
 

 
PORTARIA 20.778/2020 

 
ESTABELECE NORMAS DE 
REGISTRO DA FREQUÊNCIA E 
RENDIMENTOS DOS ALUNOS 
CONFORME REORGANIZAÇÃO DO 
CALENDÁRIO ESCOLAR NO ANO 
LETIVO DE 2020, NO CONTEXTO 
DA PANDEMIA COVID-19 PARA A 
REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
 

 
 O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, usando 

de suas atribuições legais; 

Considerando a Medida Provisória 934/2020 que estabelece normas 
excepcionais sobre o ano letivo da Educação Básica e do Ensino Superior, 
em decorrência da Lei Nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020;  
 

Considerando o § 4º, do Art. 32 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional; Considerando o Parecer Nº 05/2020 do Conselho 
Nacional de Educação 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;  
 

Considerando as Diretrizes do Conselho Estadual de Educação do 
Estado do Espírito Santo, Parecer Nº 5.950/2020, que estabelece 
diretrizes para reorganização do calendário e das atividades escolares no 
contexto da Pandemia COVID-19;  
 

Considerando alinhamento realizado entre os municípios via UNDIME – 
ES e a Secretaria de Estado da Educação, visando à unificação do 
Calendário Letivo 2020;  
 

Considerando a Portaria Municipal nº 20.703/2020 que estabelece 
normas de reorganização do calendário escolar no ano letivo de 2020,para 
cumprimento do mínimo de800 horas da carga horária anual, seguida de 
propostas de atividades escolares no contexto da pandemia covid-19 para 
a Rede Municipal de Ibiraçu-ES; 

 
 



 

 
RESOLVE: 

 
  Art. 1º Definir procedimentos de registros do trabalho e todas as 
atividades letivas desenvolvidas no ano letivo de 2020, em todos os 
Componentes Curriculares, em caráter de excepcionalidade, considerando 
as atividades remotas desenvolvidas com apoio da Família, no período de 
14 de abrila 18 de dezembro de 2020, como carga horária letiva, 
considerando todos os registros e monitoramentos realizados pelas 
escolas e equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação-SEME; 
  

Art. 2º Definir procedimentos complementares para definição dos 
resultados finais dos estudantes ao final do Calendário Escolar do ano 
letivo de 2020 e as 
interfaces com o ano letivo de 2021 devido à Pandemia do 
Coronavírus(Covid-19), no âmbito da Educação Básica, nas unidades 
escolares da Rede Pública Municipal. 

 
Art. 3º A organização do registro das atividades desenvolvidas no 

ano letivo de 2020 por todos os Componentes Curriculares, fica 
determinado da seguinte forma: 

 
I – De 04/02 a 20/03/2020 os registros constarão em pauta 

específica encaminhada pela Secretaria Municipal de Educação, 
considerando os dias letivos presenciais, a frequência dos alunos e a carga 
horária de aula semanal, bem como o registro de atividades avaliativas, 
caso tenha ocorrido; 

 
II – De 23/03 a 06/04/2020período de recesso escolar para os 

professores e férias escolares para os alunos. 
 
III- De 14/04/2020, início do regime emergencial de atividades 

não presenciais nas escolas da rede 
pública municipal: implementação de Atividades Pedagógicas Não 
Presencias - APNPs para os 
alunos durante a suspensão das aulas presenciais, até 
18/12/2020(último dia letivo), os registros passam a ser realizados 
diariamente em formulário específico elaborado em conjunto comas 
escolas da rede, computando o dia letivo e a sua respectiva carga horária 
letiva, sendo: 

 
a. De 14/04 a 31/07/2020 – registro semanal referente à 15 horas 

semanais de atividades com os alunos, para a Educação Infantil e o 
Ensino Fundamental. 



 

 
b. De 03/08 a 18/12/2020 – registro de 25horas semanais de 

atividades com os alunos para o Ensino Fundamental, 
permanecendo inalterada a carga horária da Educação Infantil. 

Art. 4º. A frequência dos alunos será registrada em 
formulário específico, encaminhado pela SEME, considerando o 
alcance e acesso dos alunos às Atividades Pedagógicas Não 
Presenciais- APNP’s.  

 
Parágrafo Único: A frequência diária dos alunos deverá ser 

registrada semanalmente levando em consideração o acesso de 
todos os alunos às atividades propostas; devendo ser esgotadas, 
pela equipe escolar, todas as tentativas de localização das famílias 
dos alunos. 

 
Art. 5º. O resultado de aprendizagem dos alunos deverá ser 

registrado em formulário específico encaminhado pela SEME, 
seguindo os registros das APNP’s, conforme os seguintes critérios: 
 

I - A média de aprendizagem dos alunos do 3º ao 9º ano, que 
apresentarem o cumprimento de todas as APNP’s de devolutiva se outras, 
corresponderá ao percentual de 80 a 100% de alcance de média, o que 
equivale para o 1º e 2º trimestres as médias entre 24,0 e 30,0 pontos e 
para o 3º trimestre o equivalente a 32,0 a 40,0 pontos. 
 

II – A média de aprendizagem dos alunos do 3º ao 9º ano, que 
apresentarem parcialmente o cumprimento das APNP’s de devolutivas e 
outras, corresponderá ao percentual de 60 a 79% de alcance de média, o 
que equivale para o 1º e 2º trimestres as médias entre 18,0 e 23,5 pontos 
e para o 3º trimestre o equivalente a 24,0 a 31,5 pontos. 
 

III – A média de aprendizagem dos alunos deverá considerar ainda 
os critérios estabelecidos no formulário de acompanhamento mensal onde 
é avaliado se o aluno atingiu plenamente, atingiu parcialmente, não 
atingiu e/ou não realizou. 
 

IV – Os resultados de aprendizagem dos alunos da Educação 
Infantil, do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental deverão ser registrados 
em Relatório específico, conforme o alcance das habilidades previstas no 
Currículo da Rede Municipal e os critérios estabelecidos no formulário de 
acompanhamento mensal. Os relatórios, para o ano letivo de 2020, serão 
elaborados apenas ao final do letivo. 
 



 

 
V – Os resultados de aprendizagem dos alunos da Rede Municipal 

também deverão considerar os resultados dos Diagnósticos aplicados 
pelas escolas da Rede Municipal. 
 

Art. 6º. A Rede Municipal estabelecerá a aplicação de Diagnósticos, 
durante o 2º e 3º trimestres, para verificação e sondagem das 
aprendizagens dos alunos, de forma a contribuir para os registros dos 
resultados de aprendizagens alcançados e intervenções para a melhoria da 
aprendizagem. 
 

Parágrafo único: Para as turmas do Grupo V da Educação Infantil, 
do 1º, 5º e 9º ano do Ensino Fundamental, os Diagnósticos serão 
encaminhados pela SEME. Para as demais turmas, os diagnósticos deverão 
ser aplicados pela própria escola. 

 
Art.7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, 09 de outubro de 2020. 
 
 
 

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI 
Prefeito Municipal 

 
 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 09 de 
outubro de 2020. 

 
 
 

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA 
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos 

 


