eis que essa cumulação só é pennitida entre cargo público e 
proventos de aposentadoria decorrente de vínculo privado. 

CONSIDERANDO que a servidora TERESINHA MUNIZ FEITOSA, no cargo de técnica 
de enfermagem, CPF nº 289.750.143-04, obteve a concessão da aposentadoria junto Instituto 
Nacional de Seguridade Social - INSS, referente ao beneficio nº 1936655290, desde a data 
23/06/2019. 

CONSIDERANDO que o servidor nasceu em 16/06/1950, estando atualmente com 71 
(setenta e um) anos de idade, possuindo inclusive idade superior à prevista para a 
aposentadoria compulsória. 

CONSIDERANDO a necessidade de formalização dos atos administrativos 

DECRETA: 

Art. 1° - Fica RESCINDIDO o contrato, por motivo de aposentadoria do servidor público 
municipal TERESINHA MUNIZ FEITOSA, cargo de técnica de enfermagem, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde, agradecendo-lhe e parabenizando-lhe pelos exercício de suas 
funções com zelo, esmero, pontualidade e responsabilidade, a partir de 30 de julho de 2021 . 

Art. 2° - O pagamento resultante deste ato ficara a cargo do INSS - Instituto Nacional de 
Seguridade Social. 

Art. 3° - O presente Decreto entrarâ em vigor na data de sua publicação. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

Gabinete do Prefeito do Município de Isaías Coelho/PI, 6 de julho de 2021 . 


