Prefeitura Municipal de Jussari
1

Quarta-feira • 20 de Abril de 2022 • Ano • Nº 2592
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Jussari publica:
•
•
•
•
•

Parecer de Recomendação Nº. 001/2022.
Resolução CMEJ Nº. 073/2022
Parecer de Recomendação Nº. 002/2022.
Resolução CMEJ Nº. 074/2022
Resolução CMEJ Nº. 075/2022 - Autoriza Secretário Escolar pelo prazo
de três anos, de 2022 a 2024 e dá outras providências.
• Plano de Ação 2022.

Gestor - Antonio Carlos Bandeira Valete / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
RUA AGENOR DE SOUZA BARRETO, N 01

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /DZXF8UV7PYYUNYKTXDTEQ

Quarta-feira
20 de Abril de 2022
2 - Ano - Nº 2592

Jussari

Atos Administrativos

CMEJ
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUSSARI
CNPJ 14.896372/0001-52

Interessado: Sistema Municipal de Ensino/Secretaria Municipal de Educação
Assunto: Dispõe sobre a Proposta Pedagógica ano letivo 2022, organização do
Calendário Escolar para o Ensino Fundamental I e II, modalidades, para a Educação
Infantil e EJA (Educação de Jovens e Adultos), no âmbito das instituições que
compõem o Sistema Municipal de Ensino de Jussari.
Aprova Proposta Pedagógica 2022 da Secretaria Municipal de Educação –
atividades pedagógicas, híbridas e/ou presenciais durante e pós a Pandemia da
COVID-19.

Relatoras: Daniela de Novais Araújo e Marília Brito dos Santos Sousa

Processo: nº. 001-2022/182-2022-001-2022
Parecer de Recomendação
Colegiado
CP – Conselho Pleno
Nº. 001/2022

Aprovado em: 20/04/2022

I – Relatório
No dia 07 de janeiro de 2022 foi encaminhado a este órgão, para analise e apreciação o
Calendário Letivo 2022 no âmbito do Sistema Municipal de Ensino de Jussari-BA emitido
pela Secretaria de Educação e Departamento de Educação Básica.
No dia 10 de janeiro do corrente ano a Comissão de Legislação e Normas fez um estudo do
documento, com devolutiva no mesmo dia em reunião com a Secretária de Educação e
Educação Básica sugerindo uma releitura e correção do Calendário Letivo 2022 em todos os
aspectos e tópicos, com brevidade para análise e aprovação por este Conselho.
No dia 01 de fevereiro de 2022 o Conselho recebeu o Calendário Letivo 2022, via WhatsApp
para a devida apreciação. No dia 02 do corrente mês e ano, este órgão enviou uma
devolutiva prévia, com as observações para a Secretaria de Educação, solicitando novas
correções e envio da Proposta Pedagógica para o retorno 2022.
No dia 11 de fevereiro de 2022 esse órgão recebeu a Proposta Pedagógica 2022,
Calendário Letivo e Matrizes Curriculares para analise, apreciação e aprovação.
Nos dias 14 à 16 de fevereiro fizemos estudos e analises da Proposta com devidas
observações.
No dia 17 de fevereiro de 2022 analisamos o Calendário 2022 juntamente com a Educação
Básica, onde foram feitos algumas correções e ajustes necessários.
No dia 18 do corrente mês recebemos o Calendário 2022 com as modificações, nesse
mesmo dia realizamos uma reunião no Colégio Municipal Plínio de Almeida com os
Conselheiros e o setor de Educação Básica para discutir a Proposta Pedagógica 2022.
Sendo o Calendário aprovado e a Proposta precisava de algumas alterações.
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Ressaltamos que o Calendário foi elaborado de acordo com as exigências do cumprimento
mínimo das 800 (oitocentas) horas letivas, distribuídas no total de 202 (duzentos e dois) ,
dias letivos, com inicio do ano letivo em 08 de março e término em 21 de dezembro de 2022.
No dia 22 de fevereiro de 2022 este órgão realizou uma reunião com os Conselheiros,
Gestores, Coordenadores e Educação Básica para discutir sobre as Matrizes Curriculares.
E nesse dia também enviamos para a Secretaria de Educação um ofício com o relatório da
análise da Proposta Pedagógica 2022,
No dia 28 do mesmo mês e ano, a Educação Básica reenviou a Proposta com as alterações
sugeridas.
Nos dias 07,09 e 12 de março de 2022 realizamos nova leitura e análise.
No dia 15 de março de 2022, o CMEJ realizou uma reunião com os membros para discutir a
Proposta Pedagógica 2022, ainda percebendo algumas discordâncias, do ponto de vista do
Sistema de Ensino, enviamos um ofício para Secretaria de Educação e Educação Básica
com o relatório das observações feitas em reunião, pelos membros desse órgão, sobre a
análise da Proposta.
No dia 22 de março de 2022 recebemos novamente a Proposta Pedagógica 2022 e as
Matrizes Curriculares para apreciação.
No dia 23 e 24 do corrente ano e mês foi realizada a releitura desses documentos e enviada
a todos os conselheiros para leitura prévia.
No dia 20 de abril de 2022 foi realizada reunião com os membros desse colegiado, onde foi
aprovada a Proposta Pedagógica 2022 e Matrizes Curriculares 2022 – 2024.

II - Fundamentação
Sabemos que uma pneumonia de causas desconhecidas detectada em Wuhan, China, foi
reportada pela primeira vez pelo escritório da Organização Mundial de Saúde (OMS) em 31
de dezembro de 2019. O surto foi declarado como Emergência de Saúde Pública de
Importância Internacional em 30 de janeiro de 2020. A OMS declarou, em 11 de março de
2020, que a disseminação comunitária da COVID-19 em todos os Continentes a caracteriza
como pandemia. Para contê-la, a OMS recomenda três ações básicas: isolamento e
tratamento dos casos identificados, testes massivos e distanciamento social.
O Ministério da Saúde editou a Portaria Nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, publicada no
Diário Oficial da União (DOU), em 4 de fevereiro de 2020, declarando Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional, em razão da infecção humana pelo novo Coronavírus
(COVID-19). O Estado da Bahia, os demais Estados e o Município de Jussari seguiu
editando Decretos e outros instrumentos legais e normativos para o enfrentamento da
emergência de saúde pública, estando, entre elas, a suspensão das atividades escolares.
Com a suspensão das atividades de ensino o Conselho Nacional de Educação publicou o
Parecer CNE/CP 05/2020 para 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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Com essas mudanças e adequações, grandes desafios foram enfrentados pelos alunos,
profissionais de educação e famílias para se adaptarem aos novos modelos de ensino, o
ensino remoto por meio de atividades não presenciais.
Considerando que ainda enfrentamos os impactos da Pandemia, principalmente em
decorrências dos altos índices de contagio da nova variante Ômicron e o planejamento de
retorno às aulas presenciais, neste inicio de ano letivo, destacamos a necessidade de
atenção e providências para seguirmos os Protocolos Sanitários e Pedagógicos que garanta
a segurança da comunidade escolar nessa volta presencial.
Considerando o panorama da pandemia no contexto municipal, nos boletins da Covid-19
apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde, dados do Ministério da Saúde e a base
legal publicada até o momento tanto pela União como pelo Conselho Nacional e Estadual de
Educação, proponhamos o retorno das aulas de forma hibrida e/ou presencial, com
segurança, cumprindo com as medidas sanitárias e as políticas públicas necessárias para a
manutenção e defesa da vida no contexto da saúde e educação no Município.
Conforme a Resolução CNE/CP N° 02/2021 em seu Art. 1°, o retorno à presencialidade das
atividades de ensino e aprendizagem, em todos os níveis, etapas, anos/séries e
modalidades da educação nacional, é ação educacional prioritária, urgente e por tanto
imediata consideradas as disposições dos Pareceres CNE/CP n° 05/2020, CNE/CP n°
09/2021, CNE/CP n°11/2020, CNE/CP n°19/2020, e da Resolução CNE/CP n°02/2020
devendo observar todas as medidas de segurança, em conformidade com o princípio
constitucional do pacto federativo e com as diretrizes estaduais, distritais e municipais
estabelecidos para o enfrentamento da pandemia.
O Conselho Nacional também emitiu uma nota de esclarecimento em 27 de janeiro do
corrente ano, considerando as implicações rescentes do acirramento da Pandemia da
COVID 19, em especial ao fluxo do calendário escolar do ano de 2022 que referiu sobre o
retorno presencial às aulas e atividades educacionais deve ser prioridade do país em
relação à educação nacional de todos os níveis, considerando os déficits de aprendizado
constatados desde o ano de 2020, sendo necessário adotar providências ainda que
temporárias e de curto prazo, para garantir a seguranças das comunidades escolares,
estudantes, professores e funcionários, suas famílias e do conjunto da sociedade inclusiva.
O ano de 2022 nos trará muitos desafios, pois ainda vivemos sob o estigma da pandemia da
Covid-19 e, mais do que nunca, precisamos assegurar o princípio da equidade, garantindo
uma Educação pautada na Democracia, portanto assegurando o direito de todos e todas a
uma educação de qualidade. Entretanto será necessário voltar o olhar para o percurso
vivenciado nos anos de 2020-2021, considerar os conhecimentos construídos e,
principalmente, planejar o que estamos por construir, as habilidades necessárias para o
fortalecimento da Educação e o exercício pleno da Democracia.
Sob este aspecto, é importante considerar as fragilidades e desigualdades estruturais da
sociedade brasileira que agravam o cenário decorrente da pandemia em nosso país, em
particular na educação, ao observarmos as diferenças de proficiência, alfabetização e taxa
líquida de matrícula relacionada a fatores socioeconômicos e étnico-raciais, assim para o
estado e o Município. Também, como parte dessa desigualdade estrutural, cabe registrar as
diferenças existentes em relação às condições de acesso ao mundo digital por parte dos
estudantes e de suas famílias.
Além disso, é relevante pontuar as consequências socioeconômicas que resultaram dos
impactos da COVID-19 na economia como, por exemplo, aumento da taxa de desemprego e
redução da renda familiar. Todos estes aspectos demandam um olhar cuidadoso para as
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propostas de garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem neste momento a fim de
minimizar os impactos da pandemia na educação. Tal situação leva a um desafio
significativo para todas as instituições de ensino quanto à oferta educacional no período em
que vigorar a emergência sanitária. Nesse sentido, é fundamental e necessário considerar
propostas que não aumentem a desigualdade ao mesmo tempo em que utilizem a
oportunidade trazida pelas tecnologias digitais de informação e comunicação para criar
formas de diminuição das desigualdades de ensino e aprendizado.
O Conselho Municipal de Educação de Jussari, mediante o exposto, faz menção e segue às
normas oriundas do Conselho Nacional de Educação - CNE, como base de busca de
informações e análise das suas proposições, orientações da UNCME-BA e demais
legislações vigentes.
III – Conclusão
Em reconhecimento ao estado de emergência que afetou drasticamente a educação, mas
ciente da responsabilidade de considerar as importantes recomendações quanto às medidas
protetivas, a Comissão de Legislação e Normas e Conselho Pleno do CME, estabelecendo
interlocução, realizou estudos, que dispõe sobre o retorno das atividades pedagógicas
hibrido e/ou presencial para o Sistema Municipal de Ensino de Jussari-BA, propomos a
Secretaria Municipal de Educação:
9 Garantir o cumprimento dos protocolos e medidas de segurança para prevenção do
novo coronavírus, com as adequações devidas nas unidades escolares, co os EPIs
necessários, dispenseres de álcool em gel fixados nas paredes, higienização contínua
dos banheiros e demais protocolos da Vigilância Sanitária;
9 Subsidiar, juntamente com as unidades escolares um Plano de Acolhimento para os
docentes, discentes e demais funcionários;
9 Garantir a validação das atividades e aulas não presenciais para as unidades que
ainda estão no ensino híbrido, para cômputo da carga horária mínima legal vigente,
elaborando seu plano de ação contemplando todas as horas exigidas em lei e
relatório de sua execução, com comprovação de atividade, frequência de profissionais
e estudantes e, deverão ser encaminhados pelas Escolas à Secretaria Municipal de
Educação e a este órgão normativo.
9 Efetivar a Busca Ativa Escolar de acordo com a Proposta de Organização Pedagógica
2022;
9 As Unidades Escolares encaminhem a cada fim do trimestre a este conselho um
relatório sobre a entrega das atividades pedagógicas desenvolvidas pelas unidades,
bem como a devolutiva das mesmas pelos alunos e qual o percentual de alunos
atendidos e não atendidos, apresentando estratégias para alcançar;
9 É importante destacar que a proposta propõe que o Planejamento Curricular do
calendário letivo do ano referente deverá incluir os objetivos de aprendizagem não
cumprida no ano letivo anterior.
9 As alterações que possa acontecer durante o processo de ensino aprendizagem e
execução deste calendário deverão ser encaminhadas pela Secretaria Municipal de
Educação a este Conselho para análise e deliberação.
Outras questões que também ficaram em evidência e devem ser exaltadas nesse contexto,
é o esforço da Rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação e Gestão
Escolar, no atendimento às demandas educacionais dos alunos, a interação essencial entre
família e escola, o descortinar da tecnologia na educação, a reinvenção dos docentes que
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aprenderam novas e fundamentais habilidades que permitiram a adaptação de conteúdos e
estratégias de ensino, o regime de colaboração entre os entes federados no âmbito do
Estado e do Município para a realização das Formações Continuadas
Mediante o exposto acima e em conformidade com os documentos Legais já citados, o
Conselho Municipal de Educação de Jussari, enfatiza o cuidado com a carga horária mínima
para cumprimento das atividades hibridas e presenciais seguindo os Protocolos e Plano de
Ação da Secretaria Municipal de Educação articulado com o Plano de Ação da Escola.
O Plano de Ação da Secretaria Municipal de Educação de Jussari está em conformidade
com os Pareceres e Resoluções do Conselho Nacional de Educação, Conselho Estadual de
Educação, Lei 14.040 e normativas da UNCME, portanto, Este Conselho é de Parecer
favorável a aprovação do mesmo, e que os processos sigam em conformidade com o Plano
em questão, Este Parecer.
IV – Voto
Diante do exposto, e em respeito aos termos das recomendações estabelecidas pelas
legislações vigentes no que concerne ao retorno hibrido e/ou presencial.
Sendo a educação um direito de todos de acordo com a Constituição Federal e Art. 2º A
educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais
de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Lei 9394/96. No
entanto, é necessário o comprometimento, investimento, planejamento e decisão política
firme e visionária da importância da quantidade e qualidade na educação, com participação
da sociedade, governo, família, gestores (as), professores (as) e alunos.
Considerando a análise da proposta e da necessidade de orientar a Rede Pública Municipal
de Ensino e as instituições de ensino que integram o Sistema Municipal de Ensino, somos
favoráveis que o Conselho Pleno aprove a Este Parecer e Resolução anexa, como normas
complementares ao Sistema Municipal de Ensino.
Seguimos o voto das relatoras através do descrito na Conclusão deste Parecer, sendo
favoráveis ao documento.
Jussari – Bahia, 20 de abril de 2022.

Marilia Brito dos Santos Sousa
Presidente do CMEJ

Juliana Botelho Leal
Vice-Presidente CMEJ
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Comissão Especial:
Daniela de Novais Araújo
Juliana Botelho Leal
Maria Aparecida Silva Rodrigues
Marília Brito dos Santos Sousa

Conselho Pleno:
Quem estiver presente na reunião
Ana Sarafina Neta
Conceição Ferreira dos Santos Muniz
Daniela de Novais Araújo
Juliana Botelho Leal
Lucimeire Matos da Silva Soares
Maria Aparecida Silva Rodrigues
Maria Conceição Araújo Botelho
Maria Eliana Pereira Silva
Marília Brito dos Santos Sousa
Nádia Klicia Santos Alves
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Resolução CMEJ Nº. 073/2022
Dispõe sobre a Proposta Pedagógica Ano Letivo 2022, e o
Calendário Escolar 2022 para o Ensino Fundamental I e II,
modalidades, para a Educação Infantil e EJA (Educação de
Jovens e Adultos), no âmbito das instituições que compõem
o Sistema Municipal de Ensino de Jussari.
Aprova Proposta Pedagógica 2022 da Secretaria
Municipal de Educação – atividades pedagógicas híbridas
e/ou presenciais durante e pós a Pandemia da COVID-19,
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUSSARI-BA- CMEJ, no uso das
atribuições legais conferidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, art. 3
inciso 8°; Lei Municipal Nº. 261/2006, Resoluções N° 001/2006 e 015/2007 e Regimento
Interno, tendo em vista o Parecer Conclusivo CMEJ Nº. 005/2020, exarado no Processo
CMEJ Nº. 001-2022/0182-2022/001-2022,
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde OMS, em 30 de janeiro de 2020,
declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional - ESPII, declarando no
dia 11 de março de 2020, a disseminação comunitária da COVID-19 em todos os
Continentes, caracterizando-se como “Pandemia”;
CONSIDERANDO que o Governo Federal editou Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de
2020, que estabelece normas excepcionais para o ano letivo da educação básica e do
ensino superior decorrente das medidas de enfrentamento da situação de emergência de
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO o Decreto n°023/2022, de 04 de abril de 2022, que dispões sobre o início
do ano letivo 2022, com a volta das atividades no modelo presencial, no âmbito da
Educação Básica, nas unidades escolares da Rede Pública Municipal d Ensino de JussariBA.
CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP nº 05/2020 (Reexaminado pelo Parecer 09/20) do
Conselho Nacional de Educação (CNE), aprovado em 28 de abril de 2020 e homologado em
01 de junho de 2020 que trata da Reorganização dos Calendários Escolares e a realização
de atividades pedagógicas não presenciais durante o período da Pandemia da COVID-19;
CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP nº 11/2020 do Conselho Nacional de Educação
(CNE), aprovado em 07 de julho de 2020, homologado em 03 de agosto de 2020, que
apresenta Orientações Educacionais para a Realização de Aulas e Atividades Pedagógicas
Presenciais e Não Presenciais no contexto da Pandemia;
CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP nº. 06, de 06 de julho 2021 que institui Diretrizes
Nacionais orientadoras para a implementação de medidas no retorno à presencialidade das
atividades de ensino e aprendizagem e para a regularização do calendário escolar;
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CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP nº. 02, de 05 de agosto 2021 que institui Diretrizes
Nacionais orientadoras para a implementação de medidas no retorno à presencialidade das
atividades de ensino e aprendizagem e para a regularização do calendário escolar;
CONSIDERANDO a 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 que determina o art. 24 e 31 da LDB 9.394/1996 relativo ao
cumprimento dos 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar, bem como da carga
horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas na Educação Básica e do parágrafo 4º do
art. 32 que estabelece o ensino fundamental presencial, sendo o ensino a distância utilizado
como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 205 da Constituição Federal, de 1988, indicando que
a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO o disposto na Constituição Federal, de 1988 sobre o principio da
igualdade de condições para acesso e a permanência nas escolas, qualidade de ensino e
gestão democrática;
CONSIDERANDO os termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, art. 11 que estabelece a autonomia dos Municípios e
o III baixar normas complementares para o seu Sistema de Ensino;
CONSIDERANDO os termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece o número mínimo de dias letivos a
serem cumpridos pelas instituições e redes de ensino;
CONSIDERANDO a Resolução CEE nº 50/2020, que estabelece procedimentos para a
integralização da carga horária mínima, entre outras resoluções do CEE, as quais
mencionam aspectos da dinâmica pedagógica, modelo de ensino híbrido, atividades
curriculares nos domicílios, ciclos bianuais, atualização da proposta pedagógica da escola,
ano escolar suplementar, concomitância entre períodos de estudo e de matrícula para o
período subseqüente, articulação e integração com os sistemas municipais de ensino,
reconhecimento de estudos, reclassificação de estudantes, práticas para a Educação
Infantil, múltiplas possibilidades de ferramentas de ensino, de suporte digital ou não digital,
retorno às atividades presenciais;
CONSIDERANDO a necessidade de atendimento ao protocolo de segurança e
distanciamento social orientado pela Organização Mundial da Saúde – OMS em combate a
COVID-19;
CONSIDERANDO o compromisso do poder público, das escolas que compõem o Sistema
Municipal de Ensino e de todos os educadores na promoção de mecanismos que minimizem
prejuízos do processo educacional e de aprendizagem, sem descumprimento dos atos legais
e das orientações dos órgãos de saúde;
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CONSIDERANDO a Nota de Esclarecimento do CNE, em consonância com o disposto na
resolução CNP/CP nº 2/2021, considera a necessidade premente de retorno à
presencialidade das atividades de aprendizado em todos os níveis, etapas ou modalidades
de ensino, bem como a permanente obrigação dos sistemas de ensino Federal, Estaduais,
Municipais, e do Distrito Federal e das redes e instituições abrangentes em todos os níveis
educacionais, públicos ou particulares, de zelarem pela segurança e manutenção da saúde
da comunidade escolar e o do conjunto da sociedade inclusiva.
RESOLVE:

Das Escolas do Sistema Municipal de Ensino:
Art.1º Estabelecer, normas orientadoras, em caráter excepcional, para organização do
Calendário Letivo 2022 e do ensino híbrido e presencial das escolas do Sistema Municipal
de Ensino do Município de Jussari – BA.
Art.2° Em cumprimento a Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, fica o
estabelecimento de Educação Básica dispensado, em caráter excepcional de observância
ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, previstos no inciso I do Art. 24 ° 9394/96
desde que cumprida à carga horária mínima anual estabelecida nos respectivos dispositivos
legais.
Parágrafo único. A dispensa de que trata o caput desse artigo, se aplicará para o ano
letivo de 2022, considerando as medidas para enfrentamento da situação de emergência de
saúde pública de que trata a Lei N° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
Do Calendário Letivo 2022:
Art. 3º A execução desse calendário ocorrerá em regime híbrido e presencial, ficando
estabelecido que o ano letivo 2022 retomará as atividades de forma presencial em 08 de
março de 2022 com término em 19 de dezembro de 2022. Tendo a mesma validade para as
atividades remotas.
Art. 4º O ano letivo será dividido trimestralmente e estes deverão ser executados conforme
se apresentam no calendário letivo:
I Trimestre: De 08/03 à 06/06/2022
II Trimestre: De 07/03 à 13/09/2022
III Trimestre: De 14/09 à 19/12/2022
Recesso junino: de 17/06 a 26/06/2022;
Parágrafo Único. O Calendário Escolar 2022 possui 202 dias letivos. Serão 13 sábados
letivos sinalizados no Calendário.
Art. 5º Vale ressaltar que o controle do cumprimento dos dias letivos ou carga horária é da
Escola através dos gestores, assim como, cada Instituição deverá zelar pela aprendizagem
de todos os alunos, principalmente os de menor rendimento.
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Art. 6º De acordo com a Proposta Pedagógica a Plataforma Bravo será uma ferramenta de
gestão escolar para auxiliar nas questões administrativas e pedagógicas. Terá a sua
utilização para lançamentos de aproveitamentos (notas/conceitos), registro de frequência e
conteúdos, emissão de documentos da Unidade, bem como para auxiliar no processo de
ensino aprendizagem do professor com o aluno.
Art. 7º Os planos de Ação das Unidades Escolares a serem desenvolvidos devem conter,
além das ações de presencialidade, também o planejamento do ensino remoto para os
alunos que gozarão das atividades remotas.

Das Atividades Remotas:

Art. 8º O regime especial de atividades pedagógicas não presenciais, nesse retorno, é
destinado a todos os alunos da Modalidade Educação Infantil, Etapa Creche e alunos do
Campo das instituições e redes que compõe o Sistema Municipal de Ensino, com acesso
igualmente garantido, enquanto perdurar a impossibilidade de atividades escolares
presenciais nessas instituições de ensino onde o aluno está matriculado.
Art. 9º O planejamento das atividades não presenciais é determinante para garantir o direito
a aprendizagem dos alunos, considerando todos os condicionantes operacionais de ordem
administrativa e pedagógica, com conteúdos alinhados com a BNCC, com a proposta
pedagógica curricular da instituição de ensino e com os objetivos de aprendizagem.
Art. 10 A avaliação dos alunos por meio de atividades não presenciais deverá obedecer à
prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do
período sobre os finais, conforme o artigo 24, inciso V alínea a da LDB nº 9.394/1996.
Art. 11 Somente serão consideradas válidas, para efeito de cumprimento do ano letivo,
conforme os artigos 24 e 32 da LDB 9.394/1996, as atividades não presenciais que estejam
em conformidade como esta Resolução e aprovação, por este Conselho, do relatório emitido
pelas Instituições de Ensino e Secretaria Municipal de Educação.
Art.12 O monitoramento e o acompanhamento da realização das atividades não presencias,
bem como a freqüência dos alunos, é um dos requisitos para a validação da carga horária
do ano letivo de 2022 e para o planejamento do retorno às atividades presenciais, quando
couber.
Parágrafo Único. No caso dos estudantes da educação especial, deve-se assegurar
recursos de acessibilidade, de tecnologia assistiva e materiais adequados para atender às
necessidades e especificidades desses estudantes, incluindo aspectos que venham orientar
às famílias nessa utilização.
Na Educação Infantil:

Art.13 Na Educação Infantil as atividades educativas não presenciais são atividades de
caráter eminentemente lúdico, recreativo, criativo e interativo para os pais ou responsáveis
realizarem com as crianças em casa, com mediação direta ou não do professor, garantindo,
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assim, atendimento essencial às crianças pequenas e reforçando o desenvolvimento
cognitivo, psicomotor e socioemocional.
Art.14 Para as crianças creches de (0 a 3 anos), desenvolver atividades de estímulo às
crianças, leitura de textos pelos pais ou responsáveis, brincadeiras, jogos, músicas infantis,
entre outras.
Art.15 Os pressupostos do cuidar, educar e brincar deverá permear a elaboração de toda e
qualquer atividade de orientação às famílias ou responsáveis e observados os limites e
finalidades da relação familiar no que tange a aplicação das atividades escolares.
Art.16 Para as crianças da pré-escola de (4 e 5 anos), desenvolver atividades de estímulo
às crianças, leitura de textos pelos pais ou responsáveis, brincadeiras, jogos, músicas
infantis e algumas atividades em meios digitais (quando possível). A ênfase deve ser na
brincadeira, conversas, jogos, desenhos, entre outras atividades para os pais ou
responsáveis desenvolverem com as crianças, conforme orientações no Parecer.
Art.17 As instituições de ensino devem garantir a orientação às famílias visando estimular e
criar condições para que as crianças sejam envolvidas nas atividades cotidianas e rotineiras,
respeitando as faixas etárias e desenvolvimento infantil, a fim de transformar os momentos
em espaços de interação e aprendizagem.
Parágrafo único. As orientações/sugestões de atividades devem contribuir para o
desenvolvimento das dimensões afetiva e psicomotora, promoção e fortalecimento dos
vínculos por meio dos aspectos emocionais e nas relações familiares ou com seus
cuidadores.
Art.18 A avaliação na Educação Infantil obedecendo o que reza o inciso I do Art. 31 da LDB
é realizada para fins de acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças sem o
objetivo de promoção, devendo a instituição de ensino informar essa finalidade aos pais ou
responsáveis.
Art.19 As atividades presenciais serão desenvolvidas obedecendo aos protocolos de
segurança para que evitem a contaminação pelo Covid-19/ Ômicron.
Art.20 As orientações às famílias ou responsáveis devem contemplar aspectos relativos aos
cuidados ao tempo de exposição a telas na primeira infância, em atenção ao disposto no Art.
29 da Lei nº 12.965 de 23 de abril de 2014, no que tange às ações de inclusão digital das
crianças, nos atos e ações das famílias e nas Recomendações da Sociedade Brasileira de
Pediatria e da Organização Mundial de Saúde - OMS.

No Ensino Fundamental:

Art.21 O Ensino Fundamental ocorre de forma presencial respeitando as recomendações
sanitárias expostas nos decretos baixados pela OMS, Ministério e Secretaria de Saúde
Estadual e Municipal, conforme citados nessa Resolução e Parecer.
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Art.22 O Ensino Fundamental constará de anos iniciais e anos finais e serão alocados em
sala com espaçamento de 1,5 metros entre os discentes de acordo com os protocolos
sanitários.
Art.23 O planejamento de trabalho dos docentes será definido com a gestão escolar e
coordenação pedagógica, sob orientação e acompanhamento da Secretaria de Educação,
para a rede municipal de ensino.

Parágrafo Único. No Ensino Fundamental e suas modalidades, as atividades pedagógicas
não presenciais, são o conjunto de atividades mediadas ou não por tecnologias digitais, a
fim de garantir o atendimento essencial durante o período de restrição de atividades
escolares presenciais.
Na Educação do Campo:

Art.24 As propostas pedagógicas das escolas do campo, respeitadas as diferenças e o
direito à igualdade e cumprindo imediata e plenamente o estabelecido nos artigos 23, 26 e
28 da Lei 9.394, de 1996, contemplarão a diversidade do campo em todos os seus aspectos:
sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero e etnia.
Art.25 A Educação do Campo seguirá regime especial de atividades pedagógicas não
presenciais, nesse primeiro momento, de acordo com a Proposta Pedagógica 2022.
Parágrafo Único. As atividades pedagógicas não presenciais, a serem desenvolvidas são
práticas pedagógicas a serem realizadas pelas instituições de ensino com os alunos,
mediadas ou não por tecnologias digitais da informação ou comunicação, que possibilitem o
desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem e habilidades previstas na BNCC,
currículos e propostas pedagógicas possíveis de serem alcançadas;
Art.26 Quando iniciar o retorno das atividades presenciais, as mesmas serão desenvolvidas
obedecendo aos protocolos de segurança para que evitem a contaminação pelo Covid-19/
Ômicron.
Art.27 Na Educação do Campo caberá a Secretaria Municipal de Educação e a Gestão
Escolar, orientarem os profissionais responsáveis por escola de campo a fim de considerar,
no planejamento das atividades pedagógicas presenciais, as diversidades e singularidades
das populações do campo, tendo em vista as condições de acessibilidade dos estudantes e
a necessidade de adequações de estratégias metodológicas.

Na Educação de Jovens e Adultos:

Art. 28 Sobre a Educação de Jovens e Adultos – EJA, as medidas recomendadas para o
Ensino Fundamental devem considerar as suas singularidades na elaboração de
metodologias e práticas pedagógicas, conforme Parecer CNE/CEB nº 11, de 10 de maio de
2000 e a Resolução CNE/CEB nº 1, de 5 de julho de 2000 que estabeleceu as DCN’s para a
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Educação de Jovens e Adultos (EPJAI), e a Resolução CNE/CEB n 3, de 15 de junho de
2010, que institui Diretrizes Operacionais para a EPJAI.
Art.29 A observância aos pressupostos de harmonização dos objetivos de aprendizagem ao
mundo do trabalho, a valorização dos saberes não escolares e as implicações das
condições de vida e trabalho dos estudantes, respeitada a legalização e observando-se
autonomia e competência das escolas.
Art.30 Recomenda-se a utilização da Pedagogia de Projetos, incremento de apoio à
infraestrutura das aulas e acesso à cultura e às artes, com o objetivo de ensejar estímulos
às atividades, considerando-se ainda as especificidades do ensino remoto.

Na Educação Especial:

Art.31 O atendimento Educacional Especializado (AEE) deve ser garantido no período do
contraturno das aulas presenciais, sendo de responsabilidade das mantenedoras mobilizar e
orientar os professores regentes e especialistas quanto às atividades pedagógicas para essa
modalidade, em articulação com as famílias ,respeitando o Plano de Atendimento
Especializado Individualizado e o Plano Pedagógico Individualizado, observando as
particularidades e o ‘tempo’ de cada estudante.
Art.32 O CEAM atuará conforme a Lei nº 372/15, Plano Municipal de Educação do Município
de Jussari, Lei nº 369/2015 e Plano de Ação da Secretaria Municipal de Educação de 2020,
foram ampliadas as seguintes áreas: Psicologia, Assistente Social e Pedagogia para
atendimento a toda comunidade durante e pós pandemia da COVID-19 no âmbito do
município.
Art.33 O ensino-aprendizagem regular para os educandos que demandam de atendimento
especializado são da competência do regente de classe, caberá então, o Atendimento
Educacional Especializado complementar e suplementar aos profissionais especializados,
conforme o artigo 2º§ do decreto 7.611/2011 e o artigo 3º deste mesmo decreto.
Art. 2º A educação especial deve garantir os serviços de apoio especializado
voltado a eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de escolarização de
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação.
§ 1º Para fins deste Decreto, os serviços de que trata o caput serão denominados
atendimento educacional especializado, compreendido como o conjunto de
atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucional e
continuamente, prestado das seguintes formas:
I – complementar à formação dos estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento, como apoio permanente e limitado no tempo e na freqüência dos
estudantes às salas de recursos multifuncionais; ou
II – suplementar à formação de estudantes com altas habilidades ou superdotação.
Art. 3º São objetivos do atendimento educacional especializado:
I – prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular e
garantir serviços de apoio especializado de acordo com as necessidades individuais
dos estudantes;
II – garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular;
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III – fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem
as barreiras no processo de ensino e aprendizagem; e
IV – assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis, etapas e
modalidades de ensino.

Dos Regimentos Escolares e dos Projetos Políticos Pedagógicos:

Art.34 Com o objetivo de garantir autonomia para todas as Instituições de Ensino no
Município, o Projeto Político Pedagógico será reformulado no ano em curso,em atendimento
a BNCC,DCRB e DCRJ. Vale ressaltar que este, é um documento eficaz na medida em que
serve de parâmetro para discutir vivências e propostas de curto, médio e longo prazo, o que
para isso necessita do envolvimento de toda a Comunidade Escolar.
Art.35 O Regimento Interno precisa também de reformulação precisa também de
reformulação, justifica-se pelo fato de muitas mudanças a Nível Nacional e Estadual estarem
ocorrendo desde 2017, devendo constar a expressão da política pedagógica, administrativa
e disciplinar da Escola, no âmbito das relações do coletivo de cada Instituição de Ensino.

Considerações Finais:
Art.36 Reitera-se a necessidade de preservação da vida e, com isso, a orientação sobre aos
cuidados e prevenção ao contágio do novo Coronavírus Covid-19, por meio de material
informativo e campanhas educativas realizadas pelas redes e instituições de ensino, como
estratégia de comunicação com as famílias ou responsáveis, aos alunos e toda a
comunidade escolar.
Parágrafo Único. Um dos aspectos ainda preocupantes refere-se à situação das escolas,
em especial a questão da infraestrutura, uma vez que em sua maioria as mesmas
apresentam situações ainda irregulares, inclusive com relação a espaço físico e questões
sanitárias e materiais necessários para o bom andamento dos trabalhos.
Art.37 As atividades educativas não presenciais de orientações às famílias para realizar com
as crianças é de cunho pedagógica, portanto, envolve a participação da equipe pedagógica
e administrativa das instituições de ensino, cabendo o seu funcionamento para entrega,
orientação presencial, caso necessário, para viabilizar o diálogo, interação e interlocução
com as famílias, conforme definição das instituições e redes de ensino;
§1° O Conselho Municipal de Educação acompanhará o processo de execução das
atividades não presenciais para cômputo estatístico do ensino-aprendizagem no regime não
presencial.
§ 2º Podendo a qualquer momento haver o retorno do Ensino Híbrido e/ou Presencial (Para
as Unidades onde ainda se encontram com as Atividades Remotas) de acordo com a
liberação das autoridades locais e órgãos competentes.
Art.38 O Conselho Municipal de Educação de Jussari poderá solicitar, a qualquer tempo,
que as instituições de ensino apresentem o portfólio e outros documentos referentes ao
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desenvolvimento das atividades não presenciais, assim como realizar visita na instituição de
ensino, portanto todas as atividades remotas feitas pelos estudantes devem permanecer no
arquivo da Escola, identificados por série/ano e turma.
Art.39 A Secretaria de Educação deverá considerar as dificuldades e falhas constatadas e
informadas (por este órgão e Unidades Escolares) na implantação da Plataforma Bravo no
ano de 2021 e tentar minimizá-las no ano letivo de 2022, bem como deverá fazer um
acompanhamento constante do uso desta tecnologia na unidades escolares.
Art.40 Na constatação de eventuais irregularidades no Sistema de Ensino serão adotadas
as medidas legais cabíveis.
Art.41 Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos em primeira instância pela
Secretaria Municipal de Educação e em segunda instância pelo Conselho Municipal de
Educação.
Art.42 O Conselho Municipal de Educação de Jussari aprova o Plano de Ação da Secretaria
Municipal de Educação com as orientações para a realização das atividades pedagógicas
não presenciais e presenciais durante e pós a Pandemia da COVID-19 e o Calendário
Escolar Municipal ano Letivo 2022, no âmbito do Sistema Municipal de Ensino de JussariBa.
Parágrafo Único. Segue em anexo o Calendário para o ano letivo de 2022 e Proposta
Pedagógica 2022.
Art.43 Esta Resolução entra em vigor retroagindo ao dia 08 de Março de 2022, no âmbito do
Sistema Municipal de Ensino.

Jussari – Bahia 20 de abril de 2022.

Marilia Brito dos Santos Sousa
Presidente do CMEJ

Juliana Botelho Leal
Vice-Presidente CMEJ
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ANEXOS
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Proposta
de

Organização
Pedagógica
ANO LETIVO 2022
Jussari- BA, Janeiro de 2022.
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1-

APRESENTAÇÃO
A Secretaria Municipal de Educação (SEDUC) baseada na proposta pedagógica do ano

de 2021 e DCRJ apresenta estas Diretrizes para o ano letivo de 2022, com vistas a orientar
e alinhar o trabalho pedagógico a ser desenvolvido pela rede pública de ensino, auxiliando
os estabelecimentos de ensino no inicio do ano letivo 2022 de forma híbrida

e /ou

presencial, o documento aponta para uma organização do início do ano letivo, a partir das
necessidades de planejamento da Educação Básica Municipal.
A relevância dessas diretrizes deve-se à caminhada lograda desde o início da
pandemia em 2020, quando houve a urgência do ensino remoto, evoluindo posteriormente
para o ensino presencial nas turmas do 2º ANO, 5º ANO e 9º ANO, em 2021. Esse
caminho ainda está sendo trilhado e os saberes experiência dos estão oportunizando à
rede municipal de ensino a construção de inovações educacionais ao dispor de recursos
didáticos, pedagógicos e metodológicos que continuarão sendo aplicados em 2022. Para
tanto, as orientações impressas neste documento fundamentam-se na identidade
organizacional da SEDUC, nas ações estruturantes do Departamento de Educação Básica
(DEB), e nos objetivos estratégicos de 2022.
Este documento é fruto de um grande desafio assumido por profissionais que se
propuseram a repensar o seu fazer, buscando antes de tudo o saber fazer. Acredita-se que
essa proposta sintetiza não só os processos de aprendizagem e as teorias a eles
subjacentes como também resumem boa parte de nossos pensamentos, experiências e
principalmente o grande anseio de aprofundar as discussões sobre a relação ensino
aprendizagem. Nossos interlocutores não estão aqui explicitamente citados, mas tenham a
certeza que a essência deste trabalho se construiu a partir deles, Gestores e
Coordenadores municipais que colheram informações e experiências de seus pares e que
a nós se uniram nos momentos de reflexões e debates sobre a educação no contexto
pandêmico.
O ano de 2022 nos trará muitos desafios, pois ainda vivemos sob o estigma da
pandemia da Covid-19 e, mais do que nunca, precisamos assegurar o princípio da
equidade, garantindo uma Educação pautada na Democracia, portanto assegurando o
direito de todos e todas, a uma educação de qualidade. Entretanto será necessário voltar o
olhar para o percurso vivenciado nos anos de 2020-2021, considerar os conhecimentos
construídos e, principalmente, planejar o que estamos por construir, as habilidades
necessárias para o fortalecimento da Educação e o exercício pleno da democracia.
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Desenvolvemos o nosso trabalho pedagógico embasados na concepção onde o aluno
é protagonista do processo de aprendizagem. Partindo destes pressupostos concebemos
nossas práticas contemplando a/o estudante como um ser capaz de construir seu próprio
conhecimento à medida que interage com outras pessoas e com o meio social.
Desde o início da pandemia do Novo Corona vírus (Covid-19) a Secretaria Municipal da
Educação (SEDUC) de Jussari vem cumprindo as orientações e normativas legais, no
intuito de garantir aos alunos (as) desta Rede, que, mesmo nesse contexto, eles (as) dêem
continuidade aos seus estudos.
Considerando o panorama da pandemia no contexto municipal, nos boletins da Covid19 apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde, dados do Ministério da Saúde e a
base legal publicada até o momento tanto pela União como pelo Conselho Nacional e
Estadual de Educação, propomos o retorno das aulas de forma presencial, com segurança,
cumprindo com as medidas sanitárias e as políticas públicas necessárias para a
manutenção e defesa da vida no contexto da saúde e educação no Município.
2- ESTUDO DO CENÁRIO DE VOLTA ÀS AULAS PRESENCIAIS
Para a preparação de volta às aulas devem ser levados em consideração os seguintes
pontos:
1.

Protocolos de Segurança – Medidas individuais e coletivas.

2.

Organização Administrativa – Organização dos espaços escolares

3.

Organização do Trabalho Pedagógico.

4.

Cartão de Vacinação dos Estudantes e Profissionais.
AS ESTRATÉGIAS DEVEM CONSIDERAROS MARCOS LEGAIS

1. Lei nº 9.394, de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
2. Parecer nº 5, de 2020, do Conselho Nacional de Educação, e Parecer desse órgão com

orientações para o retorno às atividades presenciais.
3. Normas do respectivo Sistema de Ensino – CMEJ.
4. Orientações e Diretrizes do MEC, quanto ao cumprimento do Calendário escolar.
5. Normas de Segurança Sanitária.
6. Vacinação dos Estudantes e Profissionais
7. PME – Plano Municipal de Educação
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8. DCRJ- Documento Curricular Referencial de Jussari.
9. DCRB- Documento Curricular Referencial da Bahia

3- OBJETIVOS DA PROPOSTA PEDAGÓGICA
Geral:

Formar educandos conscientes de suas responsabilidades, atuantes socialmente,
cientes da realidade onde estão inseridos e ávidos pelos mais diversos tipos de
conhecimentos.

Específicos:
9

Auxiliaras escolas para que o retorno às aulas aconteça com segurança;

9
9

Analisar a eficácia das ações para o retorno;
Propor diretrizes a ser em cumpridas pelas escolas.

9

Garantir o ensino de competências e objetivos de aprendizagem para todos os

estudantes da Rede Municipal de Ensino;
9

Acompanhar o andamento de todas as Instituições no âmbito do Sistema Municipal

de Ensino;
9

Garantir a participação ativa de gestores, professores na construção das estratégias,

de modo que sejam adequadas a cada realidade;
9
Orientar professores e equipe gestora das escolas, os procedimentos a serem
observados no planejamento das atividades;
9

Repensar o fazer pedagógico com base nas mudanças pelas quais a sociedade, de

um modo geral, tem passado;
9

Sugerir participação dos docentes em Cursos gratuitos e online, sugeridos pelo

MEC através do AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) e Pelo Programa Formação pela
Escola, os quais contribuirão para a sua qualificação, valorização e atualização profissional
com vistas na melhoria da qualidade de ensino.
9

Sugerir

que

a

escola

promova

espaços

para

o

desenvolvimento

da

contextualização do conhecimento, estabelecendo como o conhecimento sobre os mais
variados assuntos dialoga com a realidade enfrentada por aquele aluno (a).
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9

Sugestionar as escolas que estimulem o desejo pela aprendizagem, de lidar com

o conhecimento e de como esse conhecimento pode ser aplicado no dia a dia do aluno.
9

Aconselhar à pesquisa a fim de impulsionar o desenvolvimento do senso crítico, a

busca por respostas e a autonomia do indivíduo.
9

Orientar a reformulação dos PPPs das Unidades embasados na concepção onde o

aluno é agente do processo de aprendizagem, pensando numa educação emancipadora e
volta da para o protagonismo das crianças.
9

Propor a valorização da diversidade de saberes e vivências culturais,

apropriando-se de conhecimentos e experiências, para entendimento das relações
próprias do mundo do trabalho.
9

A escola deve ser parte integrante no desenvolvimento e planejamento do futuro

do aluno, fornecendo os elementos fundamentais para que esse aluno seja um cidadão
participativo e ético no futuro.

4-

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 2022
Para o ano letivo de 2022 está planejado o retorno presencial e /ou híbrido com o

objetivo de atender toda a comunidade. As ações propostas aqui apresentadas deverão
seguir uma metodologia colaborativa, devido à necessidade de envolvimento de todos os
que compõem a comunidade escolar: professores, coordenadores, gestores, alunos, pais
e/ou responsáveis.
As coordenações pedagógicas e gestores escolares, juntamente com os professores
que compõem o quadro funcional da rede de ensino municipal deverão elaborar um plano
de ação escolar que descreve como a instituição vai conduzir seus problemas, desenvolver
suas ações e traçar metas para alcançar seus objetivos.
O planejamento para qualquer novo ano letivo deve sempre começar considerando as
necessidades dos alunos. Isso é especialmente crítico devido à incerteza, mudança e
receio causados pela pandemia do COVID-19, que deixou muitos alunos fragilizados e com
déficit no aprendizado.
O planejamento escolar deve ser elaborado com intencionalidade, para que o ensino aprendizagem reflita o processo de humanização em cada aluno considerando suas
particularidades, mas com foco na universalidadee, portanto, tendo como critério a plena
emancipação humana.
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É um documento que define e orienta as atividades a serem realizadas ao longo do ano
letivo, estabelecendo as prioridades, as metas, as normas, os currículos, os recursos e dos
demais itens que se façam necessários. Além disso, o planejamento é um compromisso de
toda a comunidade escolar com os objetivos da instituição para aquele período, visando
garantir a aprendizagem dos alunos e a qualidade do ensino.
Objetivando a garantia da aplicação das diretrizes nacionais e locais na construção dos
currículos e na realidade escolar; Reformulação do Projeto Político Pedagógico (com base
nas mudanças do DCRJ, DCRB, Documentos Municipais e normas vigentes, além de um
olhar critico na conjuntura atual vivenciada pela pandemia da COVID-19) e Avaliação da
forma que está sendo aplicado (ou será aplicado) no dia a dia da escola; Planejar,
organizar e facilitar a rotina dos professores e outros funcionários da escola.; Definição de
papéis claros, objetivos atingíveis e pontos de feedback para toda a equipe escolar.
Reformulação do Regimento Interno da Unidade Escolar
Um bom planejamento escolar também deve incluir uma campanha de matrículas
eficiente para buscar novos alunos.
Tendo o ano letivo de 2021, dado por finalizado, iniciaremos uma nova etapa de
trabalho com a Jornada Pedagógica, que acontecerá nos dias 03 e 04 de março de 2022 e
as aulas com previsão para iniciar no dia 08 de março do ano em curso, com aulas
presenciais, nas modalidades de Ensino Fundamental I e II e Educação de Jovens e
Adultos (EJA) com base nos protocolos pedagógicos e protocolos sanitários instituídos
pelos órgãos competentes. A modalidade de Educação Infantil (Pré- Escolar e Creche)
seguirá com as aulas remotas até abril de 2022, iniciando suas atividades presencias
posterior a esse período. Já a Educação do Campo iniciará suas atividades letivas
presenciais a partir do segundo semestre do ano em exercício.
As aulas serão 04 (quatro) aulas de 60 (sessenta) minutos de segunda a sexta-feira,
com 11(onze) sábados letivos (de organização escolar) para complemento da carga horária
anual nas Unidades onde atendem as modalidades de Educação Infantil e fundamental I. A
Educação de Jovens e Adultos – EJA – Tempo Formativo I e II do ensino noturno
continuará conforme consta no DCRJ, no quesito componente curricular e referente à carga
horária em conformidade com a Matriz Curricular 2022, com 04 aulas de 40 minutos de
segunda a sexta-feira, considerando todas as especificidades amparadas por lei
direcionadas a essa modalidade de ensino. O Ensino Fundamental II, as aulas serão de 05
Praça Rui Barbosa, S/N – Centro –CEP: 45.622.000-Jussari-Bahia
Email: conselhojussari@yahoo.com.br
mari10brito@yahoo.com.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /DZXF8UV7PYYUNYKTXDTEQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Jussari

Quarta-feira
20 de Abril de 2022
25 - Ano - Nº 2592

CMEJ
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUSSARI
CNPJ 14.896372/0001-52

(cinco) aulas de 50 (cinquenta) minutos de segunda a sexta-feira, com 11(onze)sábados
letivos (de organização escolar) para complemento da carga horária anual.
O Setor de Educação Básica orienta as Unidades de Ensino Fundamental I e EJA I,a
distribuição dos componentes curriculares estabelecido na Matriz Curricular da modalidade
supracitado entre no máximo 04 profissionais, dividindo se possível por área do
conhecimento: Linguagens (exceto Educação Física, que tem profissional especifico),
Matemática/ Ens. Religioso, Ciências da Natureza e Ciências Humanas, com o propósito,de
assegurar que a aprendizagem aconteça significativamente, assim reduzirá o déficit
claramente estabelecido dentre os anos de 2020 e 2021 por causa da pandemia do Covid 19.
Na Educação Infantil, compor quadro de profissionais com 01 professor e 01 auxiliar
por turma de 20 horas. A turma que contenha alunos com necessidades especiais, que
necessite de acompanhamento individualizado, precisará solicitar previamente pela
Instituição de Ensino junto ao Departamento de Educação Básica (DEB) para atendimento
da demanda das Unidades.
Orienta-se que no máximo, 13 aulas para o profissional com carga horária de20
horas/aula e 26 aulas para a carga horária de 40 horas/aula. A Lei 11.738/2008 determina
em seu artigo 2º, que na composição da jornada de trabalho deve ser distribuída em 2/3
(dois terços) para o desempenho das atividades de interação com os educandos e 1/3 (um
terço) para atividades extraclasse.
O corpo docente deverá planejar e elaborar um plano de trabalho anual, com a
colaboração da coordenação pedagógica a serem desenvolvidas durante o período letivo,
com o objetivo de viabilizar material de estudo e aprendizagem de fácil acesso, divulgação
e compreensão por parte dos alunos e/ou familiares;
Construir relatórios individuais do aluno ao final do ano letivo de 2022, dos alunos que
irão sair da Instituição de Ensino ora matriculado, com instrumentos avaliativos
determinados pela U.E ou oferecido pela SEDUC. Esse relatório acompanhará o
documento de transferência. Às turmas que irão permanecer na Unidade Escolar
necessariamente não precisam de um relatório individual, pode ser feito o relatório único
por turma. Ambos poderão ser feito por meio de Conselho de classe. Na Educação Infantil
será um Relatório Descritivo Final de cada aluno que deverá compor o Parecer Final
contendo as habilidades essenciais de cada Campo de Experiência. Em caso de
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transferência escolar, o aluno deverá levar este documento como relatório descritivo do seu
desenvolvimento, além de deixar uma cópia na pasta individual para nível de arquivo.
A Secretaria de Educação de Jussari por entender que a Escola em Tempo Integral deve
ser um dos fatores fundamentais na construção de uma sociedade trazendo um elemento
novo, importantíssimo para o processo educacional e cumprimento da meta 6 do Plano
Municipal de Educação (PME), propõe que a educação deve ter o compromisso de realizar
os princípios da diversidade, equidade e inclusão por meio do desenvolvimento pleno, da
integração curricular e do acolhimento da singularidade dos alunos. A ampliação do tempo
escolar pode fazer existir uma mudança na qualidade do processo ensino-aprendizagem
tão esperada por todos nós, trás a evidente necessidade de implantação gradual do horário
integral nas escolas do município, continuaremos com as Unidades conforme informado no
Censo escolar. Em conformidade com a Lei 9.394, Art. 34 - § 2º.
As escolas do município que seguem o horário de Educação em tempo integral conforme
Censo Escolar compreendem:
9

Creche Municipal Mãe Marieta - Todas as turmas – Das 7:00h às 15:00 horas;

9

Centro de Conviver Lindaura Brandão – Todas as turmas -Das 7:00h às 15:00h ;

9

Colégio Municipal Plínio de Almeida – 6º e 9º ano- Das 7:30h às 17:00 h;

9

Escola Municipal Antônio Ferreira Nobre – 4º e 5º ano - Das 10:00h às 17:00h.

Observação:
9

Caso haja necessidade extrema, em comum acordo para atender os interesses e

participação ativa de todos envolvidos no processo educativo os horários poderão sofrer
alterações sem diminuir a quantidade mínima de 7 horas aulas.
9 Todas as Unidades de Ensino que atende a modalidade do Ensino Integral deverão
produzir documentação formal do Ensino Integral, como por exemplo: Horário com
distribuição de carga horária, registro de frequência, registro de aulas e quadro de
profissionais.

5- PLANTÃO PEDAGÓGICO
Tendo em vista que o Plantão Pedagógico é o momento de contato individual entre
professores e pais de alunos, com o objetivo de discutir diversos itens relacionados ao
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ensino como: comportamento, notas, frequência e tarefas escolares, sendo diferente
da reunião de pais e mestres que possui um aspecto mais administrativo, onde os recados
são generalizados para todos os discentes e seus responsáveis, se faz necessário que
ocorra em todas as Unidades Escolares com o objetivo de aprimorar a aprendizagem,
orientar e acompanhar o desenvolvimento pedagógico dos alunos e ter um atendimento
individualizado aos pais e responsáveis e assim alcançar um maior comprometimento das
famílias.

6- PROCESSOS AVALIATIVOS DA APRENDIZAGEM
A SEDUC compreende que a avaliação é um processo permanente e contínuo com
função diagnóstica e formativa, demonstrando o que realmente o aluno aprendeu e
desenvolveu durante o ano/eixo e/ou etapas de aprendizagens. Assim, conforme destaca o
DCRJ (2020), a avaliação passa auxiliar no processo ensino-aprendizagem, sendo
considerada de extrema relevância para a construção do conhecimento, no sentido de,
verificar a evolução do aprendizado e/ou comportamento dos alunos, sem julgá-los, onde o
professor deve acompanhar a construção dos alunos, percebendo a interação, na
perspectiva de superação, contribuindo nas tomadas de decisões. A avaliação da
aprendizagem escolar no município é articulada com o Projeto Político Pedagógico - PPP e
com seu consequente Projeto de Trabalho Anual – PTA, tendo por finalidade, subsidiar um
plano de ação e decisões sobre a aprendizagem das crianças, jovens, adultos e idosos,
tendo como objetivo garantir a qualidade do resultado esperado.
A avaliação do desempenho do aluno deve ser contínua e cumulativa, onde os
aspectos qualitativos predominem sobre os quantitativos e favoreça realmente o
acompanhamento das habilidades e competências desenvolvidas ao longo das etapas da
Educação Básica.
Mediante o exposto, compreendemos que a avaliação é uma necessidade legítima da
instituição escolar que possibilita determinar em que dimensão as aprendizagens
esperadas foram alcançadas (LERNER, 1992).
A avaliação será realizada de forma progressiva, vale ressaltar que os resultados
surgirão de acordo com a integração da equipe escolar (direção, coordenação e corpo
docente). Através da auto avaliação, diagnósticos, observações constantes, registros,
reflexões, relatórios, conversas, fotos, portfólios. Mediante o supracitado, poderemos
avaliar se os objetivos foram alcançados ou não, até porque, estes, farão parte do Relatório
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anual de avaliação das Ações do Plano Municipal de Educação – PME em análise da
documentação enviadas pelas escolas do rendimento escolar.
A Secretaria Municipal de Educação, através do Departamento de Educação Básica,
orientará as equipes escolares, em todo o inicio de ano letivo, para a realização de uma
Avaliação Diagnóstica Inicial, que possui o objetivo de verificar quais as melhores
estratégias de Ensino a serem trabalhadas nas unidades escolares a fim de assegurar uma
aprendizagem significativa para todos os alunos a partir deste primeiro olhar e através dela
obter subsídios e informações necessárias para o planejamento do trimestre. Ao final de
cada trimestre, deve-se voltar o olhar para o desenvolvimento dos alunos durante o
percurso através do Conselho de Classe com objetivo de replanejar as situações de
aprendizagem e/ou retomar as habilidades que, sob o olhar do professor ainda precisarão
ser trabalhadas durante o trimestre seguinte. Para efeito de registro do conceito em cada
Campo de Experiência/Componente Curricular ao final de cada trimestre e, para efeito de
aprovação ao final de cada Ano/Eixo deverá prevalecer a habilidade que aparece em maior
ocorrência.
Desta forma para efeito de registro do desenvolvimento da aprendizagem do aluno, em
todas as etapas e modalidades, a equipe escolar deverá elencar as habilidades a serem
trabalhadas a cada trimestre, por Campo de Experiência/Componente Curricular de acordo
a divisão projetada no DCRB/DCRJ/BNCC e planejamento da equipe escolar. O registro
das habilidades trabalhadas em sala de aula deverá ser feito através dos seus códigos
alfanuméricos em diário de classe e na Plataforma Bravo no diário online. A Plataforma
Bravo é Uma ferramenta de gestão escolar inteligente que auxilia tanto nas questões
administrativas quanto nas questões pedagógicas. Com ela é possível correção de
gabaritos,adicionamento de relatórios no sistema para acompanhamento da aprendizagem;
os professores podem preparar avaliações que poderá ser respondida pelos alunos
diretamente no sistema; os alunos terão acesso o exatamente o que for disponibilizado
pelos professores (vídeos, PDFs, fotos, textos e /ou atividades.O sistema da Bravo procura
nas tecnologias atuais formas de minimizar e auxiliar nas demandas educacionais, com
ferramentas inovadoras e essenciais para
uma gestão que se preocupa com a educação e o futuro da mesma.
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Para efeitos de APROVAÇÃO e/ou REPROVAÇÃO, na fase final de cada Ano/Eixo,
serão aprovados os alunos que obtiverem maior percentual dos conceitos HC (Habilidade
Construída) e HA (Habilidade aproximada). Alunos com maior percentual dos conceitos HB
(Habilidade Básica) e HNC (Habilidade Não Construída) deverão ser reprovados (Exceto 1º
e 2º anos do Ensino Fundamental I não serão reprovados). Nos casos de maior percentual
do conceito HNA (Habilidade Não Avaliada), se este fator ocorrer por motivo de infrequência
do aluno durante o ano letivo, o aluno poderá ser REPROVADO POR FALTA nos casos em
que apresentar percentual igual ou superior a 25% de faltas durante o ano, conforme prevê a
LDB, lei nº 9394/96 em seu artigo 24, inciso VI - controle de frequência.
Desse modo, as avaliações deverão ser realizadas de forma:
PROCESSUAL E CONTÍNUA / CUMULATIVA: visto que se constituem um processo
permanente de ação – reflexão - ação, e ocorre durante o processo de aprendizagem dos
alunos.
CONCEITOS AVALIATIVOS
HB
HNC

HC

HA

HABILIDADE
CONSTRUIDA

HABILIDADE
APROXIMADA
(O aluno realizar as

(O estudante
construiu
satisfatoriamente a
aprendizagem)

atividades
propostas, com
maior autonomia)

O conceito (HC) será
atribuído ao aluno que já
apresenta
uma
autonomia ao realizar as
atividades propostas, ou
seja, consegue realizar o
que se pede sem
necessitar do auxílio de
outros
e
consegue
mediar o processo de
aprendizagem
dos
outros colegas. Portanto
O estudante construiu
satisfatoriamente
a
aprendizagem.

O conceito (HA) se
aplica ao aluno se, a
partir da mediação de
alguém, que pode ser
o(a) professor(a) ou
o(a) próprio(a) colega,
o aluno ao realizar as
atividades propostas,
apresenta
maior
autonomia
nesse
processo, isto é, não
depende tanto do
auxílio do outro.

HABILIDADE
BÁSICA
(O estudante
construiu o
mínimo
necessário da
aprendizagem)
O conceito (HB)
será
utilizado
quando o aluno
ainda depender de
muita
mediação
para realizar as
atividades
propostas.
Ou
seja, o estudante
construiu o mínimo
necessário
da
aprendizagem.

HABILIDADE
NÃO
CONSTRUÍDA
(O estudante
ainda não
construiua
aprendizagem)
O conceito (HNC)
será usado quando
o
aluno
não
apresentar
nenhuma
aprendizagem em
relação
à
habilidade
trabalhada.

HNA
HABILIDADE NÃO
AVALIADA
(Por algum motivo
não foi possível
trabalhar a
habilidade com
estudante)
O conceito (HNA) deverá
ser
utilizado,
especificamente,
nos
casos dos alunos com
alto percentual de faltas
que não participaram dos
momentos avaliativos, ou
que, mesmo estando em
sala, se recusam a
desenvolver as atividades
propostas, ou ainda, nos
casos em que, por algum
motivo,o
planejamento
das atividades escolares
realizado pelo professor
nãotenha sido concluído
integralmente.

PARTICIPATIVA: pois, envolve todos que participam do processo: pais, mães,
responsáveis, alunos, professores e funcionários.
DIAGNÓSTICA: já que tem o aluno como parâmetro de si mesmo. Respeita o seu
processo de construção de conhecimento e considera o erro como ponto de reflexão, para
a busca de alternativas e desafios para novas construções.
Será mantido o DIÁRIO DE CLASSE PEDAGÓGICO para registrar o processo
avaliativo em todas as etapas e modalidades de ensino de forma online pela Plataforma
Bravo (ferramenta tecnológica de ambiente virtual de aprendizagem oferecida pela
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Secretaria Municipal de Educação de Jussari, com o objetivo de modernizar todos os
registros arquivados pelos profissionais da educação de forma online), ao final do processo
de registro a U.E dederá imprimir para arquivo do estabelecimento. Ao final de cada
trimestre, as unidades escolares continuarão acompanhando o desenvolvimento dos alunos
durante o percurso através do Conselho de Classe a fim de replanejar as situações de
aprendizagem e/ou retomar as habilidades que, sob o olhar do professor, ainda precisam
ser trabalhadas durante o trimestre seguinte.
As Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Jussari manterá o processo
avaliativo por conceito, através do Relatório Diagnóstico Inicial (no início do ano letivo) e
Relatório Final no fim do terceiro trimestre em todas as etapas e modalidades. Que serão
entregues a SEDUC para alimentação dos seus programas e estatística geral.

7- DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES
PARA O COORDENADOR
9 Frequência nos Planejamentos Coletivos (PC) semanais: Registro em formulário
próprio e arquivado na U.E.
9 Preenchimento dos formulários via Plataforma Bravo pertinente à função.
9 Lançamento de informação via Plataforma Bravo.
9 Acompanhamento do planejamento do professor, individual e coletivo.
9 Participar ativamente das ações e atribuições da equipe gestora descrita neste
documento no tocante da Coordenação Pedagógica.
9 Organizar Plano de Ação Pedagógica 2022, com base na Concepção Construtivista,
juntamente com a Gestão escolar com intuito de reparar impactos na aprendizagem
e assim melhorar o desempenho escolar.
9 Organizar juntamente com professores o Plano de Trabalho Anual de cada
Componente Curricular.

PARA PROFESSORES
9 Produzir o Plano Anual do Componente Curricular e de aula entregue à
Coordenação Pedagógica, que encaminha à Coordenação de Ensino;
9 Preenchimento dos formulários via Plataforma Bravo pertinente a função.
9 Lançamento de informação via Plataforma Bravo, Diário de Classe e/ou Pauta,
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acompanhamento da aprendizagem do aluno.
9 Alimentação da Plataforma Bravo no que se refere as competências do professor(a).
9 Fazer-se presente nos Planejamentos Coletivos (PC) semanalmente, direcionado
pelo coordenador pedagógico. A não presença implicará em faltas, com registro em
folha de frequência.
9 Participar de cursos de formação continuada pelo Programa Formação pela Escola,
oferecidos pelo FNDE e/ou pela SEDUC).
9 Elaborar relatório diagnóstico avaliativo do processo, individual ou coletivo de alunos
e turmas que leciona, dentro dos prazos estipulados pela Instituição de Ensino.
EQUIPE GESTORA
9 Fazer reuniões periódicas com o Comitê Gestor Escolar, (conforme orientações
pedagógicas 2021), à nível de fortalecimento das ações planejadas;
9 (Re) planejamento do Plano de Organização Escolar para retorno as aulas, contendo
a dinâmica de atendimento aos alunos e comunidade escolar de acordo a realidade de
cada U.E;
9 Realizar reuniões com toda a equipe da escola e o Conselho Escolar, para
apresentação da Proposta Pedagógica do ano letivo 2022.
9 Organizar plantão pedagógico, conforme realidade de cada U.E com escalonamento
dos profissionais conforme organização; documentar,enviar cópia para o Setor
Pedagógico da Educação Básica; fazer divulgação entre a Comunidade Escolar, a fim
de fortalecer o processo.
9 Reunir-se, com o pessoal de apoio, para discussão e orientação acerca da melhor
forma de proceder com segurança nos setores de cozinha, secretaria,portaria e todas
as dependências escolares.
9 Criar um canal de comunicação próprio para expedir comunicados aos alunos e
pais/responsáveis.
9 Estabelecer critérios de funcionamento para atendimento das demandas da
comunidade escolar.
9 Incentivar a inscrição de formação continuada nos cursos do Programa Formação
pela Escola, oferecidos pelo FNDE e/ou pela SEDUC aos professores e coordenadores
e demais profissionais da educação.
9 Organizar os horários dos professores de acordo com a carga horária de cada
componente curricular (Obedecendo a quantidade de professores por turma no Ensino
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Fundamental I, que é de no máximo 04 profissionais, visando à melhoria da
aprendizagem);
9 Disponibilizar o uso dos recursos tecnológicos na escola para professores e
coordenadores.
9 Comunicar ao Conselho Tutelar se por ventura houver problemas com frequência
escolar de alunos menores.
9 Apoiar a equipe de trabalho de forma a criar um ambiente aprazível e colaborativo.
9 Manter a escola higienizada.
9 Comunicar a SEDUC qualquer situação fora da normalidade do processo.
9 Entregar dentro dos prazos estabelecidos pelo Departamento de Educação
Básica (DEB) a documentação para alimentação de programas da SEDUC, visto
que todos os departamentos trabalham com prazos para a inserção de
informações dos programas.
9 Usar preferencialmente e-mail da escola para enviar e receber documentação do
DEB e outras instituições.
9 Criar um Plano de Retorno para as aulas presenciais 2022, com a participação ativa
do comitê gestor.
9 Organizar Plano de ação pedagógica 2022, juntamente com a coordenação escolar
com o objetivo de reparar impactos na aprendizagem e assim melhorar o desempenho
escolar.
9 Organizar e atualizar PPP, Regimento Interno e PTA, juntamente com Professores e
Coordenação Escolar.
9 Atualização do Comitê Gestor Escolar
O Comitê Gestor Escolar será composto de forma paritária, titular e suplente, por:

I– Gestão Escolar (Diretor, Vice- diretor e Coordenador);
II– Representantes dos Professores;
III – Representantes de Alunos (maior de 18 anos);
IV – Representantes de Pais ou Responsáveis;
V– Representantes do Colegiado Escolar;
VI – Representantes dos Profissionais de Manutenção e Apoio Escolar.
São atribuições:
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I –(Re) Elaborar o Plano de Ação da Escola para 2022 e seus Protocolos, tendo como
base o Plano de Ação da Secretaria Municipal de Educação, Proposta Pedagógica e de
Protocolos da Saúde Municipal, ajustando a especificidade local;
II – Submeter o Plano de Ação e Protocolos à análise da Secretaria Municipal de
Educação/Comitê Gestor Municipal e Conselho Municipal de Educação;
III – Avaliar em reunião, após a entrega do primeiro bloco de atividades aos estudantes;
IV – O Comitê Gestor Escolar será presidido pelo Diretor (a).

8- Relação das Instituições da Rede Municipal de Ensino de Jussari
1. Centro Conviver Lindaura Brandão (Creche – 0 a 3 anos e 11 meses);
Diretora: Maria Raimunda de Jesus Oliveira
Coordenadora:
2. Creche Municipal Mãe Marieta - (Creche – 0 a 3 anos e 11 meses);
Diretora: Lucimeire Matos da Silva
Vice-Diretora:Claudia Maria da Hora Santos
Coordenadora:Áurea Souza de Mendonça
Grupo Escolar Félix Mendonça – Educação Infantil (Pré-escola I e II) Ensino
Fundamental I e II (1º ao 5º, 6º ao 9º Ano) e EJA;
Diretora: Ivonete Pinheiro de Farias Matos
Coordenadora:
3. Escola Municipal Veríssimo Silva Leite - Educação Infantil (Pré-escola I e II)
Ensino Fundamental I (1º ao 5º Ano);
Diretora: Mary da Anunciação Cordeiro Santos
Vice - diretora: Eliêde Silva Matos
Coordenadora Pedagógica: Cristiane Barbosa Gomes
4. Escola Mun. Antônio Ferreira Nobre – Ens. Fund. de Nove Anos (1º ao 5º ano)
EJA;
Diretora: Renata Nascimento Lima
Vices diretoras: Marta Cristina Santos Passos
Maria das Graças Alves dos Santos
Coordenadora:Aldeane Vidal Rodrigues de Oliveira
Neone Simões Barbosa
5. Escola Pé no Chão – (Municipalizada através do Decreto 993/2000) Ensino
Fundamental I (1º ao 5º ano);
Diretora: Karene Alves Ribeiro
Vice: Josefa Santos Vieira
Coordenadora Pedagógica: Marbele da Silva Alves
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6. Escolas Municipais do Campo - (Pré-escola I e II) Ensino Fundamental I (1º ao 5º
Ano) e EJA;
Diretora: Ana Sarafina Neta
Coordenador Pedagógico: Zenildo de Oliveira Santos.
Escolas:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Carolina Brito;
Santa Terezinha;
Monte Serrat;
Santa Izabel;
São Francisco;
Serra Verde.
Santo Antônio;
Céu Azul;
Diolinda Alves;

7. CEAM – Centro de Atendimento Multidisciplinar
Diretora: Lourisane Ferreira da Silva
Coordenadora Pedagógica:Rewbi da Silva Santos
8- Colégio Municipal Plínio de Almeida – Ensino Fundamental II (6º ao 9º Ano) e EJA:
Diretora: Nádia Klícia Santos Alves
Vice-Diretora: Jaciara de Almeida Cabral
Coordenadora Pedagógica: Simone Mariano Cardoso

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA E PME
Diretor da Educação Básica - Robério Santos Fontes
Coordenadora da Educação Básica- Maelbe da Silva Alves
Coordenador da Educação de Jovens e Adultos- Gilvan Fernandes Ferreira
Coordenadora do Plano Municipal de Educação- Maria Aparecida Silva Rodrigues
Técnica do Plano Municipal de Educação - Sirlei da Silva Santos

MODALIDADES ESPECÍFICAS:

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
As Instituições da Rede Municipal de Ensino deve considerar as suas singularidades na
elaboração de metodologias e práticas pedagógicas, conforme Parecer CNE/CEB nº 11, de
10 de maio de 2000 e a Resolução CNE/ CEB nº 1, de 05 de julho de 2000 que
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estabeleceu as DCN’s para a Educação e Jovens e Adultos (EJA), e a Resolução
CNE/CEB nº 3, de 15 de junho de 2010, que instituiu Diretrizes Operacionais para a EJA,
além da observância a Legislação Municipal.
É necessária a observância aos pressupostos de harmonização dos objetivos de
aprendizagem ao mundo do trabalho, a valorização dos saberes não escolares e as
implicações das condições de vida e trabalho dos estudantes. Recomenda-se que,
respeitada a legislação e observando-se autonomia e competência, as instituições
dialoguem com os estudantes na busca por melhores soluções,tendo em vista os
interesses educacionais dos estudantes e o princípio normativo de “garantia de padrão de
qualidade”, considerando-se ainda as especificidades do ensino noturno.

CAMPO
A Secretaria Municipal de Educação de Jussari, considerando as diversidade se
singularidades das comunidades do campo, tendo em vista as diferentes condições de
acessibilidade dos estudantes com situações extremas, como é a nossa realidade, procede
às orientações a seguir:
Orienta-se que as escolas possam ofertar:
¾ Parte das atividades escolares em horário de aula e parte em forma de estudos
dirigidos extra classe, com atividades entregues na casa do aluno (a);
¾ Atividades nas comunidades, desde que estejam integradas ao Projeto Pedagógico
da instituição, para garantir que os direitos de aprendizagem dos estudantes sejam
atendidos;
¾ Turnos de aula ampliados, conforme deliberações a serem feitas em cada
comunidade;
¾ Observar a possibilidade de atividades de ensino na perspectiva da alternância,
quando e onde isso for possível é um mecanismo que mais se aproxima das realidades
vivenciadas nas escolas por essas comunidades, de forma que não atrapalhe o período de
colheita.
É possível ajustar e oferecer condições básicas para a sua realização,através do plano
pedagógico próprio de cada escola ou comunidade, de forma que atenda as necessidades
dos alunos (as) do Campo.
Educação Especial
Os alunos atendidos pela modalidade de Educação Especial terão suas atividades
pedagógicas igualmente garantidas, no retorno das aulas presenciais e seguirá
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planejamento próprio de forma a assegurar medidas que garantam a oferta de serviços,
recursos e estratégias para que o atendimento dos estudantes da educação especial ocorra
com padrão de qualidade.
O CEAM atuará com os professores regentes da rede de Ensino, articulados com a
equipe escolar, desempenhando suas funções na adequação de materiais, orientações
específicas às famílias e apoios necessários, assim como deverão dar suporte às escolas
na elaboração de planos de estudo individualizados, segundo a singularidade dos alunos, a
serem disponibilizados e articulados com as famílias.
Em atendimento a Lei 372/15, Plano Municipal de Educação do Município de Jussari,
Lei nº 369/2015 e Plano de Ação da Secretaria Municipal de Educação de 2020, foram
ampliadas as seguintes áreas: Psicologia, Assistência Social e Pedagogia para
atendimento a toda comunidade durante e pós Pandemia da COVID-19 no âmbito do
Município.
9-

MEDIDAS DE SEGURANÇA SANITÁRIA

a)

Definir as normas de segurança sanitária para os ambientes escolares. A

organização dos espaços de atividades e de trabalho deverá contemplar todas as medidas
necessárias às egurança sanitária.
b)

Criar condições parar e adequação e aquisição de materiais necessários;

Reorganizar o número de alunos por sala, considerando a metragem quadradade espaço
individual mantendo o distanciamento social de no mínimo 1 metros de cada estudante.
c)

Realizar rotinas de revezamento dos horários de entrada, saída, recreação,

alimentação e demais deslocamentos coletivos dos estudantes no ambiente escolar;
d) Sinalizar rotas dentro das escolas para que os alunos mantenham distância entre si;
e) Verificação da temperatura de estudantes, docentes servidores e demais que
adentrarem na Unidade;
f)

Disponibilizar máscaras individuais, caso seja necessário;

g) Criar estações de higiene, lavatórios / pias com dispensador de sabonete líquido,
suporte com papel toalha, lixeira com tampa com acionamento por pedal e dispensadores
com álcool em gel em pontos de maior circulação (recepção, corredor e se refeitório);
h) Disponibilizar tapetes com solução higienizadora para limpeza dos calçados antes de
adentrar na escola, dosadores de álcool gel na entrada de todas as escolas para que os
alunos higienizem as mãos quando entrarem e saírem da escola;
i)

Adequar sanitários;
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j) Apresentar mídias,promovendo rotinas de higienização para estudantes e servidores;
k) Realizar campanha publicitária e outras formas de divulgação no ambiente escolar;
l)

Organizar rotinas de aeração, higienização e desinfecção dos espaços escolares e de

acessos (maçanetas das portas, por exemplo), rotinas de triagem e higienização na entrada
da escola;
m) Desativar bebedouros com disparo para boca e incentivo à utilização de garrafinhas
individuais;
n) Capacitar pessoal de serviços gerais para higienização;
o) Desinfetar ônibus escolares e disponibilizar tapetes com solução higienizadora.
p) Pedir no ato da matricula a carteira de vacina, levando em consideração ao público
assistido pelo esquema de vacinação da Covid-19.
q) O cancelamento de atividades em grupo para evitar contato físico e qualquer tipo de
contaminação;
r)

Realização de aulas ao ar livre (quando houver o retorno presencial), utilizando os

vários espaços externos da escola, sempre mantendo o distanciamento social.
s) Orientação à equipe escolar para identificação dos sinais e sintomas e, procedimentos
em caso de suspeita de contaminação.
t)

Comunicação à autoridade local quando identificado caso suspeito ou confirmado de

pessoa contaminada;
u) Existência de ambiente para isolamento imediato de qualquer pessoa que apresente os
sintomas característicos de contaminação, até que seu responsável venha buscar ou
encaminhar para casa, orientando-a e a seus familiares, a seguirem os procedimentos
indicados pelas autoridades de saúde pública, sendo seu retorno à unidade escolar
condicionado a não apresentação de sintomas;
v) Orientação e supervisão do recebimento e armazenamento adequado de alimentos
trazidos de casa: limpeza da embalagem antes do armazenamento na escola;
w) Cuidados no preparo e distribuição da alimentação escolar: uniformes, máscaras,
luvas, talheres etc.
x) Marcação de lugares nos refeitórios para minimizar a movimentação.
y) Definição de cronograma para utilização da biblioteca, brinquedoteca, laboratórios, área
de esporte, áreas de trabalho etc.
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IMPORTANTE- Se durante o ano letivo houver necessidade de suspensão das aulas
presenciais em decorrência do agravamento nos casos de COVID- 19 e suas variantes no
Município, Estado e/ou Pais, a escola retornará ao modelo remoto como descrito na
Proposta pedagógica 2021,que diz que além da entrega dos Roteiros de Aprendizagem e
Blocos de Atividades, seja também oferecido ao alunado, aulas online em cumprimento do
currículo escolar para o período de aulas não presenciais ou ainda vir a atender aos
alunos (as) com aulas no esquema Hibrido, conforme protocolos, Decretos Municipais e/ou
Estaduais, devendo registrar a frequência do aluno com a Sigla NP (Não Presencial), após
considerar a devolutiva dos pais quanto à realização das atividades propostas em cada
Roteiro de Aprendizagem e Bloco de Atividades ; registro de aulas na caderneta online e
postagens pedagógicas como vídeos aulas, atividades, textos dentre outros permitido pelo
sistema da Plataforma Bravo de cunho pedagógico, afim de assessorar aos alunos(as)
para uma melhor aprendizagem .
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10-

REFERÊNCIAIS

x Guia de Implementação de Protocolos de retorno das atividades presenciais nas escolas
de Educação Básica- Ministério da Educação.
x Oreintações Pedagógicas 2021.

x Plano de Retorno 2021.
x LEI Nº 14.040, DE 18 DE AGOSTO DE 2020. 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.

2020.

Disponível

em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-

2022/2020/lei/L14040.htm. Acesso em: 30. Abril. 2021
x CONSED: Diretrizes para protocolo de retorno às aulas presenciais, junho de 2020.
x Diretrizes Para a Educação Escolar Durante e Pós-Pandemia – Contribuições da CNTE
– Brasília – junho de 2020.
x Medida Provisória nº 934/2020.
x Lei 11.738/2008 Lei 11.738/2008 determina em seu artigo 2º, que na composição da
jornada de trabalho deve ser distribuída em 2/3 (dois terços) para o desempenho das
atividades de interação com os educandos e 1/3 (um terço) para atividades extraclasse.
x . Nota de Esclarecimento do Ministério da educação/ conselho nacional de EducaçãoBrasilia, 27/01/2022.
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CALENDÁRIO ESCOLAR JUSSARI 2022
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ANEXO ÚNICO CALENDÁRIO ESCOLAR 2022

FERIADOS NACIONAL, ESTADUAL
E MUNICIPAL

PONTO FACULTATIVO

01.01.2022- CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL
18.01.2022- PADROEIRO DA CIDADE
02.02.2022- HOMENAGEM VALDENOR
CORDEIRO
01.03.2022- CARNAVAL
15.04.2022-PAIXÃO DE CRISTO
21.04.2022- TIRADENTES
01.05.2022- DIA DO TRABALHADOR
09.05.2022- ANIVERSÁRIO DE JUSSARI

16.06.2022- CORPUS CHRISTI
02.07.2022- INDEPENDÊNCIA DA BAHIA
07.09.2022- INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
12.10.2022- N. SRA. APARECIDA
15.10.2022- DIA DO PROFESSOR
28.10.2022- DIA DO SERVIDOR PÚBLICO
01.11.2022- DIA DO CACAU
02.11.2022- FINADOS
15.11.2022- PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA
25.12.2022- NATAL

02.03.2022- QUARTA-FEIRA DE CINZAS

JORNADA PEDAGÓGICA

03, 04 e 07.03.2022

INÍCIO DO ANO LETIVO

08.03.2022

RECESSO JUNINO

17.06.2022 À 26.06.2022

DIAS LETIVOS

202 DIAS LETIVOS 2022

SÁBADOS LETIVOS

I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
III TRIMESTRE

13 SÁBADOS LETIVOS TOTAIS
INÍCIO E TÉRMINO DE TRIMESTRE
08.03.2022 À 06.06.2022
07.06.2022 À 13.09.2022
14.09.2022 À 19.12.2022

TOTAL

TERMINO DO ANO LETIVO
RECUPERAÇÃO FINAL
CONSELHO DE CLASSE
RESULTADOS FINAIS
ENTREGA DE RESULTADOS A
SEDUC

202 DIAS LETIVOS

68 DIAS LETIVOS
69 DIAS LETIVOS
65 DIAS LETIVOS

19 DE DEZEMBRO DE 2022
20 À 22 DE DEZEMBRO DE 2022
23 DE DEZEMBRO DE 2022
26 DE DEZEMBRO DE 2022
27 Á 29 DE DEZEMBRO DE 2022

OBSERVAÇÃO: Independentemente do motivo do não cumprimento do dia letivo e da carga horária, é obrigatório a sua reposição, assegurando-se o mínimo de 800 (oitocentas) horas e 200 (duzentos) dias letivos.
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Interessado: Secretaria Municipal de Educação de Jussari-BA.
Assunto: Legalização das Matrizes Curriculares da Educação Infantil, Ensino Fundamental de
Nove Anos I (1º ao 5º Ano), do Ensino Fundamental de Nove Anos II (6º. Ao 9º. Ano),
Educação de Jovens e Adultos – EJA Segmento I (1º ao 5º Ano) e Segmento II (6º ao 9º Ano)
das Unidades Escolares Municipais no âmbito Sistema Municipal de Ensino de Jussari-BA.
Relatora: Marília Brito dos Santos Sousa
Processo: nº. 002-2022/183-2022- 002/2022
Parecer de Recomendação:
Colegiado: Conselho Pleno
Nº. 002-2022

Aprovado em: 20/04/2022

I - Relatório:
Foi feita a solicitação para análise e aprovação por Este Conselho, das Matrizes
Curriculares da Educação Infantil, Ensino Fundamental de nove Anos I (1º ao 5º Ano) e do
Ensino Fundamental de Nove Anos II (6º. Ao 9º. Ano), Educação de Jovens e Adultos –
EJA Segmento I (1º ao 5º Ano) e Segmento II (6º ao 9º Ano) das Unidades Escolares no
âmbito Sistema Municipal de Ensino de Jussari-BA, através da Proposta de Organização
Pedagógica Ano Letivo 2022, datado de 22/03/22, encaminhando as Matrizes Curriculares
para os exercícios de 2022 à 2024.
A Matriz Curricular é um documento norteador da escola. É o ponto de partida de sua
organização pedagógica. É a partir da matriz que se define que componentes curriculares
serão ensinados na escola. A matriz curricular é parte integrante do Projeto Político
Pedagógico (PPP) da escola e sua organização deve ser realizada a partir das disposições
dos Artigos 27 e 28, 32a 34 LDB 9394/96, Parecer CMEJ Nº. 008/06, Resolução CMEJ Nº.
007/06 e Resolução 037/2015.
A partir do ano de 2019, o Sistema Municipal de Ensino deve utilizar a Base Nacional
Comum Curricular como referência para a formulação dos currículos da rede escolar e
propostas pedagógicas das instituições escolares. A Base é composta de referências para
que cada escola construa seu próprio currículo. Alterações significativas foram feitas em
relação ao Núcleo Comum e Parte Diversificada do Currículo.
O Processo tem a ordem de entrada sob n°. 003-2022, Protocolo n°.184/2022 e Parecer
003/2022, constituindo o Processo 003-2022/184-2022.
Diante do exposto, as matrizes foram analisadas por este Conselho que compreendeu a
urgência e necessidade de aprovação da Matriz Curricular para os anos Letivos de 2022 à
2024, salientamos que o Município ainda encontra-se em correção do Currículo Municipal
de acordo com as adequações da nova proposta baseada na BNCC e Documento
Referencial Curricular da Bahia-DCRB. Amparados pela excepcionalidade da situação, o
CMEJ atendeu a solicitação para que os alunos não fiquem prejudicados.

II - Fundamentação:
Diante da necessidade de legalizar as Matrizes Curriculares para não prejudicar os alunos,
Este Conselho, convalida estudos anteriores e legaliza as matrizes curriculares das
Instituições:
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1) Colégio Municipal Plínio de Almeida –Ensino Fundamental II - 6º ao 9º Anos e
Educação de Jovens e Adultos - EJA Seg. II 6º ao 9º Ano (2022 à 2024);
2) Grupo Escolar Félix Mendonça -Educação Infantil, Ensino Fundamental I- 1º ao 5º
Anos e Ensino Fundamental II - 6º ao 9º Anos e Educação de Jovens e Adultos EJA Seg. I 1º ao 5º Ano e Seg. II 6º ao 9º Ano (2022 à 2024);
3) Escola Municipal Antônio Ferreira Nobre - Ensino Fundamental I - 1º ao 5º Anos e
Educação de Jovens e Adultos - EJA Seg.I 1º ao 5º Ano (2022 à 2024);
4) Escola Pé no Chão (Municipalizada através do Decreto Municipal 993/2000,
Republicado no DOM em 09/11/2016 Ano IX nº. 588)- Ensino Fundamental I - 1º ao
5º Anos (2022 à 2024);
5) Escola Municipal Veríssimo Silva Leite - Educação Infantil, Ensino Fundamental I- 1º
ao 5º Anos (2022 à 2024);
6) Escolas Municipais do Campo - Educação Infantil, Ensino Fundamental I- 1º ao 5º
Anos e Educação de Jovens e Adultos - EJA Seg. I 1º ao 5º Ano (2022 à 2024);
7) Creche Municipal Mãe Marieta - Educação Infantil – Creche (2022 à 2024);
8) Centro de Conviver Lindaura Brandão – Educação Infantil - Creche (2022 à 2024).
Em relação à carga horária, as Matrizes Curriculares apresentam coerência com o que
é solicitado pelas normas vigentes, assim como as informações descritas em cada
componente curricular, já que excepcionalmente para os anos que perdurarem a
Pandemia, será cobrada a carga horária mínima de 800 horas letivas, conforme
Parecer do Conselho Nacional de Educação 005/2020, Homologado em 01/06/20 que
trata da Reorganização do calendário escolar e à possibilidade de cômputo de
atividades não presenciais, para fins de cumprimento da carga horária mínima anual,
em razão da Pandemia do novo coronavírus - Covid-19, com exceção da Educação
Infantil que será de 480 horas, ou seja, 60% de 800 horas.
III - Conclusão e Voto:
Diante do Exposto neste documento, somos de Parecer que o Conselho Municipal de
Educação de Jussari:
¾ Considere Legais as Matrizes Curriculares da Educação Infantil, Ensino
Fundamental de Nove Anos I (1º ao 5º Ano) e do Ensino Fundamental de Nove
Anos II (6º. Ao 9º. Ano) e Educação de Jovens e Adultos – EJA Segmento I (1º ao 5º
Ano) e Segmento II (6º ao 9º Ano) das Unidades Escolares Municipais no âmbito
Sistema Municipal de Ensino de Jussari-BA.
¾ Convalide estudos realizados com aproveitamento dos alunos devidamente
matriculados no ano Letivo de 2022.
¾ Valide os estudos realizados em 2022, seguindo os mesmos procedimentos
pertinentes a convalidação.
Jussari - Bahia, 20 de Abril de 2022.
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Marilia Brito dos Santos Sousa
Presidente do CMEJ

Juliana Botelho Leal
Vice-Presidente CMEJ

Conselheiros (as):

Ana Sarafina Neta
Conceição Ferreira dos Santos Muniz
Daniela de Novais Araújo
Juliana Botelho Leal
Lucimeire Matos da Silva Soares
Maria Aparecida Silva Rodrigues
Maria Conceição Araújo Botelho
Maria Eliana Pereira Silva
Marília Brito dos Santos Sousa
Nádia Klicia Santos Alves
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Resolução CMEJ 074/2022
Ementa: Legaliza as Matrizes Curriculares Educação
Infantil, Ensino Fundamental de Nove Anos I (1º ao 5º
Ano), do Ensino Fundamental de Nove Anos II (6º. Ao
9º. Ano) e Educação de Jovens e Adultos – EJA
Segmento I (1º ao 5º Ano) e Segmento II (6º ao 9º
Ano) das Unidades Escolares Municipais no âmbito
Sistema Municipal de Ensino de Jussari-BA, e dá
outras providências.
O Conselho Municipal de Educação de Jussari-Ba, no uso de suas atribuições que lhe
confere a Resolução do CMEJ 007/2006 e Parecer conclusivo 008/2006, exarados no
Processo deste Conselho nº. 002-2022/183-2022;
Resolve:
Art. 1°. Considerar legais as Matrizes Curriculares das Escolas Municipais, pertencentes
ao Sistema Municipal de Ensino, mantidas pela Secretaria Municipal de Educação de
Jussari-BA/Prefeitura Municipal, referentes a Educação Infantil, Ensino Fundamental de
Nove Anos I (1º ao 5º Ano), do Ensino Fundamental de Nove Anos II (6º. Ao 9º. Ano) e
Educação de Jovens e Adultos – EJA Segmento I (1º ao 5º Ano) e Segmento II (6º ao 9º
Ano) das seguintes Instituições de Ensino:
1) Colégio Municipal Plínio de Almeida –Ensino Fundamental II - 6º ao 9º Anos e
Educação de Jovens e Adultos - EJA Seg. II 6º ao 9º Ano (2022 à 2024);
2) Grupo Escolar Félix Mendonça -Educação Infantil, Ensino Fundamental I- 1º ao 5º
Anos e Ensino Fundamental II - 6º ao 9º Anos e Educação de Jovens e Adultos EJA Seg. I 1º ao 5º Ano e Seg. II 6º ao 9º Ano (2022 à 2024);
3) Escola Municipal Antônio Ferreira Nobre - Ensino Fundamental I - 1º ao 5º Anos e
Educação de Jovens e Adultos - EJA Seg.I 1º ao 5º Ano (2022 à 2024);
4) Escola Pé no Chão (Municipalizada através do Decreto Municipal 993/2000,
Republicado no DOM em 09/11/2016 Ano IX nº. 588)- Ensino Fundamental I - 1º ao
5º Anos (2022 à 2024);
5) Escola Municipal Veríssimo Silva Leite - Educação Infantil, Ensino Fundamental I- 1º
ao 5º Anos (2022 à 2024);
6) Escolas Municipais do Campo - Educação Infantil, Ensino Fundamental I- 1º ao 5º
Anos e Educação de Jovens e Adultos - EJA Seg. I 1º ao 5º Ano (2022 à 2024);
7) Creche Municipal Mãe Marieta - Educação Infantil – Creche (2022 à 2024);
8) Centro de Conviver Lindaura Brandão – Educação Infantil - (2022 à 2024);
Em relação à carga horária, as Matrizes Curriculares apresentam coerência com o que
é solicitado pelas normas vigentes, assim como as informações descritas em cada
componente curricular.
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Art. 2°. Convalidar e Validar estudos realizados com aproveitamento no período de 2021,
dos alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental de Nove Anos I (1º ao 5º Ano), do
Ensino Fundamental de Nove Anos II (6º. Ao 9º. Ano) e Educação de Jovens e Adultos –
EJA Segmento I (1º ao 5º Ano) e Segmento II (6º ao 9º Ano) no âmbito do Sistema
Municipal de Ensino.
Art. 3°. Os efeitos desta Resolução retroage ao início do período letivo do ano de 2022 nas
Instituições do Sistema Municipal de Educação acima citadas, para garantir os direitos
adquiridos dos alunos que cursam as etapas de ensino, para não haver prejuízos na vida
escolar no ano letivo de 2022.
Art. 4°. Esta Resolução entra em vigor retroagindo ao dia 08 de Março de 2022, no âmbito
do Sistema Municipal de Ensino.
Jussari-Bahia, 20 de abril de 2022.

Marilia Brito dos Santos Sousa
Presidente do CMEJ

Juliana Botelho Leal
Vice-Presidente CMEJ
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MATRIZ CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUSSARI – BAHIA
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 1° AO 5° Ano - 2022 a 2024.
ÁREAS DO CONHECIMENTO

Tempo Pedagógico
60 minutos

N
Ú LINGUAGENS
C
L
E
O
C
O
M
U
M

MATEMÁTICA
CIÊNCIAS DA
NATUREZA
CIÊNCIASHUMANAS
ENSINO RELIGIOSO

ENSINO FUND. I

COMPONENTES
CURRICULARES

ANOS INICIAIS - 1°. Ao 5°Anos.

CARGA HORARIA
A/S

MIN
semana

Aula/an
o

LÍNGUA
PORTUGUESA
ARTE
EDUCAÇÃO FISICA
MATEMÁTICA
CIÊNCIAS

05

300’

200

12.000’

1000

01
02
05
02

60’
120’
300’
120’

40
80
200
80

2.400’
4.800’
12.000’
4.800’

200
400
1000
400

GEOGRAFIA
HISTÓRIA
ENSINO RELIGIOSO

02
02
01
20

120’
120’
60’
1200

80
80
40
800

4.800’
4.800’
2.400’

400
400
200
4.000

CARGA HORÁRIA TOTAL

Min/Aula
40 semanas

48.000

Nota 1 - O Currículo deverá ser composto de uma BASE NACIONAL COMUM, organizado
por área do conhecimento, conforme aponta o Parecer CNE/CP 015/2017 que trata da Base
Nacional Comum Curricular. Favorecendo a comunicação entre os conhecimentos e saberes
dos diferentes componentes curriculares, visando à formação integral do aluno.
Nota 2 - Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve ter como
foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se
apropriem do sistema de escrita alfabética de modo articulado ao desenvolvimento de outras
habilidades de leitura e de escrita e ao seu envolvimento em práticas diversificadas de
letramentos. Como aponta o Parecer CNE/CEB nº 11/2010, “os conteúdos dos diversos
componentes curriculares [...], ao descortinarem às crianças o conhecimento do mundo por
meio de novos olhares, lhes oferecem oportunidades de exercitar a leitura e a escrita de um
modo mais significativo” (BRASIL, 2010).
Nota 3 - Ao longo da Educação Básica – na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e no
Ensino Médio, os alunos devem desenvolver as dez competências gerais da Educação
Básica, que pretendem assegurar, como resultado do seu processo de aprendizagem e
desenvolvimento, uma formação humana integral que vise à construção de uma sociedade
justa, democrática e inclusiva.(BNCC)
Nota 4 – Os vários aspectos da vida cidadã (saúde, sexualidade, vida familiar e social,
trabalho, ciência, cultura digital, educação para o trânsito, educação ambiental, educação
fiscal, cultura e linguagens) serão trabalhados articuladamente juntos com os componentes
curriculares de acordo com o Parecer CNE/CEB 04/98.
Nota 5- Os temas integradores e específicos conforme DCRB estarão incorporados e
trabalharão com projetos integradores são eles: Educação em Direitos Humanos; Saúde na
Escola e Educação Ambiental.
Nota 6 – A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo do Componente
Curricular de Arte - Lei 11.769 de 18/08/2008 e Resolução 034/2012 do Conselho M. de
Educação de Jussari-BA.
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Nota 7 - A Educação Especial, como modalidade transversal a todos os níveis, etapas e
modalidades de ensino, é parte integrante da educação regular, (A Educação Especial foi
definida como modalidade da educação básica na LDB nº9394/96, que também assegurou o
atendimento a educandos com deficiência em escolas públicas e gratuitas regulares)
devendo ser prevista na proposta político-pedagógico da unidade escolar. Assim, os
objetivos da educação especial são os mesmos da educação em geral. O que difere,
entretanto, é o atendimento, que passa a ser de acordo com as diferenças individuais do
aluno. Ela se desenvolve em torno da igualdade de oportunidades, atendendo às diferenças
individuais de cada criança através de uma adaptação do sistema educativo. Dessa forma,
todos os educandos podem ter acesso a uma educação capaz de responder as suas
expectativas.
Nota 8- Importante destacar que adequação de conteúdos e metodologias para os alunos do
campo não deve levar a uma diminuição ou oposição ao que é trabalhado nas escolas
urbanas, uma vez que as aprendizagens essenciais são comuns a todos os estudantes do
nosso território. Trata-se de identificar o que é próprio de sua identidade e adequar os
projetos pedagógicos de cada escola com a participação da comunidade escolar, visando
valorizar suas especificidades bem como adequar metodologias e recursos a sua realidade
para promover a aprendizagem significativa.
Nota 9- O processo de aprendizagem do aluno deverá ser registrado conforme orientações
contidas no Diário de Classe, Pautas e/ou caderneta Digital (através de sistema
informatizado para essa finalidade), bem como o registro dos componentes curriculares
conforme código das habilidades em conformidade a BNCC, no decorrer de cada trimestre.
Nota 10 – A avaliação será contínua e processual com anotações em meio específico
(Diário de Classe ou outro), trimestralmente conforme Parecer Municipal 001/20,no Diário
Oficial do Município em 12.02.2020.
Nota 11– O Ciclo de Alfabetização e Letramento é1° e 2° Anos dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental I, ou seja, nesse ciclo não há reprovação, mas a instituição de Ensino deverá
prover meios para que todos os alunos desenvolvam habilidades e competências na leitura e
escrita até o final do 2° Ano.Portanto, nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, o
foco da ação pedagógica deve ser a alfabetização.
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CONCEITOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I
HC

HA

HB

HNC

HNA

HABILIDADE
CONSTRUIDA

HABILIDADE
APROXIMADA

HABILIDADE BÁSICA

HABILIDADE NÃO
CONSTRUÍDA

HABILIDADE NÃO
AVALIADA
(Por algum motivo não foi
possível trabalhar a
habilidade com
estudante)
O conceito (HNA) deverá
ser
utilizado,
especificamente,
nos
casos dos alunos com
alto percentual de faltas
que não participaram dos
momentos avaliativos, ou
que, mesmo estando em
sala, se recusam a
desenvolve as atividades
propostas, ou ainda, nos
casos em que, por algum
motivo, o planejamento
das atividades escolares
realizado pelo professor
não tenha sido concluído
integralmente.

(O estudante construiu
satisfatoriamente a
aprendizagem)
O conceito (HC) será
atribuído ao aluno que já
apresenta uma autonomia
ao realizar as atividades
propostas,
ou
seja,
consegue realizar o que se
pede sem necessitar do
auxílio
de
outros
e
consegue
mediar
o
processo de aprendizagem
dos
outros
colegas.
Portanto
O
estudante
construiu satisfatoriamente
a aprendizagem.

(Oaluno realizar as
atividades propostas,
com maior autonomia )
O conceito (HA) se
aplica ao aluno se, a
partir da mediação de
alguém, que pode ser
o(a) professor(a) ou
o(a) próprio(a) colega,
o aluno ao realizar as
atividades propostas,
apresenta
maior
autonomia
nesse
processo, isto é, não
depende tanto do
auxílio do outro.

(O estudante construiu o
mínimo necessário da
aprendizagem)
O conceito (HB) será
utilizado quando o aluno
ainda depender de muita
mediação para realizar as
atividades propostas. Ou
seja,
o
estudante
construiu
o
mínimo
necessário
da
aprendizagem.

(O estudante ainda não
construiua
aprendizagem)
O conceito (HNC) será
usado quando o aluno
não
apresentar
nenhuma aprendizagem
em relação à habilidade
trabalhada.

O conceito de Habilidade Básica (HB) e de Habilidade Aproximada (HA), surge da ampliação da Competência
Aproximada (CA) utilizada nos anos anteriores. Assim, HB e HA, deverão ser utilizados quando o aluno estiver
na sua zona de desenvolvimento proximal, ou seja, quando conseguir realizar as atividades referentes à
habilidade trabalhada.
Nota 12 – O conteúdo: Organização Política do Município de Jussari (Art.207 da Lei
Orgânica Municipal) deverá ser inserido na disciplina de História, assim como o
desenvolvimento da reflexão crítica, sobre os grupos humanos, relações, histórias, formas
de se organizar, resolver problemas e de viver em diferentes épocas e locais).

Nota 13 - As práticas de linguagens assumidas neste componente curricular dialogarão e
contextualizarão com os campos de atuação previstos na BNCC:
Campo da vida cotidiana
Campo artístico literário
Campo das práticas de estudo e pesquisa
Campo da vida pública
Campo de atuação da vida pública

Nota 14- - Em articulação com as competências gerais da BNCC, a área de Ensino
Religioso deve garantir aos alunos (as), o desenvolvimento de competências de aspectos da
vida Cidadã.Assim sendo, os conhecimentos religiosos devem ser trabalhados a partir de
pressupostos éticos e científicos, sem privilégio de nenhuma crença ou convicção. Isso
implica abordar esses conhecimentos com base nas diversas culturas e tradições religiosas,
sem desconsiderar a existência de filosofias seculares de vida, de acordo com os próprios
fundamentos da BNCC.
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Estabelecido como componente curricular de oferta obrigatória nas escolas públicas de
Ensino Fundamental, com matrícula facultativa, o Ensino Religioso traz como função
educacional, enquanto parte integrante da formação básica do cidadão, assegurar a
formação integral do indivíduo numa perspectiva inclusiva, respeitando a diversidade cultural
religiosa, sem proselitismos. (DCRB)
Nota 15-A lei 14.040 DE 18 DE AGOSTO DE 2020estabelece 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. Desobriga o cumprimento dos 200 dias letivos, porém terão que cumprir a
C/H de 800 horas mínimas.

Nota 16– O Parecer CNE 08/2004, defini com clareza que o conceito de hora responde ao
padrão nacional e internacional de 60 minutos distinguindo-a do de hora-aula. O art. 24, I
se refere a horas e não horas-aulas a serem cumpridas.... O artigo 12, inciso III da LDB e
o artigo 13, inciso V falam em horas-aulas programadas e que deverão ser rigorosamente
cumpridas pela escola e pelo professor. Já o artigo 24, inciso I obriga a 800 horas por ano
e o inciso V do mesmo artigo fala em horas letivas. O artigo 34 exige o mínimo de quatro
horas diárias, no ensino fundamental. “A lei está se referindo a 800 horas de 60 minutos, ou
seja, um total anual de 48.000 minutos.”

O Parecer CNE/CEB 12/97 retoma o mesmo raciocínio agora em torno dos 200 dias
argumentando em torno da exigência biunívoca do dispositivo, ou seja, dupla e simultânea
exigência dos dias (200 dias) e das horas (800 horas).
(...) O direito dos estudantes é o de ter as horas legalmente apontadas dentro do
ordenamento jurídico como o mínimo para assegurar um padrão de qualidade no ensino e
um elemento de igualdade no país.
Uma disciplina de 40 horas poderá ter:
Aulas
40
48
53

Minutos
60
50
45

Total
2.400
2.400
2.400

A LDB estabelece que no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, o efetivo trabalho letivo
se constitui de 800 horas por ano de 60 minutos, de 2.400 horas de 60 minutos.
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MATRIZ CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUSSARI - BAHIA ANOS

FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 6° AO 9° Anos – 2022 a 2024
ÁREAS DO CONHECIMENTO

N
Ú
C
L
E
O

COMPONENTES
CURRICULARES

ANOS FINAIS6° ao 9° Anos

Tempo Pedagógico

CARGA HORARIA

50 minutos

SEM
ANA
L/H
A/S

ANUAL

TOTAL

Aula/ano

CH/A

LÍNGUA PORTUGUESA

05
01
02
02
05
03
03
03
01
25

200
40
80
80
200
120
120
120
40
1000

800
160
320
320
800
480
480
480
160
4000

LINGUAGENS

ARTE
EDUCAÇÃO FISICA
LÍNGUA INGLESA

C
O
M
U
M
Total

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA

CIÊNCIAS DA NATUREZA

CIÊNCIAS
GEOGRAFIA

CIÊNCIASHUMANAS
ENSINO RELIGIOSO

ENSINO FUND. II

HISTÓRIA

ENSINO RELIGIOSO

Nota 1 – O Currículo deverá ser composto de uma BASE NACIONAL COMUM, organizado
por área o conhecimento, conforme aponta o Parecer CNE/CP 015/2017 que trata da Base
Nacional Comum Curricular. Favorecendo a comunicação entre os conhecimentos e saberes
dos diferentes componentes curriculares, visando à formação integral do aluno.
Nota 2 – Os vários aspectos da vida cidadã (saúde, sexualidade, vida familiar e social, trabalho,
ciência, cultura digital, educação para o trânsito, educação ambiental, educação fiscal, cultura e
linguagens) serão trabalhados articuladamente juntos com os componentes curriculares de acordo
com o Parecer CNE/CEB 04/98.

Nota 3– Os temas integradores e específicos conforme DCRB estarão incorporados e
trabalharão com projetos integradores são eles: Educação em Direitos Humanos; Saúde na
Escola e Educação Ambiental.
Nota 4 – A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo do Componente
Curricular de Arte - Lei 11.769 de 18/08/2008 e Resolução 034/2012 do Conselho M. de
Educação de Jussari-BA.
Nota 5 – A Educação Especial, como modalidade transversal a todos os níveis, etapas e
modalidades de ensino, é parte integrante da educação regular, (A Educação Especial foi
definida como modalidade da educação básica na LDB nº 9394/96, que também assegurou
o atendimento a educandos com deficiência em escolas públicas e gratuitas regulares)
devendo ser prevista na proposta político-pedagógico da unidade escolar. Assim, os
objetivos da educação especial são os mesmos da educação em geral. O que difere,
entretanto, é o atendimento, que passa a ser de acordo com as diferenças individuais do
aluno. Ela se desenvolve em torno da igualdade de oportunidades, atendendo às diferenças
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individuais de cada criança através de uma adaptação do sistema educativo. Dessa forma,
todos os educandos podem ter acesso a uma educação capaz de responder.
Nota 6– O processo de aprendizagem do aluno deverá ser registrado conforme orientações
contidas no Diário de Classe, Pautas e/ou caderneta Digital (através de sistema
informatizado para essa finalidade), bem como o registro dos componentes curriculares
conforme código das habilidades em conformidade a BNCC,no decorrer de cada trimestre.
Nota 7– A avaliação será contínua e processual com anotações em meio específico (Diário
de Classe ou outro). Trimestralmente conforme Parecer Municipal 001/20,publicado no
Diário Oficial do Município em 12.02.2020.
CONCEITOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II

HC
HABILIDADE CONSTRUIDA

HA
HABILIDADE APROXIMADA

(O estudante construiu
satisfatoriamente a
aprendizagem)
O conceito (HC) será
atribuído ao aluno que já
apresenta uma autonomia
ao realizar as atividades
propostas,
ou
seja,
consegue realizar o que se
pede sem necessitar do
auxílio
de
outros
e
consegue
mediar
o
processo de aprendizagem
dos
outros
colegas.
Portanto
O
estudante
construiu satisfatoriamente
a aprendizagem.

HB

HNC

HABILIDADE BÁSICA

HABILIDADE NÃO
CONSTRUÍDA

(O aluno realizar as
atividades propostas,
com maior autonomia )

(O estudante construiu o
mínimo necessário da
aprendizagem)

O conceito (HA) se aplica
ao aluno se, a partir da
mediação de alguém,
que pode ser o(a)
professor(a)
ou
o(a)
próprio(a) colega, o aluno
ao realizar as atividades
propostas,
apresenta
maior autonomia nesse
processo, isto é, não
depende tanto do auxílio
do outro.

O conceito (HB) será
utilizado quando o aluno
ainda depender de muita
mediação para realizar as
atividades propostas. Ou
seja, o estudante construiu
o mínimo necessário da
aprendizagem.

(O estudante ainda não
construiua aprendizagem)
O conceito (HNC) será
usado quando o aluno
não apresentar nenhuma
aprendizagem
em
relação à habilidade
trabalhada.

HNA
HABILIDADE NÃO
AVALIADA
(Por algum motivo não foi
possível trabalhar a
habilidade com estudante)
O conceito (HNA) deverá
ser
utilizado,
especificamente,
nos
casos dos alunos com
alto percentual de faltas
que não participaram dos
momentos avaliativos, ou
que, mesmo estando em
sala, se recusam a
desenvolveras atividades
propostas, ou ainda, nos
casos em que, por algum
motivo,o
planejamento
das atividades escolares
realizado pelo professor
não tenha sido concluído
integralmente.

O conceito de Habilidade Básica (HB) e de Habilidade Aproximada (HA) surge da ampliação da Competência Aproximada (CA) utilizada
nos anos anteriores. Assim, HB e HA, deverão ser utilizados quando o aluno estiver na sua zona de desenvolvimento proximal, ou seja,
quando conseguir realizar as atividades referentes à habilidade trabalhada.

Nota 8 – O conteúdo: Organização Política do Município de Jussari (Art.207 da Lei Orgânica
Municipal) deverá ser inserido na disciplina de História, assim como o desenvolvimento da reflexão
crítica, sobre os grupos humanos, relações, histórias, formas de se organizar, resolver problemas e
de viver em diferentes épocas e locais).
NOTA 9 - Áreas do conhecimento e os componentes curriculares para os Anos Finais do Ensino
Fundamental conforme DCRB.
Área de Linguagens
Área de Matemática
Área de Ciências da Natureza
Área de Ciências Humanas
Área de Ensino Religioso
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NOTA 10 - Com a implementação da BNCC, as principais mudanças no Ensino Fundamental – Anos
finais vêm da necessidade de desenvolver, dentro das instituições de ensino, os conhecimentos, as
habilidades, as atitudes e os valores essenciais para o século XXI.
Nota 11 - As práticas de linguagens assumidas neste componente curricular dialogarão e
contextualizarão com os campos de atuação previstos na BNCC:
Anos finais
Campo artístico-literário
Campo das práticas de estudo e pesquisa
Campo da vida pública

Nota 12- Em articulação com as competências gerais da BNCC, a área de Ensino Religioso
deve garantir aos alunos (as), o desenvolvimento de competências de aspectos da vida
Cidadã. Assim sendo, os conhecimentos religiosos devem ser trabalhados a partir de
pressupostos éticos e científicos, sem privilégio de nenhuma crença ou convicção. Isso
implica abordar esses conhecimentos com base nas diversas culturas e tradições religiosas,
sem desconsiderar a existência de filosofias seculares de vida, de acordo com os próprios
fundamentos da BNCC.
Estabelecido como componente curricular de oferta obrigatória nas escolas públicas de
Ensino Fundamental, com matrícula facultativa, o Ensino Religioso traz como função
educacional, enquanto parte integrante da formação básica do cidadão, assegurar a
formação integral do indivíduo numa perspectiva inclusiva, respeitando a diversidade cultural
religiosa, sem proselitismos. (DCRB)
Nota 13– Projeto de vida – A transição do Ensino Fundamental Anos Finais para o Ensino
Médio é permeada por importantes marcos geracionais na vida dos estudantes,
considerando que adolescentes, jovens, adultos e idosos constituem o universo atendido por
esta etapa da educação e que cada ciclo de vida desses sujeitos guarda as suas
singularidades.
É importante destacar que o público prioritário da modalidade da Educação de Jovens e
Adultos (EJA), apresenta demandas formativas específicas e em conformidade com o seu
tempo humano de aprendizagem.
Os Anos Finais do Ensino Fundamental precisam estabelecer uma conexão mais sólida com
a etapa final da Educação Básica, sobretudo quando refletirmos sobre a função social da
escola e sobre a efetividade dela na construção dos projetos de vida dos estudantes.
(DCRB)
O Projeto de vida Permeia as competências e habilidades apresentadas pela BNCC como objetivo
para a formação da juventude. Isso porque considera que os estudantes podem fazer escolhas
aliadas aos seus ideais, em consonância com a sociedade. (…) a BNCC propõe a superação da
fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real, a
importância do contexto para dar sentido ao que se aprende e o protagonismo do estudante em sua
aprendizagem e na construção de seu projeto de vida.A BNCC traz muitas orientações a respeito dos
objetivos para as mudanças na educação, porém a forma de implementação fica a cargo da escola.
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Nota 14– A lei 14.040 DE 18 DE AGOSTO DE 2020 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. Desobriga o cumprimento dos 200 dias letivos, porém terão que cumprir a
C/H de 800h mínima, com extensão para o ano letivo 2021.
Nota 15–Apenas no Ensino Fundamental II (6º ao 9º) o tempo de duração da aula será de
cinquenta minutos (50m).
Parecer CNE 08/2004Uma disciplina de 40 horas poderá ter 60min, 50min ou 45min
hora/aula, com a carga horária final de 2.400min:
Aulas
40
48
53

Minutos
60
50
45

Total em minutos
2.400 min
2.400 min
2.400 min

Conforme a LDB o tempo de aula de 50 minutos terá um acréscimo de 8 horas/aula a cada
carga horária de 40 horas/aula
Disciplina Hora/Aula
40
80
120
200

Hora /Aula acrescida
48
96
144
240

Total em minutos
2.400
4.800
7.200
12.000
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MATRIZ CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUSSARI-BAHIA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -2022 a 2024

MATRIZ CURRICULAR EJA I
COMPONENTES
CURRICULARES

EIXO I

06

Anual
240

Semanal

06

Anual
240

Semanal

LÍNGUA
PORTUGUESA

06

Anual
240

720

02

80

02

80

02

80

240

MATEMÁTICA

06

240

06

240

06

240

720

CIÊNCIAS
DA
NATUREZA

CIÊNCIAS

02

80

02

80

02

80

240

CIÊNCIAS
HUMANAS

GEOGRAFIA

02

80

02

80

02

80

240

HISTÓRIA

02

80

02

80

02

80

240

20

800

20

800

20

800

2.400

ÁREA

Semanal
LINGUAGENS

ARTE
MATEMÁTICA

CARGA HORARIA TOTAL

EIXO II

EIXO III

CARGA
HORARIA
EJA I

¾
O DCRB orienta que a organização curricular se estabeleça por meio de Eixos e
Temas originários das práticas sociais, segundo os quais são construídos saberes diversos
que devem ser respeitados, valorizados e ampliados com os saberes das diversas áreas do
conhecimento no seu processo de escolarização.
¾
A modalidade EJA – Educação de Jovens e Adultos reestruturada no Município de
Jussari no ano de 2013 - Portaria nº 005 -14 CMEJ atende aluno em defasagem idade /série,
obedecendo aos seguintes critérios:

Eixo I

Eixo II

Eixo III

Corresponde a
Corresponde a
Corresponde a
1ª série/ 2º ano
2ª e 3ª série/3ºe4º ano
4ª série/ 5º ano
¾
É necessário que o sistema de ensino compreenda que os Estudantes da EJA têm
direito a uma trajetória de sucesso e aprendizagem, que vai muito além das simples
conclusão de etapas, mas está diretamente relacionada à aprendizagem significativa de
construção e transformação de realidades, para que o ensino seja de fato significativo,
levando em consideração as singularidades e particularidades de cada região.
¾
Levar em consideração os saberes e experiências cotidianas desse público, já que
eles vêm imbuídos de traços culturais e conhecimentos construídos ao longo da vida.
Então, é necessário que o conhecimento acadêmico esteja em consonância com esses
saberes trazidos por eles.
¾
É necessário atentarmos para a diversidade cultural, perceber, compartilhar e
sistematizar as experiências vividas pela comunidade escolar, estabelecendo relações a
partir do conhecimento que ela domina e contribui para a construção e (re) construção de
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novos saberes. Neste sentido, propomos que sejam abordados temas, tais como, a
educação e trabalho, a globalização, a Internet, o avanço científico e tecnológico. Temas
esses que impõem uma ampla reflexão sobre o relacionamento conhecedor/conhecimento,
envolvendo não apenas a natureza e quantidade das informações disponíveis. (Fonte
DCRJ-2020)
¾
A proposta da Educação de Jovens e Adultos apresenta 02 (dois) segmentos, o
segmento I e o segmento II ( correspondente às séries finais) sendo :
• O Segmento I, correspondendo às séries iniciais, efetuando-se em três trimestres.
Estes abordam o Núcleo da Base Comum, o qual envolve as disciplinas:
9
Matemática/Geometria
9
Língua Portuguesa
9
Arte
9
Ciências
9
História e
9
Geografia.
A base comum abordará transversalmente as seguintes temáticas: História da África e
Cultura Afro-brasileira e Indígena, utilizando as artes em suas diferentes linguagens
(musical, corporal, cênica, teatral, literária, plástica, poética, fotográfica, entre outras), com
metodologias ativas, participativas e problematizadoras, permeando todo o currículo de
forma interdisciplinar, a serem definidas pela comunidade escolar. (Fonte DCRJ-2020).
A carga horária dos componentes curriculares deverá estar organizada,
preferencialmente, em aulas geminadas (de duas em duas).
O Currículo deverá ser composto de uma Base Nacional Comum, integrando e
articulando os Aspectos dos Direitos Humanos e Cidadania com as áreas do Conhecimento,
visando a formação do aluno.
Os Temas Intercurriculares , Atividades Laborais, Educação Ambiental, Sexualidade,
Educação Física, Programa de Saúde e Educação Religiosa estarão inseridos nas
atividades curriculares de forma transversal e trabalhados na Interdisciplinaridade.
O processo de aprendizagem do aluno da EJA deve ser registrado conforme
orientações contidas no Diário de Classe e com conceitos inerentes a modalidade abaixo
descrita, bem como o registro dos componentes curriculares conforme código das
habilidades em conformidade a BNCC no decorrer de cada trimestre.
¾
A disciplina de História e Cultura Afro- brasileira e Africana (Lei 10.639/2003:
Resolução Municipal 005/2006, será inserida em História, Língua Portuguesa.
¾
O curso será ministrado de segunda a sábado, no turno noturno, segundo a
particularidade de cada Instituição.
¾
A avaliação será continua e processual, com base na ficha de acompanhamento da
modalidade.
¾
Os projetos deverão ser trabalhados por componentes curriculares em conformidades
com
¾
O saber, ou seja, atividades laborais do conhecimento pessoal e profissional do
estudante.
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CONCEITOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS I - EJA I

HC

HA

HB

HNC

HABILIDADE CONSTRUIDA

HABILIDADE APROXIMADA

HABILIDADE BÁSICA

HABILIDADE NÃO
CONSTRUÍDA

(O estudante construiu
satisfatoriamente a
aprendizagem)
O conceito (HC) será
atribuído ao aluno que já
apresenta uma autonomia
ao realizar as atividades
propostas,
ou
seja,
consegue realizar o que
se pede sem necessitar do
auxílio
de
outros
e
consegue
mediar
o
processo
de
aprendizagem dos outros
colegas.
Portanto
O
estudante
construiu
satisfatoriamente
a
aprendizagem.

(O aluno realizar as
atividades propostas, com
maior autonomia)
O conceito (HA) se
aplica ao aluno se, a
partir da mediação de
alguém, que pode ser
o(a) professor(a) ou
o(a) próprio(a) colega, o
aluno ao realizar as
atividades
propostas,
apresenta
maior
autonomia
nesse
processo, isto é, não
depende
tanto
do
auxílio do outro.

(O estudante construiu o
mínimo necessário da
aprendizagem)
O conceito (HB) será
utilizado quando o
aluno ainda depender
de muita mediação
para
realizar
as
atividades propostas.
Ou seja, o estudante
construiu o mínimo
necessário
da
aprendizagem.

(O estudante ainda não
construiu a aprendizagem)
O conceito (HNC) será
usado quando o aluno não
apresentar
nenhuma
aprendizagem em relação
à habilidade trabalhada.

HNA
HABILIDADE NÃO AVALIADA

(Por algum motivo não foi
possível trabalhar a
habilidade com estudante)
O conceito (HNA) deverá
ser
utilizado,
especificamente,
nos
casos dos alunos com alto
percentual de faltas que
não
participaram
dos
momentos avaliativos, ou
que, mesmo estando em
sala, se recusam a
desenvolve as atividades
propostas, ou ainda, nos
casos em que, por algum
motivo, o planejamento
das atividades escolares
realizado pelo professor
não tenha sido concluído
integralmente.

O conceito de Habilidade Básica (HB) e de Habilidade Aproximada (HA) surge da ampliação da Competência
Aproximada (CA) utilizada nos anos anteriores. Assim, HB e HA, deverão ser utilizados quando o aluno estiver na sua zona
de desenvolvimento proximal, ou seja, quando conseguir realizar as atividades referentes à habilidade trabalhada.
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MATRIZ CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUSSARI-BAHIA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 2022 a 2024

MATRIZ CURRICULAR EJA II
ÁREA

COMPONENTES
CURRICULARES
LÍNGUA PORTUGUESA

LINGUAGENS

ARTE
LINGUA INGLESA
MATEMÁTICA

CIÊNCIAS DA
NATUREZA

EIXO V
Semanal Anual

CARGA
HORARIA
EJA Il

05

200

05

200

400

02

80

02

80

160

02

80

02

80

160

05

200

05

200

400

02

80

02

80

160

02

80

02

80

160

02

80

02

80

160

20

800

20

800

1600

MATEMÁTICA
CIÊNCIAS
GEOGRAFIA

CIÊNCIAS
HUMANAS

EIXO IV
Semanal Anual

HISTÓRIA

CARGA HORARIA TOTAL

¾
O DCRB orienta que a organização curricular se estabeleça por meio de Eixos e
Temas originários das práticas sociais, segundo os quais são construídos saberes
diversos que devem ser respeitados, valorizados e ampliados com os saberes das
diversas áreas do conhecimento no seu processo de escolarização.
¾
A modalidade EJA – Educação de Jovens e Adultos reestruturada no Município de
Jussari no ano de 2013 - Portaria nº 005 -14 CMEJ atende aluno em defasagem idade
/série, obedecendo aos seguintes critérios:
Eixo IV
Corresponde a 5ª e 6ª série/ 6º e 7º ano

Eixo V
Corresponde a 7ª e 8ª série/ 8º e 9º ano

¾
É necessário que o sistema de ensino compreenda que os Estudantes da EJA têm
direito a uma trajetória de sucesso e aprendizagem, que vai muito além das simples
conclusão de etapas, mas está diretamente relacionada à aprendizagem significativa de
construção e transformação de realidades, para que o ensino seja de fato significativo,
levando em consideração as singularidades e particularidades de cada região.
¾
Levar em consideração os saberes e experiências cotidianas desse público, já que
eles vêm imbuídos de traços culturais e conhecimentos construídos ao longo da vida.
Então, é necessário que o conhecimento acadêmico esteja em consonância com esses
saberes trazidos por eles.
¾
É necessário atentarmos para a diversidade cultural, perceber, compartilhar e
sistematizar as experiências vividas pela comunidade escolar, estabelecendo relações a
partir do conhecimento que ela domina e contribui para a construção e (re) construção de
novos saberes. Neste sentido, propomos que sejam abordados temas, tais como, a
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educação e trabalho, a globalização, a Internet, o avanço científico e tecnológico. Temas
esses
que
impõem
uma
ampla
reflexão
sobre
o
relacionamento
conhecedor/conhecimento, envolvendo não apenas a natureza e quantidade das
informações disponíveis. (Fonte DCRJ-2020)
¾
A proposta da Educação de Jovens e Adultos apresenta 02 (dois) seguimentos, o
segmento I (correspondendo às séries iniciais) e o segmento II, sendo:
O Segmento II, correspondente às séries finais, além dessas disciplinas de Base
Comum, contempla as áreas diversificadas: Língua Estrangeira, História e Cultura Afrobrasileira e Africana. A área diversificada além de ser contemplada em sua (s) respectiva
(s) disciplina(s), poderá (ão) ser abordadas transversalmente pela base comum e ou em
projetos. (Fonte DCRJ-2020)

¾ O Currículo deverá ser composto de uma Base Nacional Comum, integrando e
articulando os Aspectos dos Direitos Humanos e Cidadania com as áreas do
Conhecimento, visando à formação do aluno.
¾ Os Temas Intercurriculares de: Atividades Laborais, Educação Ambiental,
Sexualidade, Educação Física, Programa de Saúde e Educação Religiosa estarão
inseridos nas atividades curriculares de forma transversal e trabalhados na
Interdisciplinaridade.
¾ O processo de aprendizagem do aluno da EJA deve ser registrado conforme
orientações contidas no Diário de Classe e com conceitos inerentes a modalidade abaixo
descrita, bem como o registro dos componentes curriculares conforme código das
habilidades em conformidade a BNCC, no decorrer de cada trimestre.
¾ A base comum abordará transversalmente as seguintes temáticas: História da África e
Cultura Afro-brasileira e Indígena, utilizando as artes em suas diferentes linguagens
(musical, corporal, cênica, teatral, literária, plástica, poética, fotográfica, entre outras), com
metodologias ativas, participativas e problematizadoras, permeando todo o currículo de
forma interdisciplinar, a serem definidas pela comunidade escolar.(Fonte DCRJ-2020)
¾ A carga horária dos componentes curriculares deverá estar organizada,
preferencialmente, em aulas geminadas (de 2em 2).
¾ A disciplina de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (Lei 10.639/2003:
Resolução Municipal 005/2006), será inserida em História e Língua Portuguesa.
¾ O curso será ministrado de segunda a sexta, no turno noturno com tempo aulas de 40
minutos.
¾ A avaliação será continua e processual, com base na ficha de acompanhamento da
modalidade.
¾ Os projetos deverão ser trabalhados por componentes curriculares em conformidades
com o saber, ou seja, atividades laborais do conhecimento pessoal e profissional do
estudante.
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CONCEITOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS II - EJA II
HA
HB
HNC
HNA
HABILIDADE
HABILIDADE BÁSICA
HABILIDADE NÃO
HABILIDADE NÃO
APROXIMADA
CONSTRUÍDA
AVALIADA
(O estudante construiu o
(Por algum motivo não
(O estudante construiu
(O aluno realizar as
mínimo necessário da
(O estudante ainda não foi possível trabalhar a
satisfatoriamente a
construiu a aprendizagem habilidade com
atividades propostas, aprendizagem)
aprendizagem)
com maior autonomia)
estudante)
O conceito (HC) será O conceito (HA) se O conceito (HB) será O conceito (HNC) O conceito (HNA)
atribuído ao aluno aplica ao aluno se, utilizado quando o será usado quando deverá
ser
que já apresenta uma a
partir
da aluno ainda depender o
aluno
não utilizado,
autonomia ao realizar mediação
de de muita mediação apresentar
especificamente,
as
atividades alguém, que pode para
realizar
as nenhuma
nos casos dos
propostas, ou seja, ser
o(a) atividades propostas. aprendizagem em alunos com alto
consegue realizar o professor(a) ou o(a) Ou seja, o estudante relação
à percentual
de
que se pede sem próprio(a) colega, o construiu o mínimo habilidade
faltas que não
necessitar do auxílio aluno ao realizar as necessário
da trabalhada.
participaram
dos
de outros e consegue atividades
aprendizagem.
momentos
mediar o processo de propostas,
avaliativos, ou que,
aprendizagem
dos apresenta
maior
mesmo
estando
outros
colegas. autonomia
nesse
em
sala,
se
Portanto O estudante processo, isto é,
recusam
a
construiu
não depende tanto
desenvolve
as
satisfatoriamente
a do auxílio do outro.
atividades
aprendizagem.
propostas,
ou
ainda, nos casos
em que, por algum
motivo,
o
planejamento das
atividades
escolares realizado
pelo professor não
tenha
sido
concluído
integralmente.
HC
HABILIDADE
CONSTRUIDA

O conceito de Habilidade Básica (HB) e de Habilidade Aproximada (HA) surge da ampliação da Competência
Aproximada (CA) utilizada nos anos anteriores. Assim, HB e HA, deverão ser utilizados quando o aluno estiver na sua zona
de desenvolvimento proximal, ou seja, quando conseguir realizar as atividades referentes à habilidade trabalhada.
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EIXO
INTERAÇÕES

EIXO
BRINCADEIRA

x Conviver
x Brincar

MATRIZ CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE E PRÉ-ESCOLA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO
G3-PRÉ-ESCOLA
COMPONENTE
G1 e G2 – CRECHE
CARGA HORARIADIÁRIA
(4 E 5 ANOS E 11
CURRICULAR
MESES)
(0 A 3 ANOS E 11 MESES)
TRANSVERSALIDADE
AMPLIADA

DIREITOS DE
APRENDIZAGEM
E
DESENVOLVIMENTO

BNCC

MATRIZ CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DEJUSSARI – BA – 2022 a 2024.

x Concepção
De Infância
x Cuidado

x Participar

x Ludicidade

x Explorar

x Diversidade

x Expressar

x Processo
Identitário

x Conhecer-se

x Contexto(s)
Socioculturais

x E Histórico

CAMPOS
DE
EXPERIENCIAS

G1 BERÇÁRIO
BEBÊ
(0 a 1 ano e 6
meses)

G2MATERNAL
Crianças bem
pequenas
(1 ano a 7 meses a
3 anos e 11
meses)

O eu, o outro e o nós
(Identidade e
Autonomia)
Corpo, gestos e
movimentos
Corporeidade e
movimento)
Traços, Sons, Cores e
Formas
(Artes plásticas e
visuais)
Escuta, fala, pensamento e
imaginação
(Oralidade e Escrita)
Espaços, Tempos,
Quantidades, Relações
e Transformações.
(Linguagem
Matemática)

PRÉ I

PRÉ II

Crianças pequenas G1- G2

G3
PRÉ- ESCOLA

CRECHE

(4 anos a 5 anos
e 11 meses)

PRÉESCOLA

PRÉESCOLA

(0a1
ano e 6
meses)

(6 meses a 1 ano e
7 meses

(4 anos a
4 anos e
11
meses)

(5 anos e
11
meses)

BEBÊ MATERNAL

Identidade; Cuidado
de si e do outro;
Semelhanças;
Autonomia.
Regras de
Convivência, Jogos e
brincadeiras,
Socialização e
cooperação.
Obras de artes,
Cores,
Musica,
Desenho
Linguagem e expressão,
Vocabulário, Escritas,
Letramento, Gêneros
Textuais.

Identidade; Cuidado Identidade; Cuidado
de si e do outro; de si e do outro;
Semelhanças;
Semelhanças;
Autonomia.
Autonomia.
Regras de
Regras de
Convivência, Jogos e Convivência, Jogos
brincadeiras,
e brincadeiras,
Socialização e
Socialização e
cooperação.
cooperação.
Obras de artes,
Obras de artes,
Cores,
Cores,
Musica,
Musica,
Desenho
Desenho
Linguagem e expressão, Linguagem e expressão,
Vocabulário, Escritas,
Vocabulário, Escritas,
Letramento, Gêneros
Letramento, Gêneros
Textuais.
Textuais.

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

Letramento, Cuidado
com o espaço, Histórias
Matemáticas.

Letramento, Cuidado
com o espaço, Histórias
Matemáticas.

04

04

04

04

20

20

20

20

Letramento, Cuidado
com o espaço, Histórias
Matemáticas.
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Resolução CMEJ Nº. 075/2022
Ementa: Autoriza Secretário Escolar pelo
prazo de três anos, de 2022 a 2024 e dá
outras providências.
O Conselho Municipal de Educação de Jussari, no uso de suas atribuições que
lhe conferem as Resoluções CMEJ Nº. 001/2006 e 015/2007 e Regimento Interno,
tendo em vista o Parecer Técnico do CMEJ de Autorização para Secretário Escolar Nº.
003/2022;
Resolve:
Art. 1º. Autorizar pelo prazo de três anos (2022 a 2024), o Secretário Escolar da
Instituição abaixo relacionada, mantida pela Secretaria Municipal de Educação CNPJ
nº 29.588.020/0001/07 e Prefeitura Municipal de Jussari CNPJ nº 13.657.937/0001 –
86, que funciona Cursos da Educação Básica:
Secretário Escolar:
1. Josevan Santana dos Santos – Escola Pé no Chão (Municipalizada através
do Decreto Municipal 993/2000, Republicado No DOM em 09/11/2016 Ano
IX nº 588) - Autorização CMEJ 003/2022;

Art. 2º. Cabe a Secretaria Municipal de Educação no prazo de 02 (dois) anos,
promover formação Profissional para os referidos funcionários.
Art. 3º. Revoga-se a Autorização CMEJ 018/2021 da Servidora Érika de Souza Santos
Freitas como Secretária Escolar da Escola Pé no Chão.
Art. 4º. A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Jussari – Bahia, 20 de Abril de 2022.

Marilia Brito dos S. Sousa
Presidenta

Juliana Botelho Leal
Vice-Presidenta
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PLANO DE AÇÃO 2022

DESAFIOS:
Contribuir na implementação das mudanças do Currículo no município de Jussari, em
parceria com Secretaria Municipal de Educação para garantia de um ensino de qualidade e
melhoria dos indicadores da Educação Básica.
Colaborar para a efetivação do retorno presencial, visando preservar o direito a saúde e à
educação na perspectiva do cuidar e do educar.
Estabelecer parceria com Secretaria Municipal de Educação para conseguir o repasse
financeiro através dos dispositivos legais para o fortalecimento das ações do conselho no
município.

AÇÕES NO ÂMBITO DA FUNÇÃO NORMATIVA:
¾ Regulamentação do Currículo no Sistema Municipal, de acordo com o DCRJ.
¾ Avaliação e aprovação da Portaria de Matrícula para o ano Letivo de 2022.
¾ Interpretação e disciplinação das Leis e Normas Nacionais, Estaduais e Municipais,
nos termos definidos pela Legislação em vigor
¾ Publicação de Atos Normativos (Resoluções, Pareceres, Portarias etc.).
¾ Aprovar PPP e Regimentos das Unidades Escolares Municipais.
¾ Fixação de normas para a inspeção e supervisão nas escolas integrantes do Sistema
Municipal de Ensino.
¾ Disposição sobre normas para a matrícula, transferência e adaptação de estudos nos
estabelecimentos de ensino da Rede Municipal; regularização da vida escolar dos
alunos.
¾ Renovar autorização de funcionamento das Unidades Escolares.

AÇÕES GERAIS NO ÂMBITO DA FUNÇÃO CONSULTIVA:
¾ Resposta às consultas sobre questões da EDUCAÇÃO MUNICIPAL às Escolas,
Secretaria de Educação, Câmara de Vereadores, Ministério Público, Sindicatos e
Outros órgãos.
¾ Respostas às consultas educacionais que chegam ao CME, advindas da população
de um modo geral.
¾ Consulta, por parte do CME a órgãos relacionados à educação e ao controle social,
em questões onde seja necessário orientação específica.
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AÇÕES GERAIS NO ÂMBITO DA FUNÇÃO FISCALIZADORA:
¾ Acompanhamento da execução das políticas públicas da educação;
¾ Acompanhar as condições funcionamento das escolas, inclusive quanto á estrutura
física, condições de higienização, existência de água encanada entre outros;

¾ Acompanhar o processo de Monitoramento e avaliação do Plano Municipal de
Educação, bem como do cumprimento das metas e estratégias.

¾ Proceder a avaliação do funcionamento do sistema Municipal de Ensino, assegurando
o cumprimento dos princípios, leis e normas pertinentes.

¾ Efetivar visitas e reuniões às escolas, através do cronograma, para acompanhamento
do cumprimento do PPP e do direito à educação.
¾ Fiscalização da aplicação de recursos destinados à educação nos termos da
Constituição Federal e demais Leis vigentes.
¾ Atuar efetivamente na fiscalização da aplicação e execução dos recursos junto a
Câmara do Fundeb.
¾ Garantir o cumprimento do Calendário Escolar, de acordo com as resoluções vigentes.

AÇÕES GERAIS NO ÂMBITO DA FUNÇÃO MOBILIZADORA:
¾ Divulgação das atividades do CME, bem como o Plano de Ação com vista à prática do
mesmo.
¾ Emitir recomendações à Secretaria de Educação, especialmente do ponto de vista
pedagógico, com orientações à comunidade escolar quanto aos cuidados que
precisam permanecer com os protocolos pedagógicos e sanitários;
¾ Participação nas mobilizações em favor da educação;
¾ Divulgação do Plano Municipal de Educação, cumprimento de suas metas, Promoção
de eventos educacionais para publicação e avaliação do PME.
¾ Realização de reuniões sistemáticas com os segmentos do CME para discussão de
agendas específicas.
¾ Mobilizar o estudo do DCRJ e contribuir na implementação das mudanças no
município;
¾ Realizar reuniões com os gestores para mobilizar no acompanhamento dos
indicadores da Educação Básica, na tentativa da melhoria dos índices e dos
Programas Federais e Estaduais aderidos pelo município.
¾ Participação nas atividades do Fórum Municipal de Educação.
¾ Incentivar o apoio da Secretaria Municipal de Educação nas atividades realizadas por
esse órgão.

AÇÕES GERAIS NO ÂMBITO DA FUNÇÃO PROPOSITIVA:
¾ Proposição à Secretaria Municipal de Educação Municipal de medidas necessárias ao
¾
¾
¾
¾

melhor desempenho das ações educacionais e consequentemente melhoria dos
resultados educacionais e garantia do direito à educação.
Emissão de Pareceres sobre a educação municipal.
Participação em reuniões de planejamento com SEC e com o Executivo para
definições quanto à educação municipal.
Participação nos Comitês e Comissões locais.
Proposição de ações necessárias ao fortalecimento da educação municipal, no PPA,
LDO e LOA, especialmente em cumprimento ao Plano Municipal de Educação.
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AÇÕES GERAIS NO ÂMBITO DA FUNÇÃO DELIBERATIVA:
¾ Regulamentação e Parecer sobre a implementação do Currículo Municipal.
¾ Emissão de Parecer sobre assuntos de natureza pedagógica e educativa, que lhes
sejam submetidos pela Secretaria Municipal de Educação.

¾ Participar ativamente das deliberações junto a Câmara Específica de
Acompanhamento e Controle Social – FUNDEB

¾ Atuação na defesa da educação de qualidade, com manifestações através de Parecer
e Nota Técnica, quando necessário.

¾ Deliberações sobre matérias específicas pertinente à educação, no âmbito das
atribuições do CME.

OUTRAS AÇÕES:
¾ Participação em atividades de formação de conselheiros promovidas pela UNCME
(União nacional dos Conselhos Municipais de Educação).
Revisão e reelaboração da Lei N° 261/2006.
Revisão / reformulação do Regimento Interno do CME.
Participação em reuniões ordinárias e extraordinárias.
Organização interna do CME; Câmaras e Comissões.
Elaboração do Relatório Anual de Atividades do CME.
¾ Manutenção e atualização da escrituração do CME e de seus arquivos.
¾ Estabelecer parceria com Secretaria Municipal de Educação e a Prefeitura Municipal
para conseguir o repasse financeiro através dos dispositivos legais para o
fortalecimento das Ações do conselho no município.
¾ Realizar o pagamento da Anuidade 2022 UNCME-BA.

¾
¾
¾
¾
¾

Jussari, 20 de Abril de 2022.
Aprovado em reunião ordinária do Conselho Pleno.

________________________________
Marília Brito dos Santos Sousa
Presidente CME Jussari-BA
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