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Como organizar a reposição de aulas após o período 

de suspensão de atividades letivas por conta dos 

decretos de isolamento social? 

 

Nas escolas, com ênfase para as públicas, o horário de trabalho não é sinônimo 

de horário normal de aula... não é apenas o cumprimento da carga horária semanal, 

previamente estabelecida; não é somente o trabalho de segunda a sexta, excluídos, 

obrigatoriamente, o domingo e os feriados. Todo o trabalho, numa escola, é pautado, 

de um lado, no projeto pedagógico e, de outro, no calendário escolar. Ambos têm de 

ser cumpridos e atendidos, na sua totalidade. 

 

Essa obrigatoriedade está expressa na LDB (Lei nº 9.394/96): 

 

Art. 12 – Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu 

sistema de ensino, terão a incumbência de: 

I - Elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

III – assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 

IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 

 

Art. 13 – Os docentes incumbir-se-ão de: 

V – ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; 

 

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 aos exames 

finais, quando houver; 
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Com a Medida Provisória n. 934/2020, publicada em 01 de abril de 2020, que 

autoriza a flexibilização do Calendário Escolar, desobrigando os estabelecimentos de 

ensino de Educação Básica do Brasil, a cumprirem os 200 dias de efetivo trabalho 

escolar, mas mantendo a obrigatoriedade do cumprimento da carga horária mínima 

de 800 horas para completar o ano letivo, nos deparamos com outros dilemas no 

campo da gestão da Educação Pública. 

Destaca-se que este é dispositivo legal que permite aos sistemas de ensino, 

promover propostas de planejamento da oferta nos níveis, etapas e modalidades que 

se oferece à comunidade e, permite flexibilização do Projeto Político Pedagógico no 

âmbito das escolas, para concluir o ano letivo em menos de 200 dias, em forma de 

absoluta exceção, por conta da pandemia que estamos vivendo. 

A publicação da Medida Provisória altera sobremaneira, as possibilidades de 

reorganização do calendário escolar, no entanto, a incerteza de prazos e cronogramas 

de retorno as atividades escolares habituais, torna inseguro todo e qualquer cenário 

que possamos desenhar prematuramente, para a organização dos tempos, espaços, 

processos técnicos  e administrativos, além das atividades pedagógicas para receber 

nossos estudantes e profissionais nas escolas públicas municipais. 

Parece prudente, neste momento de incertezas temporais, manter um fluxo de 

estudos de cenários, de levantamento de dados, de organização de processos, de 

oferta de formação dos profissionais, dentre outros procedimentos que a gestão 

pública precisa assumir, a fim de podermos entender este momento, como a 

oportunidade da necessária virada de chave que a educação básica precisa para se 

estruturar aos novos tempos, à nova sociedade, aos novos conceitos de infância, de 

adolescentes e jovens e, às incessantes expectativas que a sociedade têm, para com 

educação do seu povo. 
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Vamos (re)conhecer práticas exitosas, 

vamos avaliar os riscos de implantação de 

processos só porque os outros fazem, vamos 

considerar a possiblidade de processos 

inovadores implementados a curto, médio e 

longo prazos... mas, em situação alguma, 

percamos de vista nosso objetivo – a 

educação, nosso compromisso – a qualidade, 

nosso público – o ser humano.  

Estamos atentos e atuando 

incessantemente, para colaborar com nossos 

municípios e, informamos que estamos nos 

organizando para buscarmos soluções 

conjuntamente, a partir da seguinte estrutura 

de grupos emergenciais de trabalho: 

 

GT1 – Experiência dos Municípios que 

adotaram a EaD nas redes municipais de 

ensino 

GT2 – Plataformas e procedimentos de oferta 

de Formação de Profissionais do Magistério a 

fim de preparar para possíveis alterações 

metodológicas visando a oferta de ensino com 

a garantia da qualidade de ensino   

GT3 – Diagnóstico dos municípios e das 

possibilidades de acesso a recursos 

tecnológicos 

GT4 – Possibilidades de aquisição de 

plataformas específicas para adequação 

metodológica  

GT5 – levantamento das necessidades 

estruturais, pedagógicas e financeiras, por 

 

 
 

 

Em meio ao caos que 

parece não apresentar 

perspectivas, há que se 

considerar, que esta pode 

ser uma oportunidade de 

utilizarmos um dispositivo 

constitucional para 

orientar nosso trabalho: a 

colaboração.  

 

É hora de 

solidariedade, inclusive, 

para olhar ao redor e 

verificar que uma solução 

pode ser possível para 

meu problema, mas é 

inaplicável para meu 

vizinho e posso ajudá-lo a 

entender os processos e 

os caminhos que já 

trilhamos. 
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níveis, etapas e modalidades de ensino ofertadas 

GT6 – Possibilidades de parametrização da regulação pelo Município e pelo Conselho 

Municipal de Educação no âmbito do Sistema de Ensino. 

 

Num cenário de incertezas e chamando a atenção para o fato de que não há 

perspectiva de retorno às aulas regulares no prazo fixado pelo Decreto Estadual n. 

515/20 (30 dias), faz-se oportuno estudar, analisar, ponderar sobre novas alternativas 

que precisão ser implementadas para minimizar os danos decorrentes da abrupta 

interrupção das atividades escolares planejadas para 2020.  

 

Por fim, enfatizamos que as respostas à crise instalada, dependem de análises 

de conjuntura que devem ser analisadas, quase que diariamente. 

 

 

Colegiado Estadual de Educação da Fecam, Florianópolis, abril de 2020 

 


