
Prof. Jacir Bombonato Machado – outubro/2020

Ano letivo 2020 – Lei nº 14.040/2020

Normas para o retorno das aulas presenciais –
Deliberação CEE/PR nº 05/2020



Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020.

Normas do Conselho Nacional de Educação (CNE).

Normas do Conselho Estadual de Educação do Paraná 
(CEE/PR).

Manifestação das autoridades de saúde no âmbito 
Estadual e no Município

Comitê “Volta as aulas” do município

RETORNO AS ATIVIDADES ESCOLARES



MEDIDA PROVISÓRIA Nº 934, DE 1º DE ABRIL DE 2020
Estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da
educação básica e do ensino superior decorrentes das
medidas para enfrentamento da situação de emergência de
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020.



A Lei 14.040/2020, que estabelece normas excepcionais 
para o ano letivo de 2020 nas instituições de educação 
básica e superior do país.

De acordo com a Lei federal, em razão da pandemia de 
Covid-19, escolas de educação básica ficam desobrigadas do 
cumprimento, em 2020, do mínimo de 200 dias letivos, 
definidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei 
9.394/1996, desde que garantida a carga horária anual de 
800 horas.

LEI Nº 14.040/2020



•Art. 1º Esta Lei estabelece normas educacionais a
serem adotadas, em caráter excepcional, durante o
estado de calamidade pública ........

•Parágrafo único. .....(CNE) editará diretrizes nacionais
com vistas à implementação do disposto nesta Lei.

•Art. 2º Os estabelecimentos de ensino de educação
básica, observadas as diretrizes nacionais editadas
pelo CNE, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e
as normas a serem editadas pelos respectivos
sistemas de ensino (CEE/PR), ficam dispensados, em
caráter excepcional:

LEI Nº 14.040/2020



•Art. 2º ..................ficam dispensados, em caráter excepcional:

I - na educação infantil, da obrigatoriedade de observância do
mínimo de dias de trabalho educacional e do cumprimento da
carga horária mínima anual previstos no inciso II do caput do
art. 31 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - no ensino fundamental e no ensino médio, da
obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo
trabalho escolar, nos termos do inciso I do capute do § 1º do
art. 24 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, desde que
cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos
referidos dispositivos, sem prejuízo da qualidade do ensino e da
garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem, observado o
disposto no § 3º deste artigo.

LEI Nº 14.040/2020



•Art. 2º ..................ficam dispensados, em caráter excepcional:

•§ 1º A dispensa de que trata ocaput deste artigo aplicar-se-á
ao ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública
referido no art. 1º desta Lei.

•§ 2º A reorganização do calendário escolar do ano letivo
afetado pelo estado de calamidade pública referido no art. 1º
desta Lei obedecerá aos princípios dispostos no art. 206 da
Constituição Federal, notadamente a igualdade de condições
para o acesso e a permanência nas escolas, e contará com a
participação das comunidades escolares para sua definição.

LEI Nº 14.040/2020



CEE/PR - Conselho Estadual de Educação do Paraná

Deliberação do CEE/PR, nº 05, de 4/09/2020:

Normas para o retorno das aulas presenciais no Sistema Estadual de 
Ensino do Paraná, no ano letivo de 2020.

Art. 2º. O retorno às aulas presenciais poderá ocorrer mediante o estrito
cumprimento das seguintes condições:

I - Revogação e/ou alteração do Decreto n.º 4.230/2020 pelo Governador do 
Estado do Paraná.

II - Manifestação formal das autoridades de saúde em âmbito estadual e no
respectivo município autorizando o retorno às aulas presenciais.

III - Integral atendimento às recomendações sanitárias.

Art. 3º. A retomada das aulas presenciais deverá ocorrer de forma gradual para
preservar a saúde dos estudantes, dos profissionais do magistério e demais
trabalhadores da educação, recomendada às instituições de ensino a observação
das orientações da sua mantenedora e do Poder Executivo Estadual



CEE/PR – Deliberação n° 05/2020 (continuação)

Art. 4º. Para atender o direito do estudante e o cumprimento do período 
letivo de 2020 fica autorizada, a partir do retorno das aulas presenciais, a 
oferta por meio de sistema híbrido, composto por atividades realizadas 
nas instituições de ensino e nas residências dos estudantes, de maneira 
simultânea e/ou complementar. 

Art. 5º. A organização do sistema híbrido ficará a critério da instituição de ensino 
respeitado o Projeto Político Pedagógico – PPP e o Plano de Curso da instituição, 
as condições existentes de infraestrutura, assim como as normas vigentes no 
Sistema Estadual de Ensino do Paraná.

Não presenciais: realizadas por meio de orientações impressas (leituras 
de textos e livros, entre outros), estudos dirigidos (preparação para 
seminários, confecção de murais, grupos de estudos, entre outros), 
quizzes, plataformas virtuais, correio eletrônico, redes sociais, chats, 
fóruns, diário eletrônico, videoaulas, audiochamadas, videochamadas e 
outras assemelhadas.



CEE/PR – Deliberação n° 05/2020 (continuação)

Validação das atividades não presenciais como período letivo em 2020.

 Para assegurar o direito dos estudantes, com o objetivo de resguardar as 
normas do Sistema Estadual de Ensino do Paraná e permitir a validação das 
atividades não presenciais durante o período de interrupção de aulas 
presenciais nas instituições de ensino, este Conselho estabeleceu condições, a 
saber: 

Art. 6.º Para efeito de validação como período letivo, quando da oferta de 
atividades não presenciais, a instituição de ensino deverá, no prazo de 60 (sessenta) 
dias após o término da suspensão das aulas presenciais, protocolar requerimento 
no respectivo órgão competente do Sistema Estadual de Ensino do Paraná, 
contendo: 

I – ata de reunião do Conselho Escolar, quando se tratar de instituição pública; ata 
da mantenedora, quando instituição privada, no caso da Educação Básica; ata do 
Conselho Diretor ou equivalente, quando Faculdades, aprovando a proposta;



CEE/PR – Deliberação n° 05/2020 (continuação)

Validação das atividades não presenciais como período letivo em 2020.
Art. 6.º ..........
II – descrição das atividades não presenciais abordando a metodologia utilizada, 
com remissão à proposta pedagógica presencial autorizada;

III – demonstração dos recursos tecnológicos utilizados, incluindo softwares e 
hardwares, se for o caso, para o acesso dos estudantes e desenvolvimento das 
atividades;

IV – demonstração do sistema remoto de validação de frequência ou participação 
dos estudantes nas atividades realizadas; 

V – demonstração da metodologia remota de aproveitamento da oferta por meio 
das atividades escolares não presenciais realizadas;

VI – data de início e término das atividades não presenciais. 



CEE/PR – Deliberação n° 05/2020 (continuação)

Validação das atividades não presenciais como período letivo em 
2020.
Art. 6º. As mantenedoras e suas instituições de ensino da Educação Básica 
deverão assegurar o cumprimento do período letivo de 800 (oitocentas) horas 
anuais no ano de 2020, independente do tipo de oferta, presencial ou não 
presencial. 

§ 1º. Excepcionalmente, para os estudantes da Educação Infantil fica flexibilizado 
o cumprimento das 800 (oitocentas) horas anuais nos termos da Lei Federal n.º 
14.040/2020. 

Art. 7º. As instituições de ensino deverão, em até 60 (sessenta) dias após a 
retomada das aulas presenciais, apresentar proposta de reorganização do 
calendário escolar ao órgão competente do Sistema Estadual de Ensino do Paraná, 
nos termos do Art. 6º, da Deliberação CEE/CP n.º 01/2020



Decreto n° 4.230, de 16 de março de 2020.

Os planos de retorno para retomada das aulas 

Diante das dificuldades para adoção dos protocolos sanitários necessários
para reabertura de escolas e da complexidade do cenário decorrente da
pandemia da Covid-19, 82,1% das prefeituras (3.275) consultadas em
pesquisa da (CNM) acreditam não ser possível retomar as aulas presenciais
em 2020. Em pelo menos 3.742 Municípios do país não há data definida
para retorno presencial na rede municipal de ensino. Participaram da
pesquisa 3.988 gestores locais – o equivalente a 71,6% do total.

Para retomada presencial das aulas é necessário um plano de
contingência, que deve ser articulado entre as áreas de educação e
saúde. Nesse quesito, 2.811 gestores municipais afirmaram que têm os
planos de retorno prontos ou em elaboração. Entre esses, a maioria
respondeu que planeja adotar medidas para um modelo híbrido de
ensino (78,2%), além de um retorno gradual das aulas presenciais (74,7%)
e um sistema de rodízio (70,5%) para facilitar o distanciamento social.



Decreto n° 4.230, de 16 de março de 2020.

Os planos de retorno para retomada das aulas 

Os planos de contingência, elaborados de forma articulada entre as
áreas da Educação e da Saúde para o retorno das aulas presenciais,
são pré-requisitos necessários para que as atividades sejam
retomadas de forma segura, sem que isso contribua para o
aumento da disseminação do vírus.

Destaca-se que 72,7% dos Municípios já estabeleceram um comitê
ou colegiado interdisciplinar com profissionais de Educação e
Saúde para projetar atividades, fluxos e protocolos, o que reforça a
importância atribuída pelos Municípios às ações conjuntas e de
articulação entre as diversas instâncias municipais e estaduais para
elaboração dos planos para retorno das aulas.



Decreto n° 4.230, de 16 de março de 2020.

Os planos de retorno para retomada das aulas 

A Lei nº 14.040/2020 prevê a possibilidade de adoção de um
continuum curricular 2020- 2021 nos casos em que não for possível
cumprir a carga horária anual exigida neste ano.
E a adoção de estratégias combinadas que deverá continuar no
modelo híbrido de ensino será fundamental em 2021 e pressupõe
que não existe uma única maneira de aprender, pois a
aprendizagem é um processo contínuo e as tecnologias da
informação e comunicação.



Decreto n° 4.230, de 16 de março de 2020.

Os planos de retorno para retomada das aulas 

Algumas ações e protocolos, se repetem:

 distanciamento nas salas e espaços de convivência;
 higienização frequente;
 uso obrigatório de máscaras de proteção;
 redução do número de estudantes, professores e

funcionários;
 alterações dos horários e dias de aulas com redução da

carga horária/dia;
 modelo híbrido, mesclando ensino presencial em dias

alternados da semana com o ensino remoto.



Decreto n° 4.230, de 16 de março de 2020.

Comitê “Volta às Aulas”
Decreto nº. 4960 de 02 de julho de 2020

Resolução Conjunta n.º 01/2020 – CC/SEED de 06 de julho de 2020
Protocolo para retorno das aulas presenciais

As aulas nas instituições de ensino da rede pública e privada foram suspensas
por tempo indeterminado a partir do dia 20 de março de 2020, em decorrência do 

Decreto nº. 4230, assinado em 16 de março de 2020, como forma de reduzir o 
contato entre as pessoas e como contenção da propagação do novo coronavírus.

I- Orientações Pedagógicas
II - Distanciamento físico

III - Limitação do acesso à instituição de ensino
IV - Escalonamento de entrada

V - Intervalo/Recreio e Merenda escolar



Decreto n° 4.230, de 16 de março de 2020.

Comitê “Volta às Aulas”
Decreto nº. 4960 de 02 de julho de 2020

Resolução Conjunta n.º 01/2020 – CC/SEED de 06 de julho de 2020
Protocolo para retorno das aulas presenciais

..................................................................

VI- Aulas especiais
VII - Transporte escolar

VIII - Bebedouro e garrafa de água
IX - Higienização do ambiente e de superfícies

X - Higienização das mãos e uso do álcool em gel
XI - Triagem de temperatura corporal

XII - Casos de contaminação
XIII - Grupo de risco

................................

ANEXO 1 – Termo de Compromisso com o Protocolo de segurança –
COVID-19
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