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DECRETO N.º 2.429/2020 
 

 

 

DE 04 DE MAIO DE 2020. 

 

DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE 

ATIVIDADES ESCOLARES NÃO PRESENCIAIS 

NO ÂMBITO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL-MG, PARA 

FINS DE CUMPRIMENTO DO CALENDÁRIO 

LETIVO DE 2020, COMO MEDIDA DE 

PREVENÇÃO E COMBATE AO CONTÁGIO DO 

CORONAVÍRUS (COVID-19). 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL, 

ESTADO DE MINAS GERAIS, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E, 

 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência 

em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Municipal da Saúde em 30 

de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus – COVID-19; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo n.º 6 de 

20 de março de 2020, que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar n.º 101, de 

4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação 

do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem n.º 93, de 18 de março de 

2020. 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n.º 47.891 

de 20 de março de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública decorrente da 

pandemia causada pelo agente Coronavírus (COVID-19); 
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CONSIDERANDO o Decreto Municipal n.º 2.396 

de 20 de março de 2020, que suspende aulas nas Escolas e Creches Municipais em razão de 

surto de doença respiratória – Coronavírus (COVID-19) – e dá outras providências; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n.º 2.415 

de 06 de abril de 2020, que decreta o Estado de Calamidade Pública no Município de 

Coqueiral-MG, decorrente da pandemia causada pelo agente coronavírus (covid-19), e dá 

outras providências; 

 

CONSIDERANDO os termos da Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB), que 

consagra em seu art. 4º ser um dever do Estado com educação escolar pública e sua 

efetivação mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) 

aos 17 (dezessete) anos de idade [ ... ], e em seu Art. 4º-A, que assegura o atendimento 

educacional, durante o período de internação, ao aluno da educação básica internado para 

tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme 

dispuser o Poder Público em regulamento, na esfera de sua competência federativa; 

 

CONSIDERANDO os termos da Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB), que 

estabelece em seu art. 11, inciso III a autonomia dos municípios para baixar normas 

complementares para o seu sistema de ensino; 

 

CONSIDERANDO os termos da Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB), que 

estabelece o número mínimo de dias letivos a serem cumpridos pelas instituições e redes de 

ensino; 

 

CONSIDERANDO as implicações da pandemia do 

COVID-19 no fluxo do calendário escolar, tanto na educação básica quanto na educação 

superior, bem como a perspectiva de que a duração das medidas de suspensão das 

atividades escolares presenciais, a fim de minimizar a disseminação da COVID-19, possa ser 

de tal extensão que inviabilize a reposição das aulas, de acordo com o planejamento do 

calendário letivo de 2020; 
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CONSIDERANDO que a Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB), dispõe em seu 

artigo 23, § 2º, que o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive 

climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o 

número de horas letivas previsto nesta Lei; 

 

CONSIDERANDO que a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional dispõe em seu artigo 32, § 4º, que o ensino fundamental será 

presencial, sendo o ensino a distância utilizada como complementação da aprendizagem ou 

em situações emergenciais, e as regulamentações estabelecidas no Decreto 9.057, de 25 de 

maio de 2017, que as situações emergenciais previstas no § 4º do art. 32, da Lei nº 

9.394/1996, refere-se as pessoas que: I - estejam impedidas, por motivo de saúde, de 

acompanhar o ensino presencial; neste caso saúde pública. 

 

CONSIDERANDO que a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional dispõe em seu artigo 80, § 3º, que o Poder Público incentivará o 

desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e as 

modalidades de ensino, e de educação continuada, sendo que as normas para produção, 

controle e avaliação de programas de educação a distância e a autorização para sua 

implementação, caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e 

integração entre os diferentes sistemas; 

 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 9.057, 

de 25 de maio de 2017, que regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394/1996, indicando que 

compete às autoridades dos sistemas de ensino estaduais, municipais e distrital, no âmbito da 

unidade federativa, autorizar os cursos e o funcionamento de instituições de educação na 

modalidade a distância na educação básica; 

 

CONSIDERANDO que trabalho a distância é 

realidade e presente no mundo laboral, apoiado pelo desenvolvimento tecnológico e 

instrumental da informática e das telecomunicações no processo produtivo. 
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CONSIDERANDO a nota de esclarecimento 

emitida pelo Conselho Nacional de Educação, em 18 de março de 2020, com orientações aos 

sistemas e os estabelecimentos de ensino, de todos os níveis, etapas e modalidades, que 

porventura tenham necessidade de reorganizar as atividades acadêmicas ou de 

aprendizagem, em face da suspensão das atividades escolares por conta da necessidade de 

ações preventivas à propagação do COVID-19; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1.º O regime especial de atividades escolares não presenciais será estabelecido 

pelo período em que perdurar a suspensão das aulas presenciais, de acordo com as 

orientações determinadas pelo Governo do Estado de Minas Gerais. 

 

Art. 2.º Para atender às demandas do atual cenário, que exige medidas severas de 

prevenção à disseminação do vírus, cabe à Secretaria Municipal de Educação: 

 

I. Providenciar o acesso dos alunos aos materiais físicos presentes nas escolas, 

como livros didáticos, de literatura e outros, bem como auxiliar para o acesso 

aos meios tecnológicos necessários à realização de atividades escolares não 

presenciais com os estudantes; 

II. Fazer chegar aos estudantes que não possuem acesso à tecnologia o 

conhecimento das atividades propostas pelos professores; 

III. Acompanhar, por meio dos relatórios realizados pelos professores, a realização 

de atividades na modalidade não presencial, que serão desenvolvidas com os 

estudantes; 

IV. Disponibilizar acompanhamento pedagógico dos profissionais responsáveis às 

atividades a serem propostas pelos professores aos estudantes; 

V. Zelar pelo registro da frequência dos estudantes, por meio de relatórios e 

acompanhamento da evolução nas atividades propostas, e de materiais 

realizados pelos alunos que computarão como aula, para fins de cumprimento 

do ano letivo de 2020; 

VI. Registrar os dias letivos e avaliações no Sistema de Ensino da SEE/MG ao 

final do período de realização das atividades escolares não presenciais, assim 
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como o aproveitamento da carga horária do Projeto de atividades remotas 

dentro das 800 horas/aulas anuais obrigatórias. 

 

Art. 3.º Para que o trabalho desenvolvido pelos estudantes seja eficiente e esteja de 

acordo com a Base Curricular Nacional, com os direitos de aprendizagem dos estudantes da 

Rede Municipal de Ensino de Coqueiral, cabe ao corpo docente, especialistas e setor 

administrativo da Secretaria Municipal de Educação executar, dentro de suas competências, o 

Projeto de Educação Não Presencial “Aprendendo em Casa”, elaborado por aquela Secretaria  

e datado de 04 de maio de 2020 e, alterações posteriores, se ocorrer. 

 

Art. 4.º Todo o planejamento e o material didático adotado devem estar em 

conformidade com o Projeto Político Pedagógico da rede de ensino e refletir, à medida do 

possível, os conteúdos anteriormente programados para o período. 

 

Art. 5.º Todos os atos decorrentes da aplicação deste Decreto deverão ser 

devidamente registrados pela Secretaria Municipal de Educação para ficar à disposição da 

supervisão pelo Conselho Municipal de Educação. 

 

Art. 6.º Fica considerado como Serviço Público Essencial as atividades finalísticas da 

Secretaria Municipal de Educação, exclusivamente para a produção e manutenção do Ensino 

a distância, entrega de materiais didáticos e pedagógicos para alunos sem acesso à internet 

ou telefonia. 

 

Art. 7.º As medidas previstas neste Decreto terão vigência enquanto perdurar a 

suspensão das aulas presenciais, de acordo com as orientações determinadas pelo Governo 

do Estado de Minas Gerais e poderão ser reavaliadas a qualquer momento. 

 

Art. 8.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Coqueiral, 04 de maio de 2020. 

 

 

 

ROSSANO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
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