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PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: Nº 14.235.048/0001-93
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
ESTADO DA BAHIA
PORTARIA Nº 074/2021, DE 12 DE JANEIRO DE 2021.

“HOMOLOGA O PARECER
DO CONSELHO MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO-CME
Nº
010/2020, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
GONGOGI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e:

DE

RESOLVE:

Art. 1º - Homologar o Parecer do CME- Conselho Municipal de Educação de
Gongogi nº 10/2020 publicado em Diário Oficial em 30/12./2020;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Secretário Municipal de Educação, Gongogi, 12 de Janeiro de
2021.

Renivaldo Santos de Souza
Secretário Municipal da Educação
Portaria nº 003/2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: Nº 14.235.048/0001-93
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
ESTADO DA BAHIA
PORTARIA Nº 002/2020, DE 12 DE JANEIRO DE 2021.

“Estabelece normas, regras, procedimentos e
cronograma para rematrícula para o ano
letivo de 2020 para a fusão dos anos letivos
2020-2021 (CONTÍNUUM CURRICULUM) e
a renovação automática de matrícula, nova
matrícula para público alvo da Educação
Especial,
Educação
Infantil,
Ensino
Fundamental e Educação de Jovens e
Adultos e transferência de estudante entre
Escolas da Rede Municipal de Ensino de
Gongogi para o ano letivo de 2021”.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE GONGOGI-BAHIA, no uso
de suas atribuições e considerando a necessidade de assegurar a todo estudante o direito
constitucional de acesso e permanência da Escola Pública com dignidade, equidade e
orientar o processo de Matrícula em todas as Unidades Escolares Municipais do
município de Gongogi.
CONSIDERADO a Lei de Diretrizes e Bases Nacional- LDB 9394/96, a BNCC e o
Referencial Curricular Municipal de Gongogi que garante o direito a aprendizagem;
CONSIDERANDO a declaração de pandemia da organização Mundial da Saúde em 30
de janeiro de 2020 e os decretos emergenciais Federal, Estadual e Municipal, em
decorrência da Infecção pelo novo Coronavírus, que configura emergência em Saúde
Pública de importância internacional;
CONSIDERANDO a Portaria Nº 188, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2020, Declara
Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV).
CONSIDERANDO a eficácia das medidas de distanciamento social para a contenção
da disseminação do COVID-19;
CONSIDERANDO as resoluções do Conselho Nacional de Educação, Conselho
Estadual e Conselho Municipal de Educação, que regulamenta as etapas, modalidades e
especificidades da Educação Básica;
CONSIDERANDO a necessidade de definir critérios que visem o bom funcionamento
e composição de turmas das escolas municipais no ano letivo de 2020-2021.
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RESOLVE:
Art. 1º Regulamentar por esta Portaria, as normas, procedimentos e cronograma
atinentes à rematrícula, renovação automática de matrícula e nova matrícula para os
públicos alvos da Educação Especial, Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Educação de Jovens e Adultos e transferência de estudantes entre Escolas da Rede
Pública Municipal do município de Gongogi para a fusão dos anos letivos de 20202021.
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
SEÇÃO I
DA ORGANIZAÇÃO DA MATRÍCULA
Art. 2º Compete às escolas da Rede Pública Municipal de Gongogi organizar o
cumprimento do cronograma (ANEXO I), para a efetivação à rematrícula, renovação
automática de matrícula e nova matrícula do ano civil de 2021, de forma que garanta
todos os protocolos de segurança sugeridos pela OMS, Secretaria Municipal de Saúde e
Vigilância Sanitária, sejam atendidos em todas as Unidades Escolares- UE, levando em
conta:
I- Obrigatoriedade do uso de máscara no espaço escolar;
II- Divulgação de datas e horários de comparecimento à UE em todos os veículos
de comunicação e mídia social coletiva e individual;
III- Manter o distanciamento exigido, evitando assim a proximidade entre as pessoas
presentes para evitar aglomerações;
IV- Uso e disponibilidade de álcool 70% dentro da Unidade Escolar.
Subseção I
Da Renovação de Matrícula
Art. 3º A Rematrícula (2020), a Renovação Automática da Matrícula (2021) e
Matrícula Nova (2021) dar-se-á conforme o estabelecido a seguir:
§ 1º. Será garantida a rematrícula para o ano letivo de 2020/2021 ao estudante na UE
que está regulamente matriculado no ano letivo de 2020 e não solicitou transferência.
§ 2º. A matrícula automática será realizada para o ano letivo de 2021 pela Unidade
Escolar (UE) e validada pela(o) Diretora (o), conforme datas pré-agendadas e
divulgadas por cada Unidade Escolar e nesta Portaria no Anexo II.
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Paragrafo Único. A Renovação automática de matrícula que trata neste artigo
será realizada pela própria UE, não havendo a necessidade do comparecimento
presencial do estudante e dos pais ou responsáveis.
Subseção II
Orientações Gerais
Art. 4º Considera-se Nova Matrícula, o ingresso ou regresso do estudante à Rede
Pública Municipal de Gongogi, em qualquer etapa, ano, série e modalidade da Educação
Básica.
§ 1º. Para fins de caput deste artigo, considera-se regresso o estudante já matriculado na
Rede Pública Municipal de Gongogi em anos anteriores a 2020 e o estudante desistente
de matrícula na Rede Pública Municipal em 2020, devendo a UE utilizar o Registro de
Matricula Escolar já existente na escola.
Art. 5º A Rematrícula e a nova matricula será realizada em qualquer UE nos dias 11 a
22 de janeiro de 2021, conforme o cronograma estabelecido no Anexo I desta Portaria e
obedecerá o quantitativo turma/aluno descrita no Anexo III.
Art. 6º O estudante terá a sua matrícula cancelada durante o ano letivo, nos seguintes
casos;
I- Por requerimento do interessado, se maior, ou dos pais ou responsável;
II- Por determinação superior, conforme legislação especifica aplicável cada caso,
conforme Regimento Unificado Municipal.
Parágrafo Único. Ocorrendo o retorno do estudante à UE, e existindo vaga, esta ficará
autorizada a realizar uma nova matrícula.
Art. 7º O estudante do campo terá prioridade de matrícula no turno em que a Secretaria
Municipal da Educação de Gongogi disponibiliza o transporte escolar.
Art. 8º O estudante na faixa etária de 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias a 14
(quatorze) anos será matriculado obrigatoriamente no turno diurno.
§ 1º. A matrícula do estudante menor de 15 (quinze) nos, no período noturno, poderá ser
realizada, excepcionalmente, mediante expressa autorização dos pais ou responsável
legal, observando as situações específicas e excepcionais das ofertas disponíveis na
Rede Municipal.
§2º. A Direção da UE, no caso do §1º deste artigo, deverá encaminhar ao Conselho
Tutelar e relação desses estudantes.
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Subseção III
Da matrícula da Educação Infantil
Art. 9º As matrículas para as turmas de Educação Infantil permanecerão abertas
conforme Anexo I e II e serão realizadas diretamente nas escolas e creches que
ofereceram a respectiva modalidade, por nível de acordo a idade e etapas de
transferência e ingresso.
Subseção IV
Da Matrícula Nova do Público Alvo da Educação Especial
Art. 10º A matrícula nova do estudante com necessidade especial será no dia 11 a 22 de
janeiro de 2021, conforme cronograma estabelecido no Anexo I desta Portaria.
§1º No processo de necessidades educacionais especiais, deve-se a atenção diversidade
comunidade escolar, baseia-se no pressuposto de que realização de adequações
curriculares pode tender ás necessidades particulares de aprendizagem dos alunos;
§2º Considerando que a atenção a diversidade deve se concretizar em medidas que
levam em conta não só as capacidades intelectuais e dos conhecimentos dos alunos, mas
também, seus interesses e motivações;
§3º A atenção à diversidade está focalizada no direito de acesso à escola e visa a
melhoria da qualidade de ensino para todos irrestritamente, bem como o
desenvolvimento e socialização;
§4º A escola nessa perspectiva busca consolidar o respeito ás diferenças e
desigualdades, vistas não como obstáculos pra o cumprimento para a ação educativa.
Devendo ser fatores enriquecedores.
§5º. Os alunos com necessidades educacionais especiais deverão ser matriculados nas
unidades escolares de ensino regular, em consonância com as Diretrizes nacionais para
Educação Especial, que prevê assistência de profissionais habilitados ou em processo de
capacitação, para interagir com os demais educadores e pais. Atendimentos
educacionais oferecidos pela SME:
I- Salas comuns compostas por alunos sem e com necessidades educacionais
especiais;
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II- Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado e
Multiprofissional.

Subseção V
Da Transferência de Estudante da Rede Municipal
Art. 11 A transferência do estudante da Rede Municipal de Gongogi que deseja mudar
de Escola, será realizada mediante solicitação escrita do estudante maior de 18 (dezoito)
anos, dos pais ou responsável legal do estudante menor de idade, na UE de origem.
Parágrafo Único: Nos casos de transferência de aluno no decorrer do biênio 2020-2021
para outra unidade escolar que não pertença à Rede Pública Municipal, o aluno será
transferido como CURSANDO e caberá a unidade escolar receptora promover a
regularização da vida escolar do aluno e ofertar as devidas complementações
pedagógicas.
§1º A Unidade Escolar poderá inserir os resultados parciais obtidos durante o ano letivo
de 2020, atribuído notas quantitativas aos relatórios ou registros acadêmicos do
estudantes, desde que estes estejam específicos o desenvolvimento acadêmico do
estudantes, as notas dar-se-á da seguinte maneira:
I- Registro no relatório parcial de aprendizagem: Não - refere-se de 01(um) a 04
(quatro pontos) média preponderante das unidades anteriores;
II- Registro no relatório parcial de aprendizagem: Parcial - refere-se de 05 (cinco) a
07 (sete) média preponderante das unidades anteriores média;
III- Registro no relatório parcial de aprendizagem: Sim - refere-se de 08 (oito) a 10
(dez) média preponderante das unidades anteriores média;
Seção VI
Da Organização das Classes
Art. 12 O número de estudantes por classe deverá respeitar os limites estabelecidos por
oferta de ensino, conforme definido pela Portaria do CME nº001/2018 e o Anexo III
desta Portaria.
Art. 13 A composição das classes que contemplam a inclusão do público-alvo da
Educação Especial obedecerá ao disposto nesta Portaria, incluindo os que apresentam
necessidades educacionais especiais da mesma natureza, conforme o quantitativo
estabelecido pela Lei Complementar nº. 004 de 12 de Julho de 2011 - Institui o
Novo Plano de Carreira e Remuneração – PCR dos Profissionais do Magistério da
Educação Básica Municipal no artigo 32 e Anexo III desta Portaria.
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Art. 14 A Unidade Escolar, com acompanhamento da Secretaria Municipal da
Educação, fará a reorganização das turmas, atendendo o quantitativo de 50% do número
de estudantes durante o processo gradativo dos estudantes adotado o Ensino Híbrido,
ou poderá adotar concomitante o Ensino não presencial (remoto) com exceção dos
estudantes da creche, estabelecido nesta Portaria no Anexo III e considerado os
protocolos de segurança no combate à COVID-19.
Seção VII
Da Documentação
Art. 15 No ato da nova matrícula, os alunos remanejados, transferidos por interesse
próprios e os candidatos à Escola Pública Municipal, deverão entregar a seguinte
documentação:
a) Histórico escolar (original);
b) Certidão de registro civil ou cédula de identidade (cópia), com os respectivos
originais para fins de conferência;
c) 02 (duas) fotos 3X4 recentes;
d) Cópia e original de CPF.
e) Cópia do cartão do SUS – Sistema Único de Saúde;
f) Número do cartão do Bolsa Família;
g) Cópia do comprovante de residência.
§1º. Na forma da legislação vigente, será aceito, excepcionalmente, atestado de
escolaridade original, firmado pela Direção da Unidade Escolar, que deverá especificar
a etapa, ano, modalidade que o estudante estará apto para cursar no ano letivo de
2020/2021 e quando for o caso, a informação do progresso parcial, relacionado a etapa e
ano.
§2º. O Atestado de Escolaridade Parcial será substituído pelo Histórico Escolar no prazo
de 60 (sessenta) dias estabelecido pela legislação vigente, ficando a UE responsável
pela regularização do percurso do estudante.
§3º. Não poderão ser objeto de registro no documento do aluno, os dados referentes a
convicções filosóficas, políticas e religiosas;
§4º. Para o aluno pertencente à Rede Pública Municipal será aceito atestado de
escolaridade;
§5º A unidade escolar à Rede Pública Municipal deverá expedir apenas um atestado de
escolaridade por aluno, para realização de matrícula em outra escola;
§6º. O aluno que apresentou no ato da matrícula atestado de escolaridade, é permitido a
frequentar a escola de destino pelo período máximo, improrrogável de 60 (sessenta) dias
e a matrícula só passa a ser reconhecida com a apresentação do histórico escolar;
Rua: Setembro n° – Centro – CEP: 45540-000
Fone: (73) 3240-22507
Email: seducacao2021@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PUO8CMEY4555IJPHA27TWG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Gongogi

Sexta-feira
22 de Janeiro de 2021
13 - Ano - Nº 945

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: Nº 14.235.048/0001-93
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
ESTADO DA BAHIA
§7º. Caso se verifique irregularidade no histórico escolar apresentado pelo aluno, deverá
o estabelecimento que recebeu o aluno, promover a regularização, nos termos do
Regimento Escolar e conforme a resolução n° 496/78, art. 11 § 2°, do Conselho
Estadual de Educação;
§8º. O atestado para outros fins deverá ser expedido em modelo diferenciado;
§9º. A falta de certidão de nascimento não se constituirá impedimento à aceitação da
matrícula no ensino fundamental, devendo a unidade escolar orientar os pais quanto aos
procedimentos para aquisição do documento;
§10º. É proibido a escola exigir declaração de vagas da escola de destino, para fins de
expedição dos documentos de transferência;
§11. Na falta de comprovante da escolarização anterior, é permitida a matrícula na etapa
inicial do ensino fundamental, cabendo à escola aplicar avaliação diagnóstica para
classificação do aluno no ano correspondente;

Parágrafo Único. Todos os documentos que trata deste caput devem ficar retidos na
UE e mantidos na pasta individual do estudante

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 16 As Unidades Escolares ficam terminantemente proibidas de realizar rematrícula,
renovação automática de matrícula e nova matrícula de estudantes em qualquer etapa de
ensino ou modalidade, antes do período formal estabelecido nesta Portaria.
Art. 17 A Secretaria Municipal da Educação deverá orientar e acompanhar o processo
de rematrícula e renovação automática de matrícula e nova matrícula em todas as
Unidades Escolares da Rede, repassando todas as orientações, comunicado, manuais,
efetuando treinamento e dirimindo dúvidas relativas às rotinas, bem como às normas e
aos parâmetros legais.
Art. 18 A UE deverá garantir a efetivação da rematrícula, da renovação automática de
matrícula e nova matrícula e outros procedimentos correlatos, bem como exigir a
apresentação da documentação, mantendo a base de dados sempre atualizada, de forma
a garantir que os dados cadastrais dos estudantes sejam precisos e fidedignos.
Art. 19. Constatada a infrequência de estudantes de 04 (quatro) a 17 (dezessete) anos,
no período de uma semana ou 07 (sete) dias letivos alternados no período de 01 (um)
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mês, a UE, depois de esgotados os recursos escolares de fazê-los retornar a
assiduidade, deverá encaminhar ao Conselho Tutelar a relação desses estudantes.
Art. 20 O horário de funcionamento das Unidades Escolares corresponderá aos turnos
das suas atividades letivas e estará compreendida das 07h:00 às 22:30 para o devido
cumprimento da carga horário prevista na legislação e Portaria do CME nº.001/2018..e
a Portaria nº03/2021 desta Secretaria.
Art. 21 A UE deverá conferir ampla divulgarão ao conteúdo desta Portaria e suas
eventuais alterações, afixando-a em local de fácil acesso e visibilidade e possibilitando
o acompanhamento do seu efetivo cumprimento por toda a Comunidade Escolar.
Art. 22 Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria Municipal da Educação em
conjunto com Conselho Municipal de Educação de Gongogi.
Art. 23 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, GONGOGI, 12
DE JANEIRO DE 2021.

Renivaldo Santos de Souza
Secretário Municipal da Educação
Portaria nº 003/2021
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ANEXO I

ANEXO-CRONOGRAMA DE REMATRÍCULA
ANO LETIVO 2020

Situação
Confirmação da Rematrícula dos alunos
da escola ano letivo 2020.
Remanejamento entre as escolas do
município
Transferência
Matrícula novos alunos
Início do Ano Letivo 2020
Termino do Ano Letivo 2020

Período
11 a 22 de janeiro de 2021
25 a 27 de janeiro de 2021
28 a 29 de janeiro de 2021
28 a 29 de janeiro de 2021
08 de fevereiro de 2021
24 de março de 2021

ANEXO II
ANEXO-CRONOGRAMA DE MATRÍCULA
ANO LETIVO 2021

Situação
Confirmação da Matrícula dos alunos
da escola ano letivo 2021.
Remanejamento entre as escolas do
município
Transferência
Matrícula novos alunos
Início do Ano Letivo 2021
Termino do Ano Letivo 2021
Recuperação e Resultado Final

Período
31 de Março a 01 de Abril de 2021
02 de Abril de 2021
03 de Abril de 2021
03 de Abril de 2021
05 de Abril de 2021
23 de dezembro de 2021
27 a 30 de dezembro de 2021
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ANEXO III
QUADRO I

CRECHE Infantil I

PRÉESCOLA

EDUCAÇÃO INFANTIL
Número de Alunos
Máximo Mínim 0 a 02 anos
13
10

Infantil II
Infantil III

13
22

10
20

02 a 03 anos
04 a 05 anos

Infantil IV

22

20

Até 05 anos e 11 meses

QUADRO II

1° ano
2° e 3°
4°e 5°
1º ao
5º(campo)
6º ao 9º
EJA EIXO I
EJA EIXO II
EJA EIXO
III

ENSINO FUNDAMENTAL
Números de alunos por turma
Máximo
Mínimo
25
20
25
20
25
20
15
10
35
30
30
30

Cada turma poderá
ter três alunos com
necessidades
educacionais
especiais diversas

30
25
25
25

As salas multisseriadas deverão ser assim organizadas:
-1°, 2°, 3° (1ª, 2ª) anos na mesma turma.
-4° e 5° (3ª e 4ª) anos na mesma turma.
PARÁGRAFO ÚNICO: Adotar-se-á nesse período o Ensino Hibrido as turmas
funcionarão com 50% de sua capacidade, com exceção a Creche Municipal, desde que
respeite o distanciamento social e os protocolos sanitários adotados pelo município no
enfrentamento do Covid-19, observando o seguintes critérios:
I- Distanciamento de 1 (um) metro de uma carteira para outra;
II- Utilização Obrigatória da máscara;
III- Higienização das mãos com álcool em gel 70%;
IV- Medição de temperatura a cada 2 (duas) horas.
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PORTARIA Nº 003/2020, DE 12 DE JANEIRO DE 2021.

“Estabelece
normas,
regras,
procedimentos
e
cronograma
complementares para a reorganização
do Calendário Escolar 2020-2021 e
registro das atividades a serem
desenvolvidas para a fusão dos anos
letivos
2020-2021
(CONTÍNUUM
CURRICULUM) para público alvo da
Educação Especial, Educação Infantil,
Ensino Fundamental e Educação de
Jovens e Adultos e transferência de
estudante entre Escolas da Rede
Municipal de Ensino de Gongogi ano
letivo de 2021”.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE GONGOGI-BAHIA, no uso
de suas atribuições e considerando a necessidade de assegurar a todo
estudante o direito constitucional de acesso e permanência da Escola Pública
com dignidade, equidade e orientar o processo de Matrícula em todas as
Unidades Escolares Municipais de Gongogi.
CONSIDERANDO a PORTARIA CONJUNTA SME/SMS E CME N.º 333/DE 03
JULHO DE 2020, que dispõe sobre normas para reorganização do Calendário Escolar
de 2020 no contexto da pandemia do Corona vírus - Covid-19 no âmbito das unidades
escolares pertencentes à Rede Pública Municipal de Gongogi, sobre o Calendário
Escolar 2020 das unidades escolares pertencentes à Rede Estadual de Ensino.
CONSIDERANDO a Publicação 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;
e altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009; Considerando o Parecer CNE/CP Nº
5/2020, 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;
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CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP nº 11/2020, que trata das Orientações
Educacionais para a Realização de Aulas e Atividades Pedagógicas Presenciais e Não
Presenciais no contexto da Pandemia;
CONSIDERANDO a Lei nº 9394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional e a Resolução Normativa nº 005/2020-CME
CONSIDERANDO a Resolução Normativa nº 005/2020 - CME que dispõe sobre as
Normas de Reorganização do Calendário Escolar para o Ano Letivo de 2020, a serem
adotadas pelas instituições pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino, em razão da
pandemia da COVID-19;
CONSIDERANDO a necessidade de reorganizar o Calendário Escolar 2020 da Rede
Pública Municipal de Ensino e normatizar o início e o término do ano letivo 2020-2021
para as unidades escolares da Rede de forma presencial ou não-presencial.
RESOLVE:
Art. 1º Definir orientações complementares para a reorganização do Calendário Escolar
2020-2021 e registro das atividades a serem desenvolvidas no âmbito das Unidades
Escolares pertencentes à Rede Pública Municipal de Gongogi e normatizar o Calendário
Escolar 2021 das Unidades Escolares pertencentes à Rede Municipal de Gongogi.
Parágrafo Único- Observando a regulamentação da Portaria 002/2021 sobre as normas,
procedimentos e cronograma atinentes à rematrícula (2020), renovação automática de
matrícula (2021) e nova matrícula para os públicos alvos da Educação Especial,
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos e transferência
de estudantes entre Escolas da Rede Pública Municipal de Gongogi.
TÍTULO I
ORGANIZAÇÃO DO CALENDÁRIO ESCOLAR DE 2021 DA REDE PÚBLICA
MUNICIPAL –
CONTEÚDOS CONTINUUM CURRICULAR 2020/2021
Art. 2º Para a Rede Pública Municipal de Gongogi, o início do ano letivo fusão 20202021 dar-se-á em 08 de fevereiro e o encerramento das atividades escolares do ano
letivo de 2021 dar-se-á no dia 30.12.2021.
§1º. Deve-se adequar o calendário para cumprimento de mínimo de 274 horas referentes
ao ano letivo de 2020;
§ 2º. A distribuição da Carga Horária referente ao ano 2021 se dará em 04 (quatro)
bimestres, respeitando a Carga Horária mínima de 800 horas ou 200 dias letivos.
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§ 3º. As legendas do Calendário Escolar 2021, serão atualizadas sempre que
necessário por esta Secretaria no site Imap do Diário Oficial da Prefeitura Municipal de
Gongogi.
§ 3º. Para atender ao calendário letivo 2020, os professores deverão inserir, até o prazo
máximo de 30.03.2021, os dados da vida acadêmica dos alunos no Diário de Classe
2020-2021 versão impressa ou eletrônica.
Art. 3º A organização do calendário escolar 2021 assumirá o CONTINUUM
CURRICULAR fusão 2020-2021, com a inclusão de objetivos de aprendizagens
essenciais não alcançados no ano de 2020, além daqueles definidos para o ano seguinte,
bem como a previsão de recursos pedagógicos e estratégias aplicáveis para assegurar a
aprendizagem de todos os estudantes, em observação o quantitativo de estudante
conforme o anexo III da Portaria n°02/2021.
Art. 4º Para o ano letivo de 2021 as escolas, observando as normas em vigor, deverão
ajustar as organizações curriculares, considerando o Referencial Curricular Municipal
de Gongogi – DCM/GO e o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar para se
adequarem ao mínimo de 274 horas referentes ao ano letivo de 2020 e às 800 horas ou
200 dias letivos referentes ao ano letivo de 2021, em observação o Anexo I desta
Portaria.
Art. 5º Nos casos de transferência de aluno no decorrer do biênio 2020/2021 para outra
unidade escolar que não pertença à Rede Pública Municipal, o aluno será transferido
como CURSANDO e caberá a unidade escolar receptora promover a regularização da
vida escolar do aluno e ofertar as devidas complementações pedagógicas.
Art. 6º Nos casos de recebimento de alunos cursando o ano letivo 2020 será realizada a
matrícula mediante a Portaria nº 002/2021 SME/CME (matrícula extraordinária).
Art. 7º Considerando o CONTINUUM CURRICULAR 2021, os resultados obtidos
nos processos das aulas remotas em 2020 não serão considerados para fins de retenção
do aluno, servindo de base para o planejamento do ano letivo de 2021, no que se refere
a recuperação da aprendizagem e a retomada de objetivos de aprendizagem não
alcançados/desenvolvidos.
§ 1º. Caberá à unidade escolar, observando as normas em vigor e a previsão no
calendário escolar, organizar com a equipe pedagógica e os professores, momentos de
monitoramento e de avaliação de resultados das aprendizagens, de participação e de
frequência dos estudantes e planejar intervenções de recuperação.
§ 2º. A situação de cada estudante que não acompanhar as aulas ou não obtiver
rendimento satisfatório deverá ser analisada pela escola considerando seu Projeto
Político Pedagógico e, nesses casos, as instituições deverão propor um programa de
acompanhamento
especial
(Apoio
Pedagógico),
contemplando
soluções
inovadoras/diversas a serem aplicadas durante o período letivo, para que crianças e
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adolescentes, possam superar o ponto onde se encontram e desenvolver seu
processo de aprendizagem.
§ 3º. Caberá à unidade escolar, observando as normas em vigor e a previsão no
calendário escolar, organizar com a equipe pedagógica e os professores, a escolha dos
objetos de conhecimento considerados essenciais e prioritários para a retomada de
objetivos de aprendizagem não alcançados/desenvolvidos durante o ano letivo de 2020,
na forma do Ensino Hibrido ou de forma não presencial, desde que garanta os direitos
de aprendizagem dos estudantes.
Art. 8º Em decorrência dos efeitos da Pandemia do Sars-cov-2/COVID-19, as Unidades
Escolares, a critério da mantenedora, ofertará o Ensino Hibrido com a quantidade de
50% da turma 03 (três) vezes por semana, depois os outros 50% da turma e os outros
dois dias da semana será atividades remotas (explorando as atividades online/off-line
(remota) no mínimo 4 horas/diárias) com exceção da creche, mas as Unidades escolares
poderão continuar ofertando aulas não presenciais no decorrer do ano de 2021.
§1º: Para o cumprimento da carga horária de 274 horas para o ano letivo de 2020 e o de
200 dias letivos ou o cumprimento das 800 horas para o ano letivo de 2021 destinadas à
aprendizagem dos alunos, conforme Portaria do CME/ n° e Portaria 005/2020SME/Gab
n°. Serão disponibilizado três opções de carga horária a saber:

01- A carga horária para os alunos do ensino fundamental regular dar-se-á da seguinte
maneira:
I- Diurno do 1° ao 5° será de, no mínimo, 04 horas presencial diária e mais 24
sábados letivos (explorando as atividades online/off-line (remota) no mínimo
4 horas/diárias):
a) Entrada às 8h e saída às 12h.
b) Entrada às 13h e saída às 17h.
II- da 6º ao 9º, de 05 horas/aula de 50 min presencial diária e mais 24 sábados
letivos (explorando as atividades online/off-line (remota) no mínimo 4
horas/diárias):
a) Entrada às 7h: 30 min saída às 12h.
b) Entrada às 13 h e saída às 17h30min h.
III- Da EJA será de, no mínimo, 03h horas presencial diária e mais 24 sábados
letivos (explorando as atividades online/off-line (remota) no mínimo 3
horas/diárias):
a) Entrada às 19h e saída às 22h
02- A carga horária para os alunos do ensino fundamental regular dar-se-á da seguinte
maneira:
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I- Diurno do 1° ao 5° será de, no mínimo, 04:30 horas presencial e mais 02
sábados letivos (explorando as atividades online/off-line (remota) no mínimo
4 horas/diárias):
a) Entrada às 7h:30min e saída às 12h.
c) Entrada às 13h e saída ás 17h:30 min.
II- Do 6º ao 9º, de 06 horas/aula de 50 min presencial diária e mais 02 sábados
letivos (explorando as atividades online/off-line (remota) no mínimo 4
horas/diárias):
a) Entrada às 7h:10 min saída às 12h:10 min.
c) Entrada às 13 h e saída às 18 h.
III- Da EJA será de, no mínimo, 03:30 horas presencial diária e mais 02 sábados
letivos (explorando as atividades online/off-line (remota) no mínimo 4
horas/diárias):
a) Entrada às 18h:30min e saída às 22h
03- A carga horária para os alunos do ensino fundamental regular dar-se-á da seguinte
maneira:
I- Diurno do 1° ao 5° será de, no mínimo, 04 horas presencial diária e 1 (um) dia
de aula em contra turno presencial de 3h/dia e (explorando as atividades
online/off-line (remota) no mínimo 4 horas/diárias:
a) Entrada às 8h e saída as 12h.
b) Entrada às 13h e saída as 17h.
II- da 6º ao 9º, de 06 horas/aula de 50 min presencial diária e um dia de aula em
contra turno presencial de 3h/dia e (explorando as atividades online/off-line
(remota) no mínimo 4 horas/diárias:
d) Entrada às 7h:30 min saída às 12h.
e) Entrada às 13 h e saída às 17:30 h.
III- Da EJA do 1° ao 5° será de, no mínimo, 03:30 horas presencial diária e um dia
de aula em contra turno presencial de 3h/dia e (explorando as atividades
online/off-line (remota) no mínimo 4 horas/diárias:
a) Entrada às 18h:30min e saída às 22h
§2º. Exigindo-se o desenvolvimento das atividades para a computação da carga horária
com a presença física ou remota do professor em todo o segmento do ensino
fundamental (conforme a LDB art. 34°).
§3º. No Calendário Escolar fusão 2020-2021 deve ser observado que, caso seja
necessário será utilizado sábados letivos para o cumprimento da carga horária de 274
horas para o ano de 2020 e o de 200 dias letivos ou o cumprimento das 800 horas para o
ano letivo de 2021 destinadas à aprendizagem dos alunos, e, deverão ser desenvolvidos
atividades curriculares diversificados, integrantes ao Referencial Curricular Municipal
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de Gongogi – RCM/GO e ao Projeto Político Pedagógico e respectivos programas
de ensino;
§4º. Mesmo do retorno presencial gradativo, as Unidades Escolares poderão ofertar
concomitantemente aulas presenciais adotados o Ensino Híbrido, e não presenciais
(remotos) conforme o artigo 8º desta Portaria, desde que haja a escolha dos objetos de
conhecimentos pelos professores e coordenação pedagógica considerados essenciais e
prioritários
para
a
retomada
de
objetivos
de
aprendizagem
não
alcançados/desenvolvidos durante o ano letivo de 2020 e garantido no ano letivo de
2021e homologada pelo Conselho Municipal de Educação de Gongogi.
§5º. Para a recuperação da aprendizagem referente ao ano letivo de 2020, as unidades
escolares atenderão o Continuum Curricular em 2021 por meio de oferta de um
professor auxiliar, se for o caso, e a necessidade de aprendizagem, na unidade escolar
do Ensino Fundamental, em contraturno do cursando pelo estudante;
§6º Para a recuperação da aprendizagem referente ao ano letivo de 2020, as unidades
escolares atenderão o Continuum Curricular em 2021 por meio de atividades não
presenciais assíncronas e síncronas no Ensino Fundamental, sob responsabilidade da
Coordenação Pedagógica, dar-se-á da seguinte forma:
I- Criar o Grupo de WhatsApp por turma com o professor;
II- Acompanhar, conferir, avaliar e validar todas as atividades disponibilizadas pelos
professores aos alunos de acordo com Planejamento alinhado ao Referencial Curricular
Municipal/GO e ao Projeto Político Pedagógico da Escola;
III – Coordenar uma reunião semanal de avaliação com os professores sob sua
responsabilidade, por webconferência, utilizando as plataformas gratuitas: Zoom,
Google Meet e/ou outras;
IV- Manter atendimento aos alunos ou pais da UE sob sua responsabilidade (Plantão
Dúvidas), com carga horária mínima de 4 (quatro) horas presencial ou por
webconferência, utilizando as plataformas gratuitas: WhatsApp Zoom, Google Meet
e/ou outras.
Art. 9º Para a recuperação da aprendizagem referente ao ano letivo de 2020, as
unidades escolares atenderão o Continuum Curricular em 2021 através de atividades
ofertadas por meio de Apoio Pedagógico sempre que necessário no Ensino
Fundamental.
Art. 10º O retorno às atividades presenciais devem respeitar as regras de biossegurança
editadas pelos respectivos entes federados, levando em consideração as orientações
sanitárias e a utilização dos seguintes equipamentos:
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I- Obrigatoriedade do uso de máscara no espaço escolar;
II- Suporte com álcool 70% na entrada da UE para higienização das mãos;
III-

Manter o distanciamento exigido de no mínimo 1 (um) metro, evitando
assim a proximidade entre os estudantes, para evitar aglomerações;

IV-Uso e disponibilidade de álcool 70%, se possível, nos locais de maior fluxo de
estudantes;
V- Higienização do Espaço escolar diariamente com hipoclorito de sódio a 0,5% no
combate do Sars-cov-2/COVID-19
VI-Criação e Normatização do comitê de governanças Escolar nas unidades
municipais de ensino no âmbito da Secretaria Municipal de Educação.
VII-

As escolas municipais irão criar os respectivos comitês de governanças
escolares, através de portarias com finalidade de planejar e operacionalizar as
orientações do protocolo emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, bem
como subsidiar a Secretaria Municipal de Educação na criação do plano de
retorno à as atividades presencias das aulas.

VIII- A Secretaria Municipal de Educação enviará para as escolas municipais o
modelo padrão da portaria de criação do comitê de governanças escolar
mencionado no inciso VI.

TÍTULO II
DA JORNADA PEDAGÓGICA E INICIO DO ANO LETIVO
Art. 11 Em 2021, inicialmente não haverá a jornada pedagógica, tradicionalmente,
realizado no início do ano letivo, a fim de evitar aglomeração e disseminação do novo
Covid 19, dar-se-á:
I- nos dias 01 e 05 de fevereiro de 2021, os profissionais da educação estarão
retornando as suas respectivas Unidades Escolares para um momento de discussão,
relatos de experiência ou seja para a realização do Planejamento Pedagógico na Unidade
Escolar referente ao letivo 2020-2021.
II- selecionar os objetos de conhecimentos que serão aplicados em cada componentes
curriculares durante o Ensino Híbrido ou Ensino não presencial (remoto). Será
selecionado pelos professores, coordenadores e direção escolar os objetos de
conhecimentos considerados essenciais para a aprendizagem, integrantes ao Referencial
Curricular Municipal de Gongogi – RCM/GO e ao Projeto Político Pedagógico e
respectivos programas de ensino;
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III- Podendo haver antes do Início do ano letivo 2020-2021, live ou reuniões
remotas ou webconferência, utilizando as plataformas gratuitas: WhatsApp, Zoom,
Google Meet e/ou outras.
TÍTULO III
DA AVALIAÇÃO

Art. 12 Avaliar consiste em fazer o caminho Prática-Teoria-Prática. A Partir da prática
concreta: perguntar, problematizar a prática, identificar fatos e situações significativas
da realidade. Teorizar sobre a prática: ir além das aparências imediatas, refletir, discutir,
identificar a situação problematizada, com vista num redimensionamento da ação
pedagógica, tanto qualitativo e quantitativo das produções dos estudantes, dar-se-á
observando o que disponha o Documento Curricular Municipal de Gongogi –
DCM/GO, o Projeto Político Pedagógico, o Regimento Unificado e respectivos
portarias SME/CME, tanto a avaliação através do Ensino Hibrido ou o Ensino não
presencial (remoto) serão objeto de avaliação por parte do professor e da coordenação
pedagógica.

TÍTULO IV
DO CALENDÁRIO ESCOLAR 2021

Art. 13 O Calendário Escolar fusão 2020-2021 das Unidades Escolares pertencentes à
Rede Municipal de Ensino de Gongogi deverá atender às 274 horas referente ao ano
letivo de 2020 e o mínimo de 200 dias letivos ou a carga horária mínima de 800 horas,
anexo I.
Art. 14 O Calendário Escolar da Rede Pública Municipal de Gongogi, para o ano letivo
de 2021 estará disponível no site do Imap do Diário Oficial da Prefeitura Municipal de
Gongogi.
Art. 15 A Secretaria Municipal da Educação, encaminhará ao Conselho Municipal de
Educação de Gongogi duas vias do Calendário Escolar 2021, para homologação no
período de 01/02/2021 a 30/12/2021.
Art. 16 Para as Unidades Educacionais da Rede Municipal de Gongogi fica
estabelecido o início do ano letivo em 01.02.2021 e o término em 30.12.2021,
obedecendo ao seguinte cronograma:
I- O ano letivo 2020 iniciar-se-á no dia 08 de fevereiro e término dia 24 de Março
do ano em curso;
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II- Período de Avaliação processual, qualitativa, quantitativa e a avaliação final de
25 a 27 de março e resultado final no dia 30 de março;
III- O ano letivo 2021 iniciar-se-á no dia 05 de Abril e término dia 23 de Dezembro
do ano em curso e a avaliação final de 27 a 29 de dezembro e resultado final
no dia 30 de dezembro
§ 1º Ao término do 1º semestre letivo ocorrerá o período de recesso escolar, a partir de
23 a 27 de junho.
§ 2º No término do ano letivo 2021, ocorrerá o período de férias escolares, com início
em 31.12.2021 e término em 31.01.2022, pelo prazo de 30 (trinta) dias.
§ 3º As férias dos demais servidores lotados nas unidades escolares e não contempladas
neste artigo serão tratadas de maneira específica.
Art. 17 Após o término das férias escolares referentes ao período 2020/2021, de
31.12.2021 a 31.01.2022, o professor da educação básica, efetivo, se não houver
remoção, deve retornar às suas atribuições funcionais na unidade escolar de lotação.
a) 01 a 06.02.2021 – Planejamento Pedagógico na Unidade Escolar do ano letivo
2020;
b) 08.02.2021 - início do ano letivo 2020;
c) 24.03.2021- termino do ano letivo 2020;
d) 05.04.2021- início do ano letivo 2021;
e) 23.06.2021 a 27.06.2021 - recesso escolar;
f) 23.12.2021 - término do ano letivo;
g) 31.12.2021 a 31.01.2022 - férias escolares 2021/2022.
Art. 18 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.
Art. 19 Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 20 Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE E AFIXE-SE.
Gabinete do Secretário Municipal de Educação, Gongogi, 12 de Janeiro de 2021.

Renivaldo Santos de Souza
Secretário Municipal da Educação
Portaria nº 003/2021
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PORTARIA Nº 075/2021, de 05 de janeiro de 2021.

Nomear Secretário

O PREFEITO MUNICIPAL DE GONGOGI, ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica através do art.
58, incisos I, II e X,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear Paulo Roberto Costa Itaparica para o cargo
comissionado de Secretário lotado na da Secretaria Municipal da Educação.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições contrárias.

Publique-se, registre-se, afixe-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GONGOGI-BA, 05 de
Janeiro de 2021

ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO
PREFEITO
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