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RESOLUÇÃO  Nº 001/2021 – CME – DP 

Dispõe sobre a aprovação do Plano de Trabalho e 
Diretrizes Pedagógicas para realização do regime 
especial de atividades escolares não presenciais, 
do ano de 2020 na rede municipal de Educação da 
cidade de Dom Pedro – Maranhão e dá outras 
providências. 

 
              O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOM PEDRO – CME, no uso 
de suas atribuições legais, em conformidades legais, conferidas pela Lei 
Municipal, 022/2009 de 08 de junho de 2009, pelos preceitos previstos na Lei 
9.394/96, que dispõe com regimento interno desse colegiado, e o deliberado na 
Seção Plenária do dia 11 de janeiro de 2021 sobre a aprovação do Plano de 
Trabalho e Diretrizes Pedagógicas para realização do regime especial de 
atividades escolares não presenciais, que trata sobre a reconsideração do 
cômputo da carga horária (alterando a carga horária de 5 horas para 7 horas) e 
conclusão da carga horária do ano letivo de 2020, excepcionalmente, por conta 
das medidas de prevenção ao novo Corona Vírus – COVID 19, para as instituições 
integrantes do Sistema Municipal de ensino do Município de Dom Pedro. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Aprovar a proposta da SEMED para recontagem e conclusão do ano letivo 
de 2020, com ressalvas: 
 

I- Que as aulas remotas referentes ao período (25/01 a 05/02 ) sejam a TODOS os 
alunos da rede ( não dividindo-os em pares e ímpares); 

II- Que para 2021, a SEMED possa organizar uma Comissão de Saúde composta por 
membros da Comunidade Escolar (Pais, alunos, Professores, representantes do 
Conselho Tutelar, representantes da Secretaria de Saúde, etc.) para acompanhar, 
orientar e deliberar ações de prevenção da COVID – 19, para posterior retorno 
com medidas sanitárias de segurança apropriadas às escolas municipais; 

III- Recomendamos, ainda, que o período das aulas remotas seja antecipado para 
(18/01 a 29/01) para que os professores gozem do mês de fevereiro de férias, 
bem como liberação da documentação dos alunos do 9º Ano e organização do 
ano letivo de 2020. 

 
Art. 2º - A presente resolução entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 3º - Regovam-se as disposições encontradas. 
 
SALA DAS SEÇÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
DOM PEDRO, 11 DE JANEIRO DE 2021. 

 
                _________________________________________ 

Elis Sandra Lima Vieira 
Presidente do CME 

 
                _________________________________________ 

Jeus Souza da Silva 
 

                _________________________________________ 
José Wilton da Silva Sá 

 
                _________________________________________ 

Thais Kaline Lemos 
 

                _________________________________________ 
Valdirene Nascimento dos Santos 

 
                _________________________________________ 

Antônia de Lima Alves 
 

                _________________________________________ 
Darilene Gomes Araújo 

                _________________________________________ 
Maria Francisca Silva de Melo 

                _________________________________________ 
Ajalmário Lopes Guimaraes 

Vice-presidente do CME 
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RESOLUÇÃO Nº 002/2021 – CME - DP 

Dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação da 
SEMED para as Instituições Integrantes do Sistema 
Municipal de Educação no Ano Letivo 2021 e dá 
ourtas providências. 

 
              O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOM PEDRO – CME, no uso 
de suas atribuições legais, em conformidades legais, conferidas pela Lei 
Municipal, 022/2009 de 08 de junho de 2009, pelos preceitos previstos na Lei 
9.394/96,que dispõe com regimento interno desse colegiado, e o deliberado na 
Seção Plenária do dia 18 de março de 2021 sobre a aprovação do Plano de Ação, 
excepcionalmente, enquanto permanecerem às medidas de prevenção ao novo 
Corona Vírus – COVID 19, para as instituições integrantes do Sistema Municipal 
de ensino do Município de Dom Pedro. 
 
             E, CONSIDERANDO o Parecer CNE nº 05, de 30 de abril de 2020, referente 
à reorgnização do calendário escolar e da possibilidade de cômputo de atividades 
não presenciais para fins de cumprimento da carga horaria mínina anual, em 
razão da COVID 19; 
 
         CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP nº 11/2020 que fixa: “ Orientações 
Educacionais para a realização de aulas e atividades pedagógicas presenciais e 
não presencias no contexto da Pandemia; 
 
         CONSIDERANDO o Parecer nº 145/2020 – CEE/MA, que fixa: Orientações  às 
Instituiçoes pertencentes ao sistema Estadual de Ensino do Maranhão na 
reognização do calendário escolar referente aos período de excepcionalidade no 
contexto da Pandemia do novo Corona Vírus – COVID 19, a partir das normas 
prescritas na Resolução CEE/MA nº 94/2020; 
 
       CONSIDERANDO a Portaria MEC nº 544, de 16 de junho de 2020, que: dispõe 
sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto 
durar a situação de Pandemia do novo Corona Vírus – COVID 19; 
 
       CONSIDERANDO a Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que: “ estabele 
normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de 
calamidade pública reconhecidos pelo decreto legislativo nº 06 de março de 
2020; e altera a lei nº 11.947,de 16 de junho de 2009; 
 
       CONSIDERANDO a Resolução 006/2020 CME – DP que: dispõe sobre 
orientações para o desenvolvimento das atividades curriculares e a reorganização 
dos caalendários escolares, excepcionalmente, enqunto permanecerem as 
medidas de prevenção ao novo Corona Vírus – COVID 19; 
 

      CONSIDERANDO o Plano Municipal de enfrentamento as Síndromes 
respiratórias que estabelece normas quanto ao distanciamento social devido a 
Pandemia do novo Corona Vírus;   
 
         E CONSIDERANDO o período de excepcionalidade decorrente da Pandemia 
pela COVID - 19, que tem ocasionado o adiamento da retomada das atividades 
presenciais nas instituições dos Sistemas de Ensino.  
 

RESOLVE: 

Art. 1º - Aprovar o Plano de Ação do Ano Letivo de 2021, iniciando as aulas no 
regime  especial de Ensino Remoto na rede municipal de educação da cidade de 
Dom Pedro-Maranhão.  Porém, minimizando os casos da COVID 19 no munícipio 
de Dom Pedro, migra-se para o Ensino Hibrído, garantindo assim, o ensino de 
qualidade, o respeito e a preservação à vida.  

Art. 2º - A presente resolução entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 3º - Regovam-se as disposições encontradas. 

SALA DAS SEÇÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
DOM PEDRO, 19 DE MARÇO DE 2021. 

 
                _________________________________________ 

Elis Sandra Lima Vieira 
Presidente do CME 

 
                _________________________________________ 

Jeus Souza da Silva 
 

                _________________________________________ 
José Wilton da Silva Sá 

 
                _________________________________________ 

Thais Kaline Lemos 
 
                _________________________________________ 

Valdirene Nascimento dos Santos 
 

                _________________________________________ 
Antônia de Lima Alves 

 
                _________________________________________ 

Maria Francisca Silva de Melo 

                _________________________________________ 
Darilene Gomes Araújo 

                _________________________________________ 
Ajalmário Lopes Guimaraes 

Vice-presidente do CME 
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RESOLUÇÃO Nº 003/2021-CME- Dom Pedro, de 10 de Março de 2021.                                                                                 

                                                                                
Dispõe sobre a validação do Documento Curricular 
do Território Maranhense para a Educação Infantil 
e Ensino Fundamental no Sistema Municipal de 
Ensino de Dom Pedro – MA. 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de Dom Pedro, no uso das atribuições 
legais. 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Adotar o Documento Curricular do Território Maranhense, em anexo, 

como referência na implantação da Base Nacional Comum Curricular da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental no Sistema Municipal de Ensino de Dom Pedro. 

 

 

Art. 2º O documento que trata o artigo 1º é referência para adequação ou 

elaboração dos currículos escolares, devendo ser garantidas as 

especificidades da realidade Dompedrense e a identidade das Propostas 

Pedagógicas dos estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas emanadas 

deste Conselho Municipal de Educação. 

 

 

Art.3º No processo de organização curricular

 devem ser respeitadas as especificidades das modalidades de ensino e as 

necessidades dos estudantes, assegurando o uso de metodologias e estratégias 

didático-pedagógicas diversificadas. 

 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA, 

10 DE MARÇO DE 2021. 

 

 

   

_________________________________________ 

Elis Sandra Lima Vieira 
Portaria 001/2021- SEMED 

Presidente do CME 
 

  _________________________________________ 

Jeus Souza da Silva 

  _________________________________________ 

José Wilton da Silva Sá 

  _________________________________________ 

Thais Kaline Lemos 

  _________________________________________ 

Valdirene Nascimento dos Santos 

  _________________________________________ 

Antônia de Lima Alves 

  _________________________________________ 

Darilene Gomes Araújo 

  _________________________________________ 

Maria Francisca Silva de Melo 
 

  _________________________________________ 
Ajalmário Lopes Guimaraes 

Vice-presidente do CME 
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