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INFORMATIVO 07/2020 
COVID-19 

 

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC, vem comunicar 

aos senhores pais e/ou responsáveis sobre o encerramento do ano letivo que 

aconteceu na data de 18 de dezembro de 2020.  

Com a suspensão das aulas presenciais, em março do ano atual, por motivo 

da pandemia do Novo Coronavírus, as instituições de ensino precisaram reorganizar o 

calendário escolar e mudar a metodologia de ensino para o formato de aulas remotas. 

Esse novo método foi desafiador e inovador para todos os profissionais da educação e 

principalmente para as famílias que, em parceria com a escola, promoveram o 

aprendizado de nossas crianças.   

A SEMEC em reunião com os Diretores e Pedagogos e levando em 

consideração as recomendações do MEC e o parecer do Conselho Nacional de 

Educação (CNE), decidiu, após várias análises e estudos, que neste ano letivo evitaria 

a retenção dos alunos, em virtude da crise do coronavírus, para que o aluno não fosse 

mais penalizado do que já foi durante todo esse período. Entendemos que a retenção 

em si, já é um assunto muito polêmico sem o evento da pandemia. Nesse sentido, 

imaginar e regulamentar os caminhos para aprovação ou reprovação, seria o maior 

desafio para professores e as instituições de ensino do nosso Município.  

Ressaltamos que no conselho de classe, de cada Instituição, os professores, 

em ata, realizaram os pareceres de cada aluno, identificando o aprendizado individual, 

levando em consideração às atividades realizadas e entregues durante todo ano, e 

também dos resultados das 04 (quatro) Avaliações de Fluência. Portanto, mesmo o 

aluno sendo aprovado para o ano seguinte, sem todos os pré-requisitos necessários, 

as Escolas e Cmei terão documentados um diagnóstico parcial de cada estudante e 

realizarão um diagnóstico mais preciso após o retorno das aulas presenciais, para que 

sejam realizadas as adequações no currículo e buscar promover um programa de 

recuperação no ano letivo de 2021. 
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Enquanto educação, temos a consciência que nossos educandos não 

obtiveram um desenvolvimento cognitivo em sua plenitude, pois o ambiente escolar é 

um cenário vivo de interações, de trocas explícitas de ideias, valores e interesses 

diferentes. É durante momentos como o recreio, por exemplo, que as 

crianças desenvolvem suas habilidades sociais e emocionais, bem como o senso de 

coletividade e empatia.  

Finalizo agradecendo a Deus por estar conosco em todo esse percurso e 

que tornou possível o enceramento de mais uma no letivo. Parabenizo todos os 

profissionais da educação, que sabiamente desenvolveram seus trabalhos com amor e 

exatidão e minha eterna gratidão aos familiares por acreditar em nosso trabalho e nos 

ajudar nessa caminhada.  

 

  

 

JOSIANE LUQUE DE OLIVEIRA 

Secretária Municipal de Educação e Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapopema, 21 de dezembro de 2020.  
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