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DECRETO Nº 2.562, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021. 

 
 

ESTABELECE O REGIME ESPECIAL SOBRE 

O ANO LETIVO E AULAS NÃO 

PRESENCIAIS NO ÂMBITO DA REDE 

PARTICULAR E PÚBLICA DE ENSINO DE 

2021 DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 

DECORRENTES DAS MEDIDAS PARA 

ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE QUE 

TRATA A LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 DE 

FEVEREIRO DE 2020 E DECRETOS 

MUNICIPAIS E REVOGA DISPOSITIVOS 

QUE MENCIONA. 

 
ROSSANO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Coqueiral, no uso de 

suas atribuições legais que lhes foram conferidas pela Lei Orgânica Municipal; 

 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020; 

 
CONSIDERANDO o disposto no art. 30, incisos I e II da Constituição 

Federal; 

 
CONSIDERANDO a suspensão das aulas da Rede Pública Municipal, com 

o intuito de diminuir a disseminação do novo Coronavírus - COVID-19; 

 
CONSIDERANDO a prorrogação do estado de calamidade através do 

Decreto nº 2.543, Art. 1º, de 30 de dezembro de 2020; 

 
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; 
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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 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 o estabelecido na Lei nº 14.040, de 18 de agosto  2020, 

que estabelece normas educacionais a serem adotadas, em caráter excepcional, durante 

o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto nº 2.544, de 30 de dezembro 

de 2020; 

 
CONSIDERANDO a Resolução CEE nº 474, de 08 de maio de 2020, 

expedida pelo Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, que dispõe sobre a 

reorganização das atividades escolares do Sistema Estadual de Ensino de Minas 

Gerais, devido à pandemia COVID-19; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 05/2020, expedido em 28/04/2020, pelo 

Ministério da Educação que determinou a Reorganização do Calendário Escolar e da 

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

carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 11/2020, expedido 07/07/2020, pelo 

Ministério da Educação que determinou as Orientações Educacionais para a 

Realização de Aulas e Atividades Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais no 

contexto da Pandemia, 

 
CONSIDERANDO a determinação do Ministério da Saúde no sentido de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/DLG6-2020.htm
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tomarmos providências de se evitar aglomerações e priorizar o isolamento social como 

medida de prevenção;  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Estabelece o regime especial de atividades escolares não presenciais, 

para fins de cumprimento do calendário letivo do ano de 2021, definido 

essencialmente pela manutenção das atividades pedagógicas sem a presença de 

estudantes nas dependências escolares, no âmbito de todas as instituições ou redes de 

ensino públicas e particulares Coqueiral/MG. 

 
Art. 2º O regime especial de atividades escolares e creches públicas e 

particulares não presenciais fica estabelecido a partir de 08/02/2021 pelo período em 

que perdurar a decretação de calamidade pública. 

 
Art. 3º Para atender às demandas do atual cenário, que exige medidas 

severas de prevenção à disseminação do vírus, caberá à Secretaria Municipal de 

Educação: 

 
I - acompanhar, por meio dos relatórios realizados pelos professores, 

a realização de atividades na modalidade de atividades escolares e creches não 

presenciais, que serão desenvolvidas com os estudantes; 

 
II - disponibilizar acompanhamento pedagógico dos profissionais 

responsáveis às atividades a serem propostas pelos professores aos estudantes; 

 
III - 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 2021; 

 
IV – registrar no diário de classe os dias letivos e avaliações ao final 

do período de realização das atividades escolares e creches não presenciais. 

 
Art. 4º Para que o trabalho desenvolvido pelos estudantes seja eficiente e 
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esteja de acordo com a Base Curricular Nacional, com os direitos de aprendizagem dos 

estudantes da rede municipal de ensino, cabe ao corpo docente: 

 

I - elaborar o planejamento e elaboração das ações pedagógicas a 

serem desenvolvidas durante o período em que as aulas presenciais estiverem 

suspensas, com o objetivo de viabilizar material de estudo e aprendizagem de fácil 

acesso, divulgação e compreensão por parte dos estudantes e familiares; 

 
II - entregar relatório das atividades desenvolvidas no 

planejamento para a Secretaria Municipal de Educação ou direção das escolas e Creche 

Municipal; 

 
III - propor material específico para cada etapa e modalidade de 

ensino, com facilidade de execução e compartilhamento, como: videoaulas, conteúdos 

organizados em plataformas virtuais de ensino e aprendizagem, redes sociais, correio 

eletrônico e outros meios digitais ou não que viabilizem a realização das atividades 

por parte dos estudantes, contendo, inclusive, indicação de sites e links para pesquisa; 

 
IV - incluir, nos materiais para cada etapa e modalidade de ensino, 

instruções para que os estudantes e as famílias trabalhem as medidas preventivas e 

higiênicas contra a disseminação do vírus, com reforço nas medidas de isolamento 

social durante o período de suspensão das aulas presencias; 

 
V - aos docentes que trabalham com as turmas de educação infantil, 

cabe propor atividades que motivem as famílias a auxiliar no desenvolvimento das 

mesmas e que promovam a estimulação necessária para o desenvolvimento pleno e 

integral dos estudantes, conforme campos de aprendizagem, previstos na BNCC (Base 

Nacional Comum Curricular), que estabelece a Base Curricular com os direitos de 

aprendizagem dos estudantes. 

 
VI - o conteúdo estudado nas atividades escolares não presenciais 

poderá compor, a critério do professor com a escola, notas, conceitos e avaliação 

descritiva para o boletim escolar ou relatório de avaliação descritiva. 
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§ 1º A avaliação do conteúdo estudado nas atividades escolares não 

presenciais ficará a critério do planejamento elaborado pelo docente, podendo ser 

objeto de avaliação presencial posterior, bem como ser atribuída nota à atividade 

específica realizada no período não presencial. 

 
§ 2º Quanto a etapa da educação infantil a avaliação obedecerá ao caput do 

art. 31 da LDB que define como meta o acompanhamento e registro do 

desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao 

ensino fundamental; deverá ser garantido nas atividades que possam serem 

desenvolvidas para esta etapa que obedeçam as propostas do Currículo Nacional, 

garantido os direitos de aprendizagem e de desenvolvimento desta faixa etária. 

 
§ 3º As atividades que eventualmente não puderem, sem prejuízo 

pedagógico, ser realizadas por meio de atividades não presenciais no período deste 

regime especial deverão ser reprogramadas para reposição ao cessar esse período. 

 
§ 4º Para fins de cumprimento da carga horária mínima anual prevista na 

LDB, as instituições ou redes de ensino deverão registrar em seu planejamento de 

atividades qual a carga horária de cada atividade a ser realizada pelos estudantes na 

forma não presencial. 

 
§ 5º Para fins de cumprimento do número de dias letivos mínimos previstos 

na LDB, as instituições ou redes de ensino considerarão, para cada grupo de horas de 

atividade não presenciais, de acordo com o registro a ser feito, conforme consta no 

parágrafo anterior e o regime de horas letivas diárias de cada escola, um dia letivo 

realizado. 

 
§ 6º A realização de atividades não-presenciais durante o período de 

suspensão das aulas presenciais, não exclui a possibilidade de reposição e de alteração 

do calendário escolar caso não seja possível contemplar as 800 horas previstas em lei. 

 

Art. 5º Todo o planejamento e o material didático adotado devem estar em 

conformidade com o Projeto Político Pedagógico da instituição ou rede de ensino e 

refletir, à medida do possível, os conteúdos anteriormente programados para o 
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período. 

 
Art. 6º Assim que a normalidade para a realização de atividades com a 

presença de pessoas for definida por documentos oficiais municipais, estaduais ou 

nacionais, as aulas presenciais voltarão, conforme continuidade do Calendário Letivo 

e a realização de atividades escolares não presenciais, contarão como horas e dias 

letivos no calendário escolar municipal. 

 
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Educação poderá realizar aulas 

não presenciais concomitante com as aulas presenciais, caso as últimas retornem. 

 
Art. 7º Revoga-se o Decreto nº 2.544, de 30 de dezembro de 2020. 

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

disposições em contrário. 

 
Publique-se, Registra-se e Cumpra-se. 

 
Coqueiral, 04 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

ROSSANO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
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