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INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº004/2020-SEMEC/CMEG 

 

 

Orienta as Unidades de Ensino da rede pública 

municipal e rede privada de ensino quanto à 

reelaboração do Calendário Escolar e ao 

preenchimento do Livro Registro de Classe, em 

decorrência do regime especial para o 

desenvolvimento das atividades escolares no 

âmbito do Sistema Municipal de Ensino de 

Guarapuava 

 

 

 A  Secretária Municipal de Educação e Cultura, no uso das atribuições legais que lhe 

confere o Decreto Municipal n.º 3.925/2014, de 09 de junho de 2014 em conjunto com o 

Conselho Municipal de Educação de Guarapuava, considerando: 

  

- a Lei Federal n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional e suas alterações; 

  

- o Decreto Estadual n.º 4.258, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

Coronavírus - Covid-19. 

  

- Decreto Municipal nº 7815/2020, de 17 de março de 2020, que estabelece medidas de 

enfrentamento emergencial de saúde pública em decorrência da Infecção Humana pela COVID-

19 e estabelece providências. 

  

- Decreto Municipal nº 8007/2020 de 04 de junho de 2020, que altera a redação do art. 5º do 

Decreto nº 7815/2020. 
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- a Deliberação nº 02/2020 CMEG/GUARAPUAVA/PR, de 30 de abril de 2020, que estabelece 

instituição de normas para o desenvolvimento de atividades e estudos escolares não 

presenciais do Sistema Municipal de Ensino de Guarapuava, em decorrência da legislação 

específica sobre a pandemia causada pelo novo Coronavírus COVID-19 e outras providências; 

  

- a Deliberação nº 03/2020 CMEG/GUARAPUAVA/PR, de 09 de junho de 2020, que estabelece 

Alteração do Art. 2º da Deliberação nº 02/2020 e instituição de regime especial para o 

desenvolvimento de atividades e estudos escolares não presenciais para educação infantil e, 

reorganização do cômputo de hora-atividade aos docentes das Unidades de Ensino que 

integram o Sistema Municipal de Ensino de Guarapuava,  em decorrência da legislação 

específica sobre a pandemia causada pelo novo Coronavírus COVID-19. 

  

- a Deliberação n.º 06/2020–CMEG/GUARAPUAVA/PR, que estabelece Alteração do Art. 2º da 

Deliberação 03/2020 – CMEG – Instituição do Regime Especial no formato Híbrido para o 

desenvolvimento das atividades e estudos escolares presenciais ou não presenciais para a 

Educação Infantil e Ensino Fundamental do Sistema Municipal de Ensino de Guarapuava e 

instruções para assentamento em Livro de Registro de Classe em decorrência da legislação 

específica sobre a pandemia causada pelo novo Coronavírus COVID-19. 

  

- Instrução Normativa nº 002/2020 CMEG/SEMEC, de 17 de março de 2020, dispõe sobre a 

organização das Unidades de Ensino jurisdicionadas ao Sistema Municipal de Ensino de 

Guarapuava, em face da suspensão do calendário escolar 2020, decorrente das medidas 

preventivas em razão da pandemia Coronavírus COVID-19; 

  

- Instrução Normativa Conjunta nº 02/2020-CMEG/SEMEC, de   10 de junho de 2020, instrui 

acerca dos procedimentos necessários para a realização de atividades não presenciais para as 

Escolas Municipais e aos Centros Municipais de Educação Infantil da Rede Pública de 

Guarapuava, durante a pandemia da COVID-19. 

  

- Portaria nº 003/2020 de 29 de abril de 2020, que antecipa o período do recesso escolar das 

Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil da Rede Pública Municipal. 
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RESOLVE 

  

Art. 1º Orientar as Unidades de Ensino quanto ao Calendário Escolar e ao preenchimento do 

Livro Registro de Classe, durante o regime especial, para o desenvolvimento das atividades 

escolares, expede a presente instrução para as redes públicas municipais e redes privadas de 

ensino. 

  

1 - CALENDÁRIO ESCOLAR 

  

1.1 As Unidades pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino de Guarapuava, seja da rede 

pública municipal ou da rede privada de ensino, deverão apresentar, no prazo de 30 (trinta) 

dias após a publicação desta orientação, proposta de Calendário Escolar 2020, devidamente 

reorganizado, com a garantia do cumprimento do período letivo, ou seja, de no mínimo 800 

(oitocentas) horas. 

 

1.2 Para a reorganização do Calendário Escolar, no caso da rede privada a mantenedora deverá 

observar os atos ou decretos municipais quanto à antecipação de recesso escolar, férias 

escolares ou suspensão de aulas presenciais. 

 

1.3 Para a validação da oferta de atividades escolares não presenciais, as Unidades de Ensino 

deverão observar os documentos listados na Deliberação nº 02/2020 - CMEG no art. 9º. 

 

1.4 Fica autorizada às Unidades de Ensino de Educação Infantil das redes públicas municipais e 

privadas a oferta de atividades não presenciais, conforme Deliberação n.º 03/2020 - CMEG. 

1.5 De acordo com o art. 2º da Lei nº 1.040, ficam dispensados, em caráter excepcional: 

I– na Educação Infantil, a obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de trabalho 

educacional e o 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, a obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo 

trabalho escolar, nos termos do inciso I do caput e 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 
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referidos dispositivos, sem prejuízo da qualidade do ensino e da garantia dos direitos e 

objetivos de aprendizagem. 

1.6 A carga horária utilizada para as atividades de formação e estudos não poderá ser utilizada 

para o cômputo dos dias letivos e das 800 (oitocentas) horas mínimas para o estudante. 

1.7 Os feriados municipais e nacionais não poderão ser computados para fim de cumprimento 

de Calendário Escolar e nem utilizados para o envio de atividades. 

1.8 Recomenda-se que os eventos presenciais específicos de cada Unidade de Ensino, 

programados em Calendário Escolar para o ano letivo de 2020, não sejam considerados na sua 

reorganização, em razão da pandemia do COVID-19. 

1.9 Ao elaborar o Calendário é importante atentar-se aos prazos, de forma que a transição 

entre os anos letivos de 2020 e 2021 das redes e Unidades de Ensino na Educação Básica não 

comprometa o período de matrículas e transferências, especialmente a matrícula de 

estudantes no 1.º e no 6.º ano do Ensino Fundamental. 

  

2 LIVRO REGISTRO DE CLASSE (LRC) 

  

2.1 O Livro de Registro de Classe (LRC), obrigatoriamente deverá ser preenchido somente na 

Unidade de Ensino, por se tratar de um documento oficial. 

2.2 Para efeito de registro, a data de início e término das atividades presenciais, entre os dias 

03 e 04 de fevereiro a 19 de março. Bem como, o registro das atividades não presenciais deve 

observar o ato ou decreto municipal quanto ao período de pandemia. Para as Unidades da Rede 

Pública Municipal, será no início de 15 de maio de 2020. 

2.3 Quanto ao período em que não houve a oferta de atividades não presenciais e que não foi 

considerado recesso ou férias escolares, sugere-se elaborar um plano de reposição, podendo 

ser estendido a carga horária, ou reposição aos sábados. 

2.4 As redes públicas municipais e redes privadas de ensino deverão prever formas de garantir 

o atendimento dos objetivos de aprendizagem para os estudantes. 

2.5 O período de recesso escolar deverá ser informado no campo Anotações e não deverá ser 

preenchido a quadrícula: “Recesso Escolar de XX/XX/2020 à XX/XX/2020”.  

2.5.1 Para a rede pública municipal, Escolas Municipais: “Recesso Escolar de 30/04/2020 à 

14/05/2020”. 
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2.5.2 Para os Centros Municipais de Educação Infantil: “Recesso Escolar de 30/04/2020 a 

06/05/2020”. 

2.6 Para as Unidades da rede pública municipal o período de 20/03/2020 a 29/04/2020 (1º 

Bimestre), as quadrículas não deverão ser preenchidas, nem os dias informados no LRC, deverá 

ser registrado no Campo Observações: “Atividades Complementares/Decreto nº 7815/2020”. 

2.7 Em relação às atividades não presenciais as Escolas Municipais deverão registrar frequência, 

embasando-se pela entrega e retirada de materiais. No campo observação do Livro Registro de 

Classe (LRC) registrar “atividades não presenciais” (descrever a forma de atendimento utilizado 

- se é aula através de aplicativo, TV, atividades impressas ou outra) a partir da data 15/05/2020. 

Neste período, para facilitar o acompanhamento pedagógico realizado pelo professor, na 

quadrícula de frequência deverá registrar: se a família entregou as atividades ficará com a sigla 

CI (comparecimento indireto) e para o estudante que não entregar as atividades ficará com (F) 

falta no LRC.  

2.8 Nos registros de frequência da Educação Infantil (Pré I e Pré II) que ofertam as atividades 

não presenciais deverão registrar frequência. No campo observação do Livro Registro de Classe 

(LRC) registrar “atividades não presenciais” (descrever a forma de atendimento utilizado - se é 

aula através de aplicativo, TV, atividades impressas ou outra) a partir da data de 15/05/2020 

e/ou 07/05/2020. Conforme orientações elencadas no item 2.7, desta Instrução. 

2.8.1 Para a faixa etária de 0 a 3 anos, as quadrículas dos LRC não deverão ser preenchidas, 

somente o Campo Observação no período compreendido com atividades remotas.  

2.9  O tempo diário destinado para o desenvolvimento de atividades escolares não 

presenciais deve considerar a etapa de desenvolvimento dos estudantes.  

2.10  Os registros referentes à Sala de Recursos e Classe Especial serão realizados conforme 

a oferta das disciplinas ou componentes curriculares pela Unidade de Ensino, em função das 

necessidades do estudante. 

2.11  O registro das avaliações no LRC dependerá da reorganização dos conteúdos de cada 

disciplina na Unidade de Ensino. No entanto, permanece a mesma síntese de avaliação de, no 

mínimo, dois instrumentos de avaliação e dois instrumentos de recuperação. 

2.11.1 Para as Escolas Municipais. 

Mensurar a aprendizagem considerando as atividades realizadas em formato não presencial 

enviadas pelas Unidades de Ensino em cada etapa no período que corresponde ao 

bimestre/dias letivos conforme calendário escolar, em consonância com registro de frequência. 
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Serão  consideradas atividades avaliativas: aquelas subsidiadas pela intervenção da 

professora/do professor, realizadas pela aluna/pelo aluno de forma individual, instrumentos 

formais de avaliação, atividades registradas no caderno ou livro didático, atividades impressas, 

pesquisas, leituras, relatórios, atividades realizadas em  plataformas digitais entre outras. 

Fica a critério do profissional estabelecer quais componentes curriculares (conteúdos) que 

serão elencados nas avaliações. 

Os diferentes formatos de registros deverão retratar a evolução do desenvolvimento do(a) 

aluno (a). 

  Aspectos a serem considerados: 

a)    Retirada/devolução de atividades; 

b)    Desempenho no desenvolvimento das atividades; 

c)    Retomada após correção; 

d)    Intervenções; 

e)     Recuperação; 

f)    Estratégias utilizadas. 

2.11.2 Para as turmas de Pré I, Pré II e  1º ano do Ensino Fundamental, deverá ser realizado o 

Parecer Final, conforme já estabelecido em documentação anterior. 

2.12  As notas serão registradas no sistema SERE e posteriormente gerados os boletins dos 

estudantes. 

2.13  Nos registros de reposição deverão ser lançados a presença e os conteúdos, e no campo 

observação deverá constar: “reposição referente ao dia xxxx”. 

2.13.1 As Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal, que fizeram adesão a manifestação 

ocorrida em 11/03/2020, deverão programar a reposição da data referente a paralisação, 

devendo utilizar um sábado para a reposição, esta data deverá ser relacionada no calendário 

escolar da Unidade de Ensino. 

2.14 As Unidades de Ensino que trabalham com Parecer Descritivo não devem realizar registros 

no campo “Avaliação”. 

 

Art. 2.º No mês de dezembro todos os Servidores das Escolas Municipais e Centros Municipais 

de Educação Infantil serão convocados para estarem presentes em suas Unidades de Ensino 

para validação e finalização do ano letivo. 
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Art. 3º Os casos omissos serão resolvidos, em conjunto, pela Secretaria Municipal de Educação 

e Cultura - SEMEC e pelo Conselho Municipal de Educação de Guarapuava - CMEG. 

 

Art. 4º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 

20 de março de 2020. 

 

Guarapuava, 05 de outubro de 2020. 

 

 

 

DORACI SENGER LUY 

Secretária Municipal de Educação e Cultura 

 

 

 

CARLOS MARCELO KALIBERDA 

Presidente do Conselho Municipal de Educação de Guarapuava 


