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Contexto Histórico

Crise de emergência de saúde
pública em função do surto da
COVID-19.

Disseminação comunitária em

todos os Continentes.

Declaração de Pandemia, em

11/03/2020, pela Organização

Mundial de Saúde.



A crise sanitária gerou implicações sociais e econômicas
impactando em uma série de atividades humanas.

Nesse cenário, deflagrou-se

no país um amplo processo de

estudos e de orientações

normativas, em busca de

respostas e encaminhamentos

possíveis para o

enfrentamento dessa nova

realidade.



No campo educacional, o desafio centrou-se na garantia do direito à

educação frente à necessidade imperiosa de preservação da vida e

da saúde mental e emocional dos estudantes e de todos os

envolvidos na prática pedagógica.



Atos normativos pelo MEC e no âmbito dos Estados e Municípios

suspendem as atividades escolares presenciais e recomendam o uso

de atividades não presenciais.



Flexibiliza o cumprimento

dos 200 dias letivos anuais

tanto da Educação Básica

como na Educação Superior.



Parecer CNE nº5, de 28 de abril de 2020

Homologado parcialmente em 01/06/2020 pelo MEC.

Trata da reorganização do Calendário Escolar e da 

possibilidade de cômputo de atividades não presenciais 

para fins de comprimento da carga horária mínima anual, 

em razão da Pandemia da COVID-19.



O CNE no desempenho de suas atribuições normativas,

deliberativas e de assessoramento ao Ministro de Estado da

Educação manifesta-se por meio de Pareceres, que via de

regra constituem-se em orientações e recomendações, e por

meio de Resoluções estas sempre assumindo um caráter

normativo.

Atribuições do CNE



Garantia de autonomia

No caso do Parecer nº5/2020 percebe-se claramente ao

longo do seu texto e também nas Considerações Finais a

intenção do Conselho em garantir a autonomia dos sistemas

e das redes de ensino.



Homologação parcial do Parecer

O Ministro deixou de homologar o item 2.16 que trata das 

avaliações e exames no contexto da situação de Pandemia. 



Pontos de partida do Parecer

• Dificuldade para reposição de forma presencial da integralidade

das aulas suspensas ao final do período de emergência, com o

comprometimento ainda do calendário escolar de 2021 e,

eventualmente, também de 2022;

• Retrocessos do processo educacional e da aprendizagem aos

estudantes submetidos a longo período sem atividades

educacionais regulares, tendo em vista a indefinição do tempo

de isolamento;

• Danos estruturais e sociais para estudantes e famílias de baixa

renda, como stress familiar e aumento da violência doméstica

para as famílias, de modo geral; e

• Abandono e aumento da evasão escolar.



As propostas de garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem 

neste momento não podem deixar de levar em conta:

Fragilidades e desigualdades 

estruturais da sociedade



A centralidade do Parecer é a reorganização do Calendário 
Escolar 2020 que se impõe no contexto da Pandemia.

+
Garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem previstos 
nos currículos da Educação Básica e Superior.

+
Atendimento a normas correlatas sobre o cumprimento de 
cargas horárias mínimas definidas para cada segmento.



Possibilidades para o cumprimento dessa carga horária 
mínima: 

 Reposição da ch de forma presencial ao final do período 
de emergência; 

 Cômputo da ch de atividades pedagógicas não presenciais 
realizadas enquanto persistirem restrições sanitárias para 
presença de estudantes nos ambientes escolares 
coordenado com o calendário escolar de aulas presenciais; e

 Cômputo da ch de atividades pedagógicas não 
presenciais, realizadas de forma concomitante ao período 
das aulas presenciais, quando do retorno às atividades.



Atividades 
pedagógicas 
não 
presenciais 

Conjunto de atividades realizadas com 

mediação tecnológica ou não a fim de 

garantir atendimento escolar essencial 

durante o período de restrições para a 

realização de atividades escolares com a 

presença física de estudantes na 

unidade educacional da educação básica 

ou do ensino superior. 



A Educação a Distância é tida como
modalidade educacional na qual a mediação
didático-pedagógica nos processos de ensino
e aprendizagem ocorre com a utilização de
meios e tecnologias digitais de informação e
comunicação.



Atividades Pedagógicas não Presencias 

Educação a Distância 



O Parecer elenca vários meios digitais
e não digitais pelos quais as
atividades pedagógicas não
presenciais podem ser
desenvolvidas.



Tomada de 
decisão quanto a 

adoção das 
Atividades não 

presenciais.

Garantia de 
atendimento dos 

objetivos de 
aprendizagem

Realização, quando 
possível, de processo 

de formação 
pedagógica dos 

professores 

Realização de 
processo de 

orientação aos 
pais e 

estudantes



Diretrizes para a Reorganização 
dos Calendários Escolares

• Assegurar a segurança sanitária das escolas;

• Prever a possibilidade de retorno gradual das atividades;

• Realizar o acolhimento e reintegração social; 

• Realizar avaliação diagnóstica;

• Organizar, programas de revisão ou recuperação dos 
conteúdos desenvolvidos ; 

• Garantir a sistematização e o registro de todas as atividades;

• Garantir critérios e mecanismo de avaliação. 



Sobre o cômputo da carga horária 
das Atividades não Presenciais 

• A estimativa de carga horária equivalente
para o atingimento do objetivo de
aprendizagem esperado;

• A forma de registro de participação dos
estudantes inferida a partir da realização
das atividades entregues.

• As formas de avaliação não presenciais
durante a situação de emergência ou
presencial após o fim de suspensão das
aulas.



O Parecer permite considerar atividades não presenciais para
estágios e outras práticas, sempre que possível, de forma
virtual.

O Parecer também sinaliza a

possibilidade da utilização de

laboratórios virtuais já existentes

em algumas instituições de Ensino

Superior até mesmo de domínio

público.

Essa flexibilização pode estar associada às atividades de

extensão, sempre com a recomendação de que todas essas

alterações devem estar devidamente justificadas nos planos e

projetos pedagógicos.

EPT e Ensino Superior



Inquietações quanto às 
atividades práticas e estágios



As orientações postas devem ser consideradas como
sugestões, incentivando a inovação e criatividade em busca de
soluções mais adequadas.

Considerações Finais



Referências

BRASIL. Parecer CNE/CP. Disponível em: <
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=145011
-pcp005-20&category_slug=marco-2020-pdf&Itemid=30192 >

Todas as imagens usadas nesta apresentação são de licença livre disponível em:
pixabay.com

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=145011-pcp005-20&category_slug=marco-2020-pdf&Itemid=30192


Participaram da elaboração desta apresentação

Cleomar Lima Pereira
Instituto Federal do Maranhão

Tradutora/Intérprete de LIBRAS

Maria do Perpétuo Socorro Carneiro
Instituto Federal do Maranhão

Luis Otoni Meireles Ribeiro

Instituto Federal de Sul-rio-grandense

Simone Costa Andrade dos Santos
Instituto Federal do Maranhão

Versão 20200714Inscreva-se no canal do GT de EaD FDE/CONIF no Youtube



Até a próxima!



Conheça as publicações do GT

Módulo Histórico

Módulo Legislação

Módulo Estrutural



Vídeos e Apresentações do GT de EaD 
(Licenças CC BY-NC-SA)

Canal do GT de EaD no Youtube com a Playlist “Educação em Tempos de Pandemia”

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0GyXAM3uoCGf0dsBqSJpJccqT8nCWt2h

