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Atos Administrativos

RESOLUÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro,
fone- 73 – 271-2110/2101
CNPJ.: 13.858.303/0001-91

RESOLUÇÃO Nº. 07/2022 DE
04 DE FEVEREIRO DE 2022.

EMENTA: Dispõe sobre a retomada das
aulas e atividades presenciais em todas
as unidades escolares vinculadas ao
Sistema Municipal de Ensino do Município
de IGUAÍ, e dá outras providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IGUAÍ, no
uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei de Diretrizes Bases da
Educação Nacional 9394/96 (LDB), no Parecer CNE/CP nº 5/2020, Lei Federal
nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, Resolução CNE/CP nº 02, de 05 de
agosto 2021, Nota de Esclarecimento do Conselho Nacional de Educação –
CNE, de 27 de janeiro de 2022 e Nota Conjunta CEE – BA / UNCME, de 01 de
fevereiro de 2022;
CONSIDERANDO o Relatório Situacional de janeiro de 2022 da Vigilância
Epidemiológica, que através de gráficos vem salientando a diminuição de
casos no Município;
CONSIDERANDO que a Rede Municipal de Ensino do Município de IGUAÍ/BA
é regida pelo Conselho Municipal de Educação – CME com regras próprias;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar as providências e as condições
que favoreçam a realização de atividades escolares presenciais, garantindo os
direitos e objetivos de aprendizagem dos alunos da Educação Básica e o
cumprimento da carga horária letiva mínima obrigatória;
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar e convalidar o Plano de Retorno às Aulas Presenciais em suas
etapas, cumprindo a carga horária mínima de 800 horas anuais.
Art. 2º As etapas de retorno das aulas presenciais nas escolas as unidades
escolares vinculadas ao Sistema Municipal de Ensino do Município de IGUAÍ,
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com 100% dos alunos de cada classe, ocorrerá a partir de 07 de fevereiro para
a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos EJA.
§ 1º As aulas e atividades presenciais deverão seguir, obrigatoriamente, os
calendários escolares organizados para o ano letivo 2022;
Art. 2º Caberá à direção de cada Unidade de Ensino resguardar a saúde, de
forma preventiva à Covid-19, de todos os funcionários (inclusive a sua) e
alunos durante o retorno das aulas e atividades presenciais, devendo seguir as
orientações e protocolos do plano de retorno e que:
I - seja mantido o respeito aos protocolos sanitários emitidos pela Secretaria
Municipal de Saúde do Município por meio da Vigilância Sanitária e
Epidemiológica;
II - evite aglomeração de pessoas estranhas em qualquer um dos espaços
escolares pertencente à cada unidade de ensino;
III – observe, rigorosamente, as condições de higiene e manuseio no preparo
dos alimentos na cozinha de cada unidade escolar.
Art. 3º.
No desenvolvimento das atividades presenciais deverão ser
observadas as seguintes orientações para os docentes e os discentes:
I - os alunos com deficiência devidamente comprovada por laudos médicos, os
que apresentarem sintomas gripais ou que seja comprovado o contágio a
Covid19 deverão ser atendidos com atividades remotas ou híbridas;
II – os profissionais da educação que apresentarem sintomas gripais deverão
ser afastados das atividades presenciais, devendo apresentar atestado da sua
situação de saúde;
III - é fundamental manter a busca ativa e efetiva pelos estudantes;
IV - priorizar diariamente o acolhimento e o bem-estar sócio emocional dos
alunos e dos profissionais da educação;
V - realizar avaliação diagnóstica para orientar a recomposição e recuperação
das aprendizagens dos alunos.
Art. 4º As escolas de Educação Infantil devem, conforme previsto no art. 20 do
Parecer CNE nº 02/2020:
I - investir em atividades que possibilitem uma transição tranquila entre as
rotinas vivenciadas em casa para uma nova rotina escolar, cuidando dos
aspectos psicoemocionais dos estudantes e das condições de oferta de
escolaridade;
II - fundamentar o trabalho pedagógico de educação, marcado por processos
de acolhida, segurança, cuidados, escutas e diálogos de todos e para todos os
sujeitos da comunidade escolar;
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III - garantir atenção ao planejamento didático-pedagógico dos professores
para que não envolvam atividades de interação com contato direto, nem
compartilhamento de materiais, privilegiando o uso de áreas ao ar livre;
IV - organizar os horários de intervalo e de saída dos alunos, evitando
aglomerações.
Art. 5º Os alunos serão avaliados através de atividades desenvolvidas em
processo, prevalecendo os aspectos qualitativos sobre os quantitativos.
Art. 6º Todos os atos decorrentes da aplicação desta Resolução deverão ser
devidamente registrados pelas instituições de ensino, ficando à disposição e
supervisão do Conselho Municipal de Educação.
Art. 7º As atividades pedagógicas não presenciais poderão, a qualquer tempo,
ser utilizadas de forma integral ou parcial, quando as atividades letivas
presenciais forem suspensas por determinação das autoridades locais, ou
quando as condições sanitárias locais de contágio tragam riscos à segurança
da comunidade escolar, cabendo à gestão das redes e sistemas o anúncio do
fato e da sua divulgação junto às famílias dos estudantes.
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Iguaí/BA, 04 de fevereiro de 2022.

DAGMAR BARRETO CHAVES
Presidente do Conselho Municipal de Educação
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PARECER
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro,
fone- 73 – 271-2110/2101
CNPJ.: 13.858.303/0001-91

PARECER Nº. 07/2022 DE 04
DE FEVEREIRO DE 2022.

EMENTA: “Validação do Ano Letivo
de 2021, pelos membros do Conselho
Municipal de Educação de Iguaí –
Bahia e dá outras providências”.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IGUAIBAHIA, com fundamento nos incisos III e IV, do art. 11, da Lei Federal n.º 9.394,
de 23 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –
LDBEN e artigo 2º inciso II.
CONSIDERANDO: A necessidade de adotar providências que minimizem as
perdas dos alunos e assegurar que os objetivos educacionais, previstos para
cada ano sejam alcançados até o final do ano letivo.
CONSIDERANDO: O cumprimento do mínimo de oitocentas horas letivas de
aula, exigidos dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020.
CONSIDERANDO:
A importância do Calendário Escolar no processo
educacional como elemento propulsor das ações programadas no Projeto
Educativo para o ano Letivo;
CONSIDERANDO: A LDB 9.394/96, Art. 23, para o cumprimento dos objetivos
de aprendizagem e desenvolvimento da Educação Básica, e observando-se que
a legislação educacional e a BNCC admitem diferentes critérios e formas de
organização da trajetória escolar, a integralização da carga horária mínima do
ano letivo afetado pela pandemia pode ser efetivada no ano subsequente.
CONSIDERANDO: O disposto na Lei Federal nº. 9.394/96, especialmente nos
Artigos 12, 13, 14, 15, 24, 26, 34 e 79b com suas respectivas alterações;
CONSIDERANDO: As Resoluções Normativas CEE Nº 27, de 25 de março de
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2020, CEE Nº 34, de 28 de abril de 2020 e CEE Nº 37, de 18 de maio de 2020,
CEE Nº 41 de 22 de junho de 2020 que autorizam a adoção, em regime
especial, de atividades escolares não presenciais, de caráter excepcional e
temporário, em decorrência da Situação de Emergência de Saúde Pública de
Importância Internacional, em razão da pandemia da COVID-19, declarada pela
Organização Mundial da Saúde – OMS, em 11 de março de 2020, e das
medidas de restrição estabelecidas no Decreto Estadual No 19.529, de 16 de
março de 2020, em razão desse evento de saúde pública;
CONSIDERANDO: O
disposto
na
NOTA
TÉCNICA
01/2020MP/TCE/TCM/UNCME, que orienta os Conselhos Municipais de Educação a
desenvolverem suas ações pautados na responsabilidade e cautela que o
momento requer, em articulação com a UNDIME e comunidade educacional,
conforme orientações das Coordenações Estaduais da UNCME e em
consonância com a realidade de cada Estado e município;
CONSIDERANDO: A NOTA PÚBLICA Nº 02/2020 – UNCME/BA (União
Nacional dos Conselhos Municipais de Educação da Bahia) de esclarecimento,
quanto as implicações da Pandemia da COVID-19, no fluxo do Calendário
Escolar, na Educação Básica - Educação Infantil e Ensino Fundamental e
orienta os Conselhos Municipais de Educação do Estado da Bahia;
CONSIDERANDO: As orientações da UNCME para regulamentação das
atividades letivas 2020/2021; e Retorno às atividades letivas Continuum
2020/2021.
CONSIDERANDO: A Resolução do CME nº 03 que orienta sobre a
reorganização e cumprimento do Calendário Letivo do ano de 2020 no Sistema
Municipal de Ensino de Iguaí.
RESOLVE:
Art. 1º. Aprovar as atividades desenvolvidas no ano letivo Continuum de 2021
devido a Pandemia do Coronavírus (Covid-19), no âmbito da Educação Básica,
nas unidades escolares da Rede Pública Municipal de Iguaí-Bahia.
Art. 2º. Considerando que a implementação e o desenvolvimento das atividades
pedagógicas durante o período de isolamento social podem afetar de modo
desigual à aprendizagem dos estudantes e, no intuito de garantir a continuidade
do processo de aprendizagem, em caráter excepcional, o Sistema Municipal de
Ensino trabalhou um continuum curricular 2021.
§1º. O planejamento curricular do calendário letivo de 2021 incluiu os objetos de
aprendizagem cumpridos no ano de 2020, a flexibilização dos materiais e
recursos pedagógicos e outras estratégias que asseguraram a aprendizagem de
todos.
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Art. 3º. Como órgão FISCALIZADOR do Sistema de Ensino, o CME fez a
verificação inloco nas Unidades de Ensino para confirmação do trabalho remoto
e hibrido desenvolvidos aos estudantes.
Art. 4º. Com base nos documentos recebidos e analisados o Conselho Municipal
de Educação de Iguaí da o parecer favorável a validação do ano letivo de 2021
das Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino de Iguaí-Bahia.

Iguaí/BA, 04 DE FEVRERIRO DE 2022.

DAGMAR BARRETO CHAVES
Presidente do CMEI
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RESOLUÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro,
fone- 73 – 271-2110/2101
CNPJ.: 13.858.303/0001-91

RESOLUÇÃO Nº. 08/2022 DE 04
DE FEVEREIRO DE 2022.

VALIDAÇÃO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE
IGUAÍ 2021 CMEI
EMENTA: Sobre a validação
do ano letivo de 2021,
referente ao regime especial
de atividade curricular do
continuum 2020/2021.

CONSIDERANDO a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
(CF/88) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei 8.069/1990;
CONSIDERANDO a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional (LDB);
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde OMS, em 30 de
janeiro de 2020, declarou Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional – ESPII, declarando no dia 11 de março de 2020, a disseminação
comunitária da COVID-19 em todos os Continentes, caracterizando-se como
“Pandemia”;
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde editou Portaria nº 188/GM/MS, de
4 de fevereiro de 2020, declarando Emergência em Saúde Pública de
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Importância Nacional em razão da infecção Humana pelo Novo Coronavírus COVID-19;
CONSIDERANDO o disposto no Parecer CNE/CP nº 5/2020, na Lei Federal nº
14.040, de 18 de agosto de 2020 e na Resolução CNE/CP nº 02, de 05 de
agosto 2021.
CONSIDERANDO que o Conselho Estadual de Educação da Bahia por meio
da Resolução CEE/BA Nº 20, de 07 de junho de 2021 estabelece normativas
para o Regime Especial de atividades curriculares no Sistema de Ensino do
Estado da Bahia, no ano de 2021.
CONSIDERANDO o quanto estabelecido no Art. 13 da Resolução CEE/BA Nº
37, de 18 de maio de 2020.
CONSIDERANDO o determinado no Art. 1º da Resolução CEE/BA Nº 44, de
24 de agosto de 2021.
CONSIDERANDO o determinado no Art. 7º da Resolução CEE/BA Nº 44, de
24 de agosto de 2021.
CONSIDERANDO o PARECER 14/2021 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021 DO
CME que . dispõe sobre o retorno das aulas no âmbito da Rede Municipal de
Educação.
CONSIDERANDO o DECRETO N.0044/2021 DE 08 DE SETEMBRO DE 2021.
Dispõe sobre o retorno das aulas no âmbito da Rede Municipal de Educação
mediante metodologia de ensino híbrido, como medida temporária e
emergencial de prevenção de contágio pelo Coronavírus (COVID-19).
CONSIDERANDO o determinado pela Deliberação do CEE-BA Nº 03/2021 Sobre a validação do ano letivo de 2021, referente ao regime especial de
atividade curricular.
CONSIDERANDO o determinado pela

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA

CME/SMEI 01/2021 sobre a validação do ano letivo de 2021, referente ao
regime especial de atividade curricular do continuum 2020/2021.
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CONSIDERANDO o o cumprimento do art, 4 da RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2,
DE 5 DE AGOSTO DE 2021, assim disposto:
Art. 4º: II - no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, da
obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo trabalho
escolar, nos termos do art. 24 da LDB, sem prejuízo da qualidade e
da garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem, desde que
cumprida a carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas anuais.
§ 1º Podem

ser

desenvolvidas

atividades

pedagógicas

não

presenciais vinculadas aos componentes curriculares de cada curso
de cada etapa, mediante uso de tecnologias da informação e
comunicação, para fins de integralização da respectiva carga horária.

PARECER:
Com base na análise dos documentos apresentados e considerando os Marcos
Legais que regem a educação do país e todas as dificuldades trazidas pela
situação da calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, esse
Conselho é de parecer favorável a aprovação e validação do ano letivo de 2021
e do cômputo de atividades não presenciais, hibridas e presenciais para fins de
cômputo da carga horária mínima anual de 800 horas.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, o Conselho Municipal de Educação , nos termos deste
Parecer, em conformida com a documentação solicitada para VALIDAÇÃO DO
ANO LETIVO DE 2021:
1.

As Instituições vinculadas ao Sistema municipal de Ensino que

produziram o Relatório Final das atividades do regime especial, ao encerrar o
Ano Letivo de 2021.
2.

A instituição que submeteram o Relatório Final ao Conselho Escolar ou

instância equivalente com a Ata de Gestão anexada , avaliando as atividades
desenvolvidas pela respectiva instituição de ensino.
3.

A instituição que preencheu, assinou e entregou ao CME o Termo de

Encerramento do Ano Letivo assinado após a reunião com o Conselho Escolar.
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DELIBERAÇÃO
O Conselho Municipal de Educação de Iguaí aprova por unanimidade o
presente Parecer.
O CMEI-BA torna público a lista de validação do ano letivo de 2021, com as
instituições que cumpriram todos os mecanismos de controle do Regime
Especial de Atividade Curricular e de Atividdades de Rotorno Hibrido da rede
municipal de Educação de Iguaí.

VALIDAÇÃO DO ANO LETIVO DE 2021
Instituições que cumpriram os mecanismos de controle do Regime Especial
de Atividade Curricular da Rede Municpal de Educação de Iguaí- Bahia
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CORDEIRO SILVA

29273102

PREDIO ESCOLAR ADALBERO SOUZA CURVELO

29273412

PREDIO ESCOLAR JOÃO PALMEIRA NETO
ESCOLA ESCOLASSA ALMEIDA DE JESUS

29273536
29273722

PRÉDIO ESCOLAR OTÁVIO REIS CAJÁ

29273633

ESCOLA JUVÊNCIO BRAZ PEREIRA

29273030

PRÉDIO ESCOLAR DOLILA OLIVEIRA DE SOUZA

29273463

ESCOLA FILOMENA MARIA ALVES

29273285

ESCOLA DOIS DE JULHO

29273250

ESCOLA TOMAIS DESIDÉRIO DE SOUZA

29273200

PRÉDIO ESCOLAR SENHOR DO BONFIM

29273781

PRÉDIO ESCOLAR CRESCENCIO CATARINO

29331552

PREDIO ESCOLAR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

29272912

ESCOLA REGINA MEDEIROS

29273684

PRÉDIO ESCOLAR ERALDO TINOCO

29273382

PRÉDIO ESCOLAR ELIZIÁROP RODRIGUES DA SILV

29273480

PRÉDIO ESCOLAR MIGUEL BENEDICTIS

29273625

PRÉDIO ESCOLAR JOSÉ MAIA

29273552

ESCOLA DEL REI

29273714

PREDIO ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS

29331404

ESCOLA JOSAPHAT MARINHO

29273366
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PRÉDIO ESCOLAR FRAUCILIO BISPO

29273404

PRÉDIO ESCOLAR JOSÉ DE ANCHIETA

29273773

COLÉGIO MUNICIPAL ARANI DE SOUZA

29273331

CENTRO EDUCACIONAL NETANIAS ALVES VEIGA

29272939

ESCOLA MUNICIPAL JABES DE SOUZA

29371899

CRECHE CASULO PROFª. MIRALVA EVANGELISTA

29347890

ESCOLA MUNICIPAL RAMIRO MATOS

29273170

ESCOLA MUNICIPAL TEREZA ALMEIDA

29273668

GRUPO ESCOLAR MOISÉS DANTAS RÊGO

29273056

GRUPO ESCOLAR ESTER GALVÃO

29273315

GRUPO ESCOLAR ALICE D ESQUIVEL

29273307

CENTRO EDUCACIONAL DE IGUAÍ

29348030

Iguaí/BA, 04 de Fevererio de 2022.

DAGMAR BARRETO CHAVES
Presidente do CMEI
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