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Atos Administrativos

NOTA TÉCNICA Nº 01/2022
A Secretaria Municipal de Educação de Coribe Bahia, considerando as normativas
postas do CNE e CME em seus atos legais, com medida normativas do cuidado à vida e a
relevância deste momento, destacando a necessidade de reforço às medidas preventivas
anteriormente adotadas, no sentido de impedir o avanço da contaminação da Covid-19 e
possíveis consequências para a comunidade escolar, inclusive realizando Campanhas
Educativas que orientem estudantes e suas famílias, bem como os profissionais da educação
nesta etapa da Pandemia, já caracterizada por alguns infectologistas como uma possível “quarta
onda”.
CONSIDERANDO o Decreto nº 085, de 01 de novembro de 2021 que regulamenta no
município de Coribe, procedimento administrativo de retomada as aulas presenciais
gradualmente das escolas municipais.
CONSIDERANDO o Calendário Letivo de 2022 das Escolas Municipais, busca
normativa a serem cumpridas no âmbito educacional. Entretanto os parâmetros mínimos de
carga horária e dias letivos para cada nível educacional, suas etapas e respectivas modalidades
estão previstos nos artigos 24 (Ensino Fundamental e médio), 31 (Educação Infantil) da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e no âmbito de sua autonomia, respeitadas a
legislação e normas nacionais e do sistema de ensino ao qual se encontre vinculado,
notadamente o inciso III do artigo 12 da LDB.
CONSIDERANDO a ata do CME, de 14 de janeiro de 2022, que orienta o cumprimento
do Calendário letivo de 2022 e medidas preventivas de cuidados à vida, a reorganização do
calendário escolar visa à garantia da realização de atividades escolares para fins de atendimento
dos objetivos de aprendizagem previstos nos currículos da educação básica, atendendo o
disposto na legislação e normas correlatas sobre o cumprimento da carga horária. Conforme o
CNE, parecer 05/2020, 15/2020 onde a reorganização dos calendários escolares, deve ser
assegurado que a reposição de aulas e a realização de atividades escolares possam ser
efetivadas de forma que se preserve o padrão de qualidade previsto no inciso IX do artigo 3º da
LDB e no inciso VII do artigo 206 da Constituição Federal.
CONSIDERANDO a incerteza do momento atual, para que se possa aprimorar as
orientações a todos, compartilhando as devidas informações técnicas onde a escola e os
profissionais da educação possam garantir a continuidade do processo ensino aprendizagem.
CNPJ: 13.912.084/0001-81
Rua Coronel Clemente, S/N-Centro Coribe -Bahia
Telefone:(77) 3480-2136 - E-mail: secretaria-edu@hotmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MTHEN0UWNZEWMDJBMTNBMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
28 de Junho de 2022
3 - Ano XV - Nº 3632

Coribe

Orientações para com a condução e registro do Calendário Letivo de 2022:
Alterando – se o registro das aulas durante o período de RECESSO ESCOLAR.
Datas a serem registradas conforme alteração no Calendário de 2022 no diário escolar.
Meses

Dias letivos

Total de dias
letivos

Junho

1º,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,27,28.

18 dias

Julho

14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29.

12 dias

Recesso Escolar

Período de 29 de junho a 13 de julho.

15 dias

As Orientações para o planejamento do retorno às aulas em 2022, para com a condução
do aumento dos protocolos ao cuidado à vida. Seja intensificado quando ocorrências de
aumento de casos na escola. Sendo que cada situação deva ser acompanhada pela Vigilância
Sanitária, Comitê Intersetorial, Secretaria Municipal de Educação e Conselho Municipal de
Educação.
Quaisquer dúvidas a serem esclarecidas e medidas de decisões a serem tomadas,
procurar a Secretaria Municipal de Educação in loco, por telefone e/ou e-mail. Salienta-se que
toda a equipe estará à disposição a todo momento.

PUBLIQUE-SE:
Coribe, 27 de junho de 2022.
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