
 
 

 

Of. Nº 079/2020 – PR 

Brasília, 23 de abril de 2020  

 

 

 

Ao Ilmo. Sr. LUIZ ROBERTO LIZA CURI 

Presidente do Conselho Nacional de Educação – CNE 

 

  

                                                                                                          
 

 

Assunto: Consulta pública sobre o Parecer que trata da Reorganização dos Calendários 

Escolares e a realização de atividades pedagógicas não presenciais durante o período de 

Pandemia da COVID-19 

 

  

Senhor Presidente, 

 

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, vimos encaminhar as contribuições da CNTE à consulta em 

tela, sobre a qual destacamos, antecipadamente, as seguintes preocupações com a minuta de Parecer do 

CNE, todas elas devidamente fundamentadas nos dois documentos em anexo: 

 

1. As recomendações do CNE para que eventuais conteúdos curriculares ofertados a distância não 

promovam mais desigualdades e exclusão escolar, requer aprofundamento quanto às formas e 

critérios normativos para a utilização dessa oferta educacional na composição do calendário 

escolar oficial, pois o que acontece em muitas redes de ensino hoje é o não respeito às 

normativas desse Colegiado expressas na Nota de Esclarecimento emitida em 18.03.2020; 

 

2. A gestão democrática carece de protagonismo na minuta de Parecer, devendo ser recomendada 

a participação da comunidade escolar – via consulta virtual/presencial aos Fóruns e Conselhos 

Escolares – sobre as formas de reposição das aulas e/ou de eventual utilização das ferramentas 

de ensino a distância, especialmente para os casos de cômputo dessa oferta emergencial no ano 

letivo em curso; 

 

3. A Lei 9.394/96 (LDB) dispõe de duas formas de oferta escolar (presencial e a distância) e o 

Decreto 9.057/17 regulamenta as aulas não presenciais (EaD), devendo o mesmo ser 

rigorosamente observado pelo CNE em suas orientações aos sistemas de ensino dos entes 

federados; 

 

4. Dada a excepcionalidade das medidas de EaD na educação básica e a falta de estrutura, de 

experiência e de ferramentas tecnológicas nas redes de ensino, sobretudo nas esferas estadual e 

municipal, convém recomendar o acompanhamento sistemático (prévio e posterior) do 

Ministério Público frente às condições de acesso e aprendizagem dos estudantes e de eventuais 

aquisições de programas de EaD; 

 



 
 

 

5. Em razão da indefinição do tempo que perdurará o isolamento social, convém o CNE orientar 

enfaticamente a aplicação prioritária dos dispositivos da LDB (200 dias letivos e 800 horas 

anuais), podendo, em caso excepcional e consultada a comunidade escolar (sobretudo à luz das 

condições de acesso dos estudantes às atividades a distância), serem adotadas as cláusulas da 

MP 934 e o cômputo da EaD no calendário escolar; 

 

6. A ausência de previsão legal para adotar atividades não presenciais na Educação Infantil não 

permite que o CNE inove a legislação, a fim de autorizar o cômputo de EaD nessa etapa 

escolar – ainda que em caráter excepcional. Para esse caso, assim como para as turmas de 

Alfabetização, o melhor consiste em estender o ano letivo presencial (para além do ano civil) e 

recomendar a reestruturação do calendário e dos currículos nos anos de 2020 e 2021 para que 

as escolas compensem posteriormente em seus PPPs os atuais prejuízos pedagógicos; 

 

7. Enfatizar a orientação para os sistemas de ensino negociarem com a comunidade escolar e os 

sindicatos o calendário letivo e os direitos dos profissionais da educação, tais como, 

contratações, férias, recessos, licenças, jornada de trabalho durante a elaboração e 

acompanhamento das aulas não presenciais, entre outros;  

 

8. Saudamos o CNE pelo posicionamento em relação ao calendário dos exames nacionais da 

educação básica, especialmente do ENEM 2020, devendo as provas e outras etapas respeitarem 

o período de isolamento social e o calendário das escolas públicas, que atendem mais de 80% 

dos estudantes no nível básico. 

 

Grato, desde já, pelo acolhimento das contribuições da CNTE, subscrevemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heleno Araújo 

Presidente 

 


