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Resoluções

RESOLUÇÃO CME Nº. 002, DE 23 DE MARÇO DE 2021
Aprovação do Calendário Escolar para o
Ano Letivo de 2020 / 2021 – Continuun
Curiculum, dos Estabelecimentos de
Ensino,
componentes
do
Sistema
Municipal de Ensino do Município de
Gongogi.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GONGOGI / BA, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n°. 087 de 05 de julho de
2010, que o instituiu e alterado pela Lei Municipal nº 122 de 21 de maio de 2014,
Instrumento estrutural do Sistema Municipal de Ensino criado pela Lei Municipal nº.
167, de 22 de março de 2018 em consonância com sessão plenária do dia 23 de
março de 2021, orientado pela legislação vigente especialmente a Resolução
CNE/CP Nº 2, de 10 de dezembro de 2020 e a Lei Federal nº 10.040 de 18 de
agosto de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º – Aprovar Calendário Escolar para o Período Letivo de2020/2021–
Continuun Curiculum, dos Estabelecimentos de Ensino, componentes do Sistema
Municipal de Ensino do Município de Gongogi/BA, conforme consta anexado nesta
Resolução.
Art. 2° – No decorrer do Período Letivo 2020/2021, qualquer alteração nos
calendários escolares homologados, independentemente do motivo que a tenha
determinado, deverá, após manifestação do Conselho Escolar ou Círculo de Pais e
Mestres, quando não houver Conselho Escolar constituído, constada em Ata
específica, e Termo encaminhado para ser submetido à apreciação da Secretaria
Municipal de Educação e do CME à nova homologação, em prazo anterior à
vigência de sua alteração.
Art. 3° – No decorrer do Ano Letivo de 2020 houve um passivo de
aprendizagem, em decorrência das desigualdades sociais, da falta de preparo dos
pais em trabalhar com atividades remotas, da deficiência no ingresso às
tecnologias digitais e também da ausência de projetos pedagógicos e de
ferramentas adequadas nas escolas, que contribuíram para enfraquecer as
possibilidades de uma aprendizagem justa e igualitária.
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Art. 4° – No cumprimento do Continuun Curiculum o passivo de
aprendizagem de 2020 deve ser registrado e incorporado ao currículo de 2021.
Contudo, essa avaliação deve ser feita de maneira cuidadosa. É essencial que o
aluno tenha desenvolvido o mínimo de Habilidades e Competências citadas na
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), reconhecendo o esforço dos
estudantes, pais e equipes escolares para garantir o processo de aprendizagem
durante a pandemia em condições bastante adversas, no objetivo de evitar o
aumento da reprovação provocando o desestímulo e o abandono escolar, na forma
do Parecer CNE/CP nº. 11/2020.
Art. 5º – Fica também inserida neste contexto a orientação de que “Em face
da situação emergencial, cabe aos sistemas de ensino, secretarias de educação e
instituições escolares promover a redefinição de critérios de avaliação para
promoção dos estudantes, no que tange a mudanças nos currículos e em carga
horária, conforme normas e protocolos locais, sem comprometimento do alcance
das metas constitucionais e legais quanto ao aproveitamento para a maioria dos
estudantes, aos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, e à carga horária,
na forma flexível permitida por lei e pelas peculiaridades locais” (§ 3º do Parecer
CNE/CP nº: 19/2020, homologado pelo MEC).
Art. 6° – A Educação Infantil fica desobrigada das orientações deste
Calendário / Continuun Curiculum pelo fato de não estar vinculada à exigência legal
do cumprimento dos 200 dias ou 800 horas letivas.
Art. 7° – Considerando as dificuldades vivenciadas neste período de
pandemia por toda a comunidade escolar, em todas as esferas da educação
deve-se alternar por a uma avaliação cumulativa do desempenho do aluno, com
prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos respaldados pelo art.
24 Lei nº 9.394/96-LDB, dessa maneira os critérios de avaliação para promoção
dos estudante devem .
Art. 8° – A presente Resolução entra em vigor na data de sua aprovação
com efeitos retroativos a janeiro de 2021.

Gongogi-BA, 23 de março de 2021.

Manoelito Paiva Faneca
Presidente do CME
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Atos Administrativos

PLANO DE AÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇÕES NO ÂMBITO DA FUNÇÃO NORMATIVA:
9 Autorização e renovação para as escolas municipais em 2021;
9 Elaboração normas complementares da Educação Básica;
9 Interpretação e disciplinação das Leis e Normas Nacionais, Estaduais e Municipais, nos
termos definidos pela Legislação em vigor.
9 Publicação de Atos Normativos (Resoluções, Pareceres, Portarias etc.);
9 Fixação de normas para a inspeção e supervisão nas escolas integrantes do Sistema
Municipal de Ensino;
9 Regularização da vida escolar dos alunos.
9 Estabelecimento de normas para a verificação do rendimento escolar e estudos de
recuperação nas unidades escolares do município; normas complementares disciplinando o
processo de avaliação.
9 Estabelecimento de normas e regulamentações para o credenciamento e o funcionamento
das instituições de Educação Infantil no âmbito do município, em consonância com a
legislação e as diretrizes nacionais.
9 Regulamentação da BNCC e do currículo no Sistema Municipal, com atenção à parte
diversificada (segundo Recomendação Conjunta UNCME / CEE).
9 Avaliação e aprovação da Portaria de Matrícula.
AÇÕES GERAIS NO ÂMBITO DA FUNÇÃO CONSULTIVA:
9
9
9

Resposta as consultas sobre questões da EDUCAÇÃO MUNICIPAL às Escolas, Secretaria de Educação,
Câmara de Vereadores, Ministério Público, Sindicatos e Outros órgãos.
Respostas às consultas educacionais que chegam ao CME, advindas da população de um modo geral.
Consulta, por parte do CME a órgãos relacionados à educação e ao controle social, em questões onde seja
necessário orientação específica.

AÇÕES GERAIS NO ÂMBITO DA FUNÇÃO FISCALIZADORA:
9
9
9
9

Acompanhamento da execução das políticas públicas da educação;
Monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação, bem como do cumprimento das metas e
estratégias.
Verificação do cumprimento da legislação educacional, bem como a aplicação das normas complementares do
Sistema de Ensino.
Visita às escolas, para acompanhamento do cumprimento do PPP e do direito à educação.

9 Fiscalização da aplicação de recursos destinados à educação nos termos da Constituição
Federal vigente.
9 Fiscalização do cumprimento do Calendário Escolar.
AÇÕES GERAIS NO ÂMBITO DA FUNÇÃO MOBILIZADORA:
9
9
9
9

Divulgação das atividades do CME.
Promover atividades que estimulem a sociedade a participar das ações educacionais;
Participação nas mobilizações em favor da educação;
Informação à população sobre a aplicação dos recursos da educação através dos meios de
comunicação, naquilo que compete ao CME;
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9 Divulgação do Plano Municipal de Educação e do cumprimento de suas metas e Promoção
de eventos educacionais para publicação e avaliação do PME;.
9 Atividades de intercâmbio com os Conselhos de Educação (CAE e FUNDEB), visando
articulação das atividades em prol da educação municipal.
9 Mobilização nas escolas para a discussão da parte Diversificada do Currículo.
AÇÕES GERAIS NO ÂMBITO DA FUNÇÃO PROPOSITIVA:
9 Proposição à Secretaria Municipal de Educação Municipal de medidas necessárias para
garantia do direito à educação.
9 Emissão de Pareceres sobre a educação municipal;
9 Participação em reuniões de planejamento com SEC e com o Executivo para definições quanto
à educação municipal.
9 Participação nos Comitês e Comissões locais, especialmente sobre a implementação da
BNCC.
9 Proposição de ações necessárias ao fortalecimento da educação municipal, no PPA, LDO e
LOA, especialmente em cumprimento ao Plano Municipal de Educação.
AÇÕES GERAIS NO ÂMBITO DA FUNÇÃO DELIBERATIVA:
9
9
9
9

Deliberações sobre matérias específicas pertinente à educação, no âmbito das atribuições do CME;
Atuação na defesa da educação de qualidade, com manifestações através de Parecer e Nota Técnica, quando
necessário.
Regulamentação e Parecer sobre a implementação da BNCC, em consonância com a Resolução CNE 02/2017,
garantindo inclusive a Parte Diversificada do Currículo.
Emissão de Parecer sobre assuntos de natureza pedagógica e educativa, que lhes sejam submetidos pela
Secretaria Municipal de Educação

DEMAIS AÇÕES:
9
9
9
9
9
9
9
9

Participação em atividades de formação de conselheiros promovidas pela UNCME (União nacional dos
Conselhos Municipais de Educação).
Revisão / Elaboração do Regimento Interno do CME..
Participação em reuniões ordinárias e extraordinárias.
Organização interna do CME no estabelecimento de Comissões.
Elaboração do Relatório Anual de Atividades do CME.
Ações internas para garantia da estrutura e funcionamento do Conselho Municipal de Educação.
Manutenção e atualização da escrituração do CME e de seus arquivos.
Outras ações durante o Ano Letivo 2021.

Gongogi, 26 de janeiro de 2021.
Manoelito Paiva Faneca
Presidente do CME
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COMUNICADO CME Nº 01, DE 26 DE JANEIRO DE 2021
Divulga o calendário das sessões
ordinárias - 2021 do Conselho
Municipal de Educação – CME.
O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GONGOGI - CMEG, no
uso de suas atribuições legais e considerando a aprovação em Sessão Plenária do dia 23/03/2021,
DIVULGA O CALENDÁRIO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DE 2021, a serem realizadas na
sede do Conselho Municipal de Educação, situado à Avenida Presidente Vargas, nº 103, Centro, no
horário das 15h00minh às 18h00min e, enquanto durar a situação de emergência, as sessões serão
realizadas parte presente e parte através de teleconferência, conforme segue:
1º Semestre
Janeiro
26
Fevereiro
23
Março
30
Abril
27
Maio
25
Junho
15

2º Semestre
Julho
27
Agosto
31
Setembro
28
Outubro
26
Novembro
30
Dezembro
18

Havendo impossibilidades estas datas poderão ser flexibilizadas através de solicitação,
expressa pelo menos 24 horas antes.

Gongogi, março de 2021.
Manoelito Paiva Faneca
Presidente do CMEG
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