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Decretos


DECRETO Nº 08, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022.
Dispõe
sobre
alteração
do
Calendário Letivo do Continuum
Curricular 2020/2021, instituído
pelo Decreto nº 93, 26 de março
de
2021
em
decorrência
da
pandemia da COVID-19, e dá outras
providências.
HIGO MOURA MEDEIROS, Prefeito do Município de
Teofilândia-BA, usando das atribuições que lhes são conferidas por lei, e;
CONSIDERANDO que a Lei 14.218, de 13 de outubro de 2021
“Altera a Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, para dispor sobre a validade
das normas educacionais a serem adotadas, em caráter excepcional,
enquanto perdurarem a crise sanitária decorrente da pandemia da Covid-19
e suas consequências”;
CONSIDERANDO
as
devolutivas
dos
momentos
formacionais de avaliação e monitoramento da oferta do ensino remoto após
o fechamento da II unidade do Continuum Curricular 2020/ 2021 ocorridos
nos dias 28/09, 30/09 e 04/10 de 2021, com representantes dos docentes
da Educação Infantil, Ensino Fundamental, das modalidades Educação
Especial e Educação de Jovens e Adultos, e do CME, onde foi manifestado
por esse coletivo propostas para readequação do calendário em curso
levando-se em conta as evidências dos desgastes emocionais e físicos de
docentes e discentes devido ao o contexto excepcional da oferta do ensino
remoto;
CONSIDERANDO o aumento das taxas de contágio do
COVID e inviabilidade da implementação das etapas subsequentes do Plano
Emergencial de Retomada Pedagógica para o Continuum Curricular 20202021, publicado em D.O do dia 20 de Abril de 2021, nos termos da Resolução
02 de abril de 2021, na última unidade;
CONSIDERANDO a norma posta pelo Art 23 da LDB
9394/1996 pelo qual o calendário escolar deve ter sua (re) construção
ajustada aos cenários conjunturais que envolvem as peculiaridades locais.
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar e dar conhecimento a readequação do
calendário do Continuum curricular aprovado e republicado em D.O do dia 26
de março de 2021, nas normativas do Decreto nº 93, e a manutenção da
oferta do Ensino Remoto para conclusão do Continuum Curricular 2020-2021.
Art. 2º - De modo a assegurar o cumprimento da carga
horária mínima prevista para o ano letivo em curso, ao abrigo do que
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determina o Art. 6º do Parecer do CEE/BA Nº 37/2020 a recomposição do
calendário agrega como dispositivo de contagem de dias e horas letivas:
I.

Utilização de período não previstos, como o de recesso escolar,
feriado e inclusão de mais sábados;

II. Ampliação da jornada escolar diárias no turno oposto ao do período
de sua jornada escolar habitual para realização das atividades
escolares, (Atividades Complementares – ATCs).
Art 3º - Ao abrigo do que dispõem a Lei Complementar Nº 023/2012
- Estatuto do Magistério Público do município e dá outras providências-, em
seu capítulo XVII dos direitos e deveres os educadores estarão em atividades
pedagógicas no período de 01 a 07/02/2022, a citar o fechamento dos diários
virtuais.
Parágrafo Único: As unidades escolares permanecerão abertas ao público
em horário administrativo durante o período de 01 a 07/02/2022, estando os
demais trabalhadores da educação a disposição das equipes gestoras nesse
período.
Art. 4º - Na reorganização do novo Calendário do Continuum
Curricular fica estabelecido a inclusão das atividades pedagógicas realizadas
ao longo do biênio 2020/2021 que não estavam contabilizadas como
horas/dias letivos e as atividades complementares que foram programadas
com a finalidade de contabilizar dias e horas letivas para antecipação do
encerramento do ano letivo, as quais promoveram as alterações nos registros
adiante enumerados, que passam a vigorar da seguinte forma:
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Art. 5º - Fica revogado o encerramento do ano letivo do
Continuum Curricular 2020/2021 fixado para dia 12 de fevereiro de 2022,
anteriormente previsto no art. 1º do Decreto nº 93 de 26 de março de 2021
que aprovou e deu ciência do Calendário Escolar Continuum Curricular
2020/2021.
Art. 6º - Conforme já aprovado pelo Conselho Municipal de
Educação o Calendário constante no Anexo I, passa a vigorar com os
ajustes acima apresentados, ficando assim:




Ana Carla Santos de Oliveira
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Decreto nº 02/2021
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