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ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE ESCADA 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2020

 
Dispõe sobre alteração das diretrizes e procedimentos
para implantação da Avaliação da Aprendizagem,
Escrituração Escolar e Cômputo da Carga Horária nas
Escolas da Rede Municipal de Escada neste ano de
2020, em decorrência da Pandemia COVID-19.

 
O Secretário Municipal da Educação da Cultura e dos Esportes, no uso
de suas atribuições legais, e, CONSIDERANDO:
 
A Lei Federal Nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre
as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do Corona vírus responsável
pelo surto de 2019;
 
A Portaria Nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, que declara a
“Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional em
decorrência da infecção humana pelo novo Corona vírus (COVID -
19)”;
 
O Decreto do Estado de Pernambuco Nº 48.809, que regulamenta as
medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente da Corona vírus,
conforme previsto na Lei Federal Nº 13.979, de 2020;
 
O Decreto Municipal Nº 016/2020, de 18 de março de 2020, que
regulamenta no Município de Escada, medidas temporárias para o
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente ao Corona vírus;
 
A Medida Provisória Nº 934, de 01 de abril de 2020, que estabelece
normas excepcionais sobre o ano letivo da Educação Básica e do
Ensino Superior, decorrentes das medidas para o enfrentamento da
situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei Nº 13.979,
de 06 de fevereiro de 2020;
 
O Parecer Nº 05/2020, do CNECP, aprovado em 28 de abril de 2020,
que trata da 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;
 
O Parecer N° 01/2020, do CMEEscada, de 21 de maio de 2020, que
estabelece reorganização do calendário escolar e da possibilidade de
cômputo de atividades não presenciais para fins do cumprimento da
carga horaria mínima anual, em razão da pandemia da COVID-19;
 
A Resolução Nº 06, de 19 de agosto de 2020, acrescentando o artigo
4º - A e seu Parágrafo Único à Resolução Nº 3, de 19.03.2020 e dá
outras providências;
 
O Parecer Nº 015/2020, do CNECP, de 06 de outubro de 2020, que
trata sobre Diretrizes Nacionais para a implementação dos dispositivos
da Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas
educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20
de março de 2020.
 
Resolve:
 
Art. 1º. Regulamentar os critérios para o desenvolvimento das
atividades escolares do ano de 2020 no âmbito do Sistema Municipal
de Ensino em todas as etapas e modalidades.
 
Art. 2º. Conforme o Art. 4º do Parecer do CNE nº 15/2020, para o
cumprimento dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da
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Educação Básica, e observando-se que a Legislação Educacional
(LDB, art. 23) e a BNCC admitem diferentes critérios e formas de
organização da trajetória escolar, fica estabelecido que a
integralização da carga horária mínima do ano letivo afetado pela
Pandemia, será efetivada no ano subsequente, inclusive por meio da
adoção de um continuum curricular de 02 (duas) séries ou anos
escolares contínuos, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo
CNE, a BNCC e as normas dos respectivos Sistemas de Ensino.
§ 1º. O reordenamento curricular do que restar do ano letivo de 2020 e
o do ano letivo seguinte deve ser reprogramado, aumentando-se os
dias letivos e a carga horária do ano letivo de 2021 para cumprir, de
modo contínuo, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
previstos no ano letivo anterior ao abrigo do caput do art. 23, da Lei nº
9.394/1996, que prevê a adoção de regimes diferenciados e flexíveis
de organização curricular, mediante formas diversas de organização,
sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o
recomendar.
 
SOBRE OS REGISTROS:
 
INÍCIO DO ANO LETIVO ATÉ 17/03/2020:
 
Art. 3º. Às atividades escolares desenvolvidas no período
compreendido entre 04 de fevereiro, início do ano letivo, até 17 de
março de 2020, aplica-se as normas já previstas pelos órgãos
competentes da Secretaria da Educação, da Cultura e dos Esportes.
Parágrafo Único. As atividades escolares a que se refere o Art. 2°,
devem ser registradas no diário de classe. Elas dizem respeito ao
planejamento pedagógico, registro de aulas, frequência diária,
pareceres de aprendizagem dos estudantes e registros sob a forma de
conceitos para a Educação Infantil/ Anos Inicias e registro de notas
para os Anos Finais e a Educação de Jovens e Adultos.
 
DO PERÍODO DE 18/03/2020 ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO
DE 2020:
 
Art. 4º. No período compreendido entre 18 de março de 2020 até o
último dia letivo do ano de 2020, os dados correspondentes aos
conteúdos ministrados, frequência dos estudantes, avaliação do
desenvolvimento da criança (Educação Infantil), avaliação das
aprendizagens (Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e
Educação de Jovens e Adultos), cômputo da carga horária, ponto do
professores e funcionários, entre outros deverão ser registradas
obedecendo as orientações citadas nesta Instrução Normativa nº3.
 
DOS CONTEÚDOS MINISTRADOS, FREQUÊNCIA DOS
ESTUDANTES E AVALIAÇÃO:
 
Art. 5º. Os dados a que ser refere o Art. 3º desta Instrução Normativa
diz respeito aos seguintes documentos:
 
Planejamento semanal e portfólio no caso da Educação Infantil;
Planejamento Mensal no caso do Ensino Fundamental e EJA, com
respectivas evidências. As evidências podem ser impressas ou
inseridas em pastas virtuais de acesso a escola. Em ambos os casos,
devem ser validadas pelo coordenador pedagógico;
Ficha de participação dos estudantes nas atividades pedagógicas não
presenciais com o registro mensal da avaliação das aprendizagens;
Relatório dos estudantes da Educação Inclusiva;
Avaliação diagnósticade saída dos estudantes do 5º e 9º ano e da
modalidade de Educação de Jovens e Adultos;
 
§ 1º. Os instrumentos de planejamento, acompanhamento, avaliação e
as evidências das atividades realizadas pelo professor que trata o
artigo 3º, após validados pelo gestor educacional e coordenador
pedagógico, deverão ser anexados ao diário de classe de cada turma
referente as etapas e modalidades de ensino.
 
§ 2º. O desenvolvimento das atividades pedagógicas e preenchimentos
dos dados referidos no capitulo deste artigo tem caráter obrigatório.
 
Art. 6º. Será garantida a sistematização e registro de todas as
atividades pedagógicas não presenciais (APNP) mediadas ou não pela
Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs) validadas.
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DO CÔMPUTO DA CARGA HORÁRIA:
 
Art. 7º. Para o cômputo da carga horária correspondente ao período de
18 de março a 21 de dezembro de 2020, deverão ser observados os
seguintes critérios:
 
Apresentação dos planejamentos das aulas, conforme instrumento
validados pela SEDUC, com evidências de participação de estudantes
e em consonância com o Currículo Escadense/Parâmetros Curriculares
para a modalidade da Educação de Jovens e Adultos; e
Validação dos planejamentos das aulas pela equipe gestora da
respectiva escola em conjunto com o docente.
Comprovação do desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem e
habilidades previstas no currículo da rede municipal de ensino.
 
DA ESCRITURAÇÃO ESCOLAR:
 
Art. 8º. O ponto do professor e funcionários deve apresentar o
seguinte apostilamento: Base Legal Lei Federal nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020. Medidas provisórias Nº 934, 2020, Decreto do
Estado de Pernambuco Nº 48.809 e Decreto Municipal Nº 016/2020.
Em atendimento ao disposto na base legal em epigrafe, em
decorrência da suspenção das aulas presenciais devido ao
isolamento social provocados pela pandemia do novo
coronavírus(COVID-19) deixa de constar o registro de assinatura
diária à partir de 18 de março de 2020 e até enquanto durar o
período de aulas remotas (ANEXO 1).
 
Art. 9º. Os históricos escolares de todos os estudantes matriculados na
rede municipal de ensino no período de suspensão das aulas
presenciais por ocasião da pandemia causada pelo coronavírus devem
conter, no campo das observações, o seguinte apostilamento: Decreto
Estadual Nº 48.809/2020, Medida Provisória Nº 934/2020, Parecer
Nº 05/2020 – CEE/PE – CP, Parecer Nº 09/2020 – CNE/CP, Parecer
11/2020, CNE/CP, Resolução Nº 03/2020 – CEE/PE, Resolução
CEE/PE nº 05/2020, Resolução CEE/PE Nº 06/2020. Portaria Nº
1160/2020 SEE/PE e Instrução Normativa Nº 007/2020. Em
atendimento ao disposto na Base Legal em epígrafe, em decorrência
da suspensão das aulas presenciais devido ao isolamento social
provocado pela pandemia no novo coronavírus (COVID-19), deixa
de constar o registro de notas/carga horária, no período de
18.03.2020 até 22.12.2020 (ANEXO 2).
 
Art. 10. Fica estabelecido que o registro avaliativo dos estudantes nas
atividades pedagógicas não presenciais dar-se-á de acordo com as
etapa/ciclos/ano, fases/modalidade:
 
Na Educação Infantil, a avaliação do desenvolvimento da criança será
registrada mediante construção de portfólio.
Nos ciclos/anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e na
modalidade de Educação de Jovens e Adultos, o registro das
aprendizagens sob a forma de conceitos PC (Processo construído),
PEC (Processo em construção) e Pandemia/2020, para os estudantes
que não participaram das APNP mediadas ou não pelas TICs, deverá
ser escriturado na FICHA INDIVIDUAL DE REGISTRO das
aprendizagens dos estudantes nas atividades pedagógicas não
presenciais – Ano 2020 (ANEXO 3).
O certificado/histórico escolar deve constar, no campo 2020, o termo
CLASSIFICADO e emitido acompanhado da FICHA INDIVIDUAL
DE REGISTRO das aprendizagens dos estudantes nas atividades
pedagógicas não presenciais – Ano 2020 (ANEXO 3).
O estudante que não apresentar evidências de participação em
qualquer das atividades remotas, terá Falta justificada – Motivo
PANDEMIA - na FICHA INDIVIDUAL DE REGISTRO das
aprendizagens dos estudantes nas atividades pedagógicas não
presenciais – Ano 2020 (ANEXO 3) e, no campo 2020 do
certificado/histórico escolar, deve constar o termo CLASSIFICADO.
Na FICHA INDIVIDUAL das turmas finais de ciclo (5º e 9º anos) e
EJA IV FASE, constará um campo denominado AVALIAÇÃO
DIAGNÓSTICA DE SÁIDA, no qual deverá ser registrado sob a
forma de conceitos PC (Proficiência Construída), PNC (Proficiência
Não Alcançada), NR (Não Realizada), o resultado da avalição de
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Língua Portuguesa e Matemática baseada na Matriz de Referência do
SAEPE.
 
Parágrafo Único. As transferências escolares somente poderão ser
emitidas por meio do certificado/histórico escolar acompanhado da
FICHA INDIVIDUAL DE REGISTRO das aprendizagens dos
estudantes nas atividades pedagógicas não presenciais – Ano 2020
(ANEXO 3). Em hipótese alguma, as declarações provisórias para
comprovação dos percurso escolar neste ano de 2020 poderão ser
utilizadas no processo de transferência do estudante.
 
DO REGIME DE PROGRESSÃO PARCIAL:
 
Art.11. Pendências de estudantes em regime de Progressão Parcial
matriculado no 9º ano e na IV Fase da Educação de Jovens e Adultos,
deverão ser resolvidas a partir das orientações constantes no Art. 3º, §
3°, da Instrução Normativa N° 02/2019.
 
Parágrafo Único: A classificação para o Ensino Médio dos estudantes
do 9º ano será possível somente e, tão somente, mediante resolução
das pendências da progressão parcial do ano de 2019.
 
As novas oportunidades de aprendizagem dos estudantes em regime
de progressão parcial, a que se refere o Art. 3°, parágrafo 3º da
Instrução Normativa 02/2019, tendo em vista a pandemia causada pelo
novo coronavírus, deverão acontecer por meio de APNP com ou sem a
utilização das TICs;
O dia 10 de dezembro de 2020 fica estabelecido como data limite para
entrega das atas de resultados dos estudantes em regime de progressão
parcial.
Art. 16. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de
Educação da Cultura e dos Esportes.
Art. 17. Esta instrução normativa entrará em vigor na data de sua
publicação.
 
Escada, 23 de novembro de 2020
 
Gerente de Avaliação, Monitoramento e Normatização da Secretaria
de Educação, da Cultura e dos Esportes
P/ Secretário de Educação, da Cultura e dos Esportes
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