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PROGRAMA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 

 

PROCEDÊNCIA        - Secretaria Municipal de Educação de Urupema - SC 

 

OBJETO                        - Esclarecimentos quanto à realização de Atividades Pedagógicas 

Não Presenciais para a Educação Infantil no âmbito do Sistema 

Municipal de Ensino de Urupema, em Santa Catarina. 

 

 

PARECER TÉCNICO DE 22 DE MAIO DE 2020 

 

I - APRESENTAÇÃO 

 

 A partir do questionamento da Secretaria de Educação do Município de Urupema 

sobre a possibilidade ou não de haver Atividades Pedagógicas Não Presenciais na 

Educação Infantil, no atual contexto do COVID-19, foi elaborado este Parecer Técnico 

de caráter orientativo, com base na legislação vigente, nos argumentos apresentados 

pelo Professor Plauto Mendes, na videoconferência do dia 13 de maio de 2020, 

organizada pela UNDIME/SC, e no conteúdo do recente Parecer não Homologado do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) n. 5, aprovado em 28 de abril de 2020.  

 

II - ANÁLISE  

 

No contexto da atual Pandemia, percebe-se uma nítida distinção entre dois 

objetivos de especialistas e entidades quanto tratam de temas educacionais: apresentar 

o posicionamento pessoal ou institucional sem evidenciar as possibilidades de escolha 

legais ou evidenciar o que a legislação permite, dando possibilidade de escolha para os 

gestores dos entes federados. O Programa Educação Municipal do CISAMA tem optado 

pelo segundo objetivo, observando o que legislação atual define, bem como as 

orientações dos órgãos coordenadores da Política de Educação Básica do país, MEC e 
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CNE, e também dos órgãos do Controle Institucional, Ministério Público (MP) e Tribunal 

de Contas de Santa Catarina (TCE/SC).  

 Quanto às orientações desses órgãos para a Educação Infantil, neste contexto da 

Pandemia, podemos destacar a competência da gestão escolar e as possibilidades de 

os Municípios reporem a carga horária. 

Da competência da gestão escolar, no item “2.17”e “2.3” do Parecer não 

homologado n. 5/2020 do CNE, há uma reafirmação da autonomia do município para a 

gestão do calendário escolar, a partir das orientações e diretrizes do CNE, que 

acrescento que será uma ação da Secretaria Municipal de Educação e do Conselho 

Municipal de Educação, órgão normativo do Sistema de Ensino: “A gestão do calendário 

e a forma de organização, realização ou reposição de atividades acadêmicas e escolares 

é de responsabilidade dos sistemas e redes ou instituições de ensino” (p. 5). 

Diante dessa autonomia de escolha, o conteúdo do Parecer não Homologado e a 

Análise Jurídica da Empresa Pública definem e explicam claramente três possibilidades 

para o Município repor a carga horária na educação escolar, no atual contexto da 

Pandemia, uma vez que cada ente federado, Estado ou Município, é que definem o 

período de suspensão das aulas (Parecer não homologado, p. 20), como mencionei na 

Reunião dos Prefeitos da Serra Catarinense na AMURES, no dia 16 de março de 2020:  

a) reposição da carga horária de forma presencial ao fim do período de emergência, seja 

mediante ampliação da jornada diária (no mesmo turno ou no contraturno) e/ou aos 

sábados e feriados, por exemplo;  

b) realização de atividades pedagógicas não presenciais (mediadas ou não por 

tecnologias digitais de informação e comunicação) enquanto perdurar as restrições 

sanitárias que impedem as aulas presenciais, e  

c) formato misto, ou seja, ampliação/reposição da carga horária diária mediante 

realização de atividades pedagógicas não presenciais (mediadas ou não por tecnologias 

digitais de informação e comunicação) concomitante ao período das aulas presenciais, 

quando do retorno às atividades. 

Mesmo com as opções legais acima, no Parecer não Homologado há argumentos 

que defendem a não interrupção não prolongada das atividades escolares, o que 

justificaria todo o trabalho das Secretarias no envio de material escolares e o nosso 

esforço de capacitação para a utilização das chamadas “Novas Tecnologias 
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Educacionais”, conforme o texto: “Da mesma forma, prejuízos de ordem pedagógica se 

imporiam, como a defasagem a ser acarretada pela ausência de atividades escolares 

por um longo período de tempo, conforme indicado pela Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em seu documento: ‘A framework to guide na 

education response to the COVID-19 Pandemic of 2020’, que cita estudos que 

demonstram que a interrupção prolongada dos estudos não só causa uma suspensão 

do tempo de aprendizagem, como também, perda de conhecimento e habilidades 

adquiridas. Daí a necessidade de serem identificadas alternativas para reduzir a 

necessidade de reposição presencial de dias letivos a fim de viabilizar minimamente a 

execução do calendário escolar deste ano e, ao mesmo tempo, permitir que seja mantido 

um fluxo de atividades escolares aos estudantes enquanto durar a situação de 

emergência” (p. 7).  

 

III - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando a autonomia de gestão do Município e as três possibilidades 

apresentadas, com a sugestão dos sistemas desenvolverem atividades pedagógicas não 

presenciais, a Educação Infantil está sendo tratada como uma etapa da Educação Básica 

e não como instrumento de Assistência Social, como foi no passado no tempo da Legião 

Brasileira de Assistência (LBA), sendo apresentadas algumas implicações e orientações: 

a) a reposição da carga horária mínima anual na Educação Infantil, após o período da 

Pandemia, segundo o Parecer do CNE, “(...) poderá esbarrar na indisponibilidade de 

espaço físico necessário e da carência de profissionais da educação para uma eventual 

ampliação da jornada escolar diária” (p. 9); 

b) No Parecer, temos sugestões claras para que haja “uma aproximação virtual dos 

professores com as famílias”, mesmo com a dificuldade de aferição das horas letivas no 

ambiente familiar,  e a Secretaria Municipal de Educação oriente a realização de 

atividades pedagógicas não presenciais com as crianças em suas casas: “sugere-se que 

as escolas possam desenvolver alguns materiais de orientações aos pais ou 

responsáveis com atividades educativas de caráter eminentemente lúdico, recreativo, 

criativo e interativo, para realizarem com as crianças em casa, enquanto durar o período 

de emergência, garantindo, assim, atendimento essencial às crianças pequenas e 

evitando retrocessos cognitivos, corporais (ou físicos) e socioemocionais” (p. 9). Lembro 

a proposição do Professor Plauto, na videoconferência citada, de registrar e documentar 
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o tempo e as atividades para efeito de contabilização das horas letivas, conforme a letra 

“e”, do item “3”, das Diretrizes para a reorganização dos calendários escolares do 

Parecer não homologado (p. 22);  

c) No Parecer não homologado, temos o detalhamento de atividades pedagógicas não 

presenciais para crianças de 0 a 3 e 4 a 5, além da sugestão da produção de um “guia 

de orientação aos pais” com informações quanto aos cuidados com higiene e 

alimentação (p. 10), mesmo não havendo Diretrizes para EAD na Educação Infantil, mas 

permitida como está anotado no Art. 80 da LDB/96, o que vai exigir a regulamentação 

pelos Sistemas de Ensino.  

Diante disso, fica evidente que é possível, a critério de cada sistema ensino, 

orientar e realizar ou não atividades pedagógicas não presenciais para a Educação 

Infantil em sua rede, tendo a obrigação de normatização pelo órgão normativo do sistema 

de ensino em documento específico. Nos termos desse documento, devem ficar 

anotados também os conteúdos curriculares, as metodologias e os materiais utilizados 

e a forma de validação das aulas e do resgate e devolutiva do aprendizado, e 

principalmente para o pré-escolar, os procedimentos e instrumentos de avaliação 

diagnóstica e recuperação de aprendizado durante a suspensão das aulas e com o 

retorno das aulas presenciais. É evidente que por razões pedagógicas ou pelo ineditismo 

dessa experiência, algumas entidades e especialistas podem julgar não ser adequado 

este trabalho, mas não será por razões legais ou impedimento de operacionalização do 

desenvolvimento de atividades pedagógicas não presenciais para a Educação Infantil.  

 

Lages/SC, 22 de maio de 2020 

 

Prof. Carlos Moreira 

Coordenador do Programa Educação Municipal 

CISAMA 


