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RESOLUÇÃO CME - SAMBAÍBA/MA Nº 05/2020 

 

Altera Resolução Nº 4, de 27 de novembro de 2020, que fixa 

orientações quanto ao encerramento das atividades escolares no 

ano de 2020 para as Escolas Municipais de Sambaíba - MA, e dá 

outras providências. 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, tendo em vista aproximar-se o final do ano de 2020 e a necessidade de orientações 

quanto ao encerramento das atividades escolares no referido ano, em decorrência da pandemia 

de COVID-19; 

 

 RESOLVE:  

Art. 1º Altera inciso I, inciso II e §1º ao § 3º do artigo 2º, que passam a vigorar 

com a seguinte redação: 

“Art. 2º Os estabelecimentos de ensino da etapa do ensino 

fundamental anos iniciais e anos finais cessarão as atividades 

escolares do ano em curso em 30 de dezembro de 2020, sendo 

obrigados a completar a carga horária mínima anual de 800h no ano 

de 2021, conforme art. 2º, inciso II, da Lei Federal de Nº 14.040, de 

18 de agosto de 2020. 

I - A etapa do ensino fundamental anos iniciais e anos finais fechará o 

ano de 2020 com a carga horária de 768h, restando 32h para o ano de 

2021. 

II - Mesmo cessando as atividades escolares em 30 de dezembro de 

2020, os alunos permanecerão trabalhando remotamente para 

completar as 32h restantes para o ano de 2021. 

§ 1º Os professores prepararão um cronograma/relatório de atividades 

para 11 dias (44h) conforme carga horária de cada componente 

curricular, sendo 12h referentes aos dias 28 a 30 de dezembro de 2020 

e 32h sem data para o ano seguinte. O cronograma deve ter 32h sem 

datas devido à mudança de gestão no início do ano de 2021.  

§ 2º No dia 23 de dezembro de 2020 os alunos entregarão na escola as 

últimas atividades respondidas por eles e receberão um novo 

cronograma equivalente a 12h referentes aos dias 28 a 30 de dezembro 

de 2020, e às 32h a serem trabalhadas em 2021. As atividades deste 

cronograma serão entregues pelos alunos quando do retorno 

estabelecido pela nova gestão. 
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§ 3º Os professores terão os dias 28 e 29 de dezembro para realizar as 

correções das últimas tarefas a serem entregues aos pais e/ou 

responsáveis, sendo que os dias 28, 29, e também 30, serão 

computados como carga horária. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. REUNIÃO 

PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em Sambaíba - MA, 14 de 

dezembro de 2020. 
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