
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DESENVOLVIDAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. 

 

OUTUBRO 

 

 
 

 A Secretaria recebeu veículo novo Caminho da Escola, adaptado para 

cadeirantes, adquirido com recursos próprios da Secretaria.  

 

 

 

Houve encaminhamento através de ofício ao Conselho Municipal de Educação 

solicitando Parecer deste, sobre as seguintes matérias: 

-  Reorganização do Calendário Escolar. 

 Considerando o Decreto Municipal 112, de 15 de setembro de 2020, que 

suspende as aulas presenciais em todo o território do Município no ano letivo 

de 2020, fez-se necessário a finalização e reestruturação do Calendário 

Escolar 2020, levando em consideração este aspecto. 

 Desta forma, as aulas na rede municipal irão continuar de forma remota, 

até o dia 23 de dezembro, totalizando 800 horas e 200 dias letivos. 

 Esta solicitação obteve Parecer favorável do Conselho Municipal de 

Educação. 

 

- Excepcionalmente, para o ano de 2020, faz-se necessário algumas alterações 

nos Regimentos Escolares das Escolas Municipais de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental. 

 Devido a pandemia do Covid-19 e a suspensão das aulas presenciais 

durante o ano letivo de 2020, viu-se a necessidade de algumas alterações nos 



Regimentos Escolares, especificamente, no item AVALIAÇÃO, onde percebeu-

se mais viável e coerente a avaliação ser através de Parecer descritivo, desde 

a Educação Infantil até o quinto ano do Ensino Fundamental. 

 Altera-se também no Regimento Escolar das Escolas Municipais de 

Ensino Fundamental, o item Recuperação, onde no período de 16 de novembro 

a 18 de dezembro, serão atendidos individualmente e respeitando as normas 

de distanciamento do COVID-19, com autorização previamente assinada pelos 

pais e com atendimento diário de uma hora por criança, aos alunos que 

demonstraram maior dificuldade ( realização das atividades) durante este 

período não presencial. 

 Esta solicitação obteve Parecer favorável do Conselho Municipal de 

Educação. 

 

- Credenciamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Luiz 

Barchet junto ao Sistema Municipal de Ensino deste Município. 

 Após análise da estrutura física, instalações e documentação solicitada a 

Escola, o Conselho Municipal de Educação credencia a Escola junto ao 

sistema próprio de Ensino. 

 

NOVEMBRO – A Secretaria Municipal de Educação realizou a entrega dos kits 

de alimentação aos alunos que firmaram interesse no recebimento, através de 

documento assinado pelas famílias dos interessados. No total, foram entregues 

97 kits. 

  

 

15/12/2020, 

Secretaria Municipal de Educação. 

 


