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OFÍCIO Nº 022/2021 – GAB. PRES. São Luís, 28 de janeiro de 2021. 
 

A Sua Senhoria, a Senhora 

ESMENIA MIRANDA FERREIRA DA SILVA 

Secretária Municipal de Educação - São Luís-MA 

Local 

Assunto: Solicitação do Calendário 2020/2021 e envio de Documento com recomendações 

e sugestões do Sindeducação sobre as alterações do Calenário 2020/2021 

 
 

O Sindicato dos Profissionais do Ensino Público Municipal de São Luís – 

SINDEDUCAÇÃO, pessoa jurídica devidamente registrada, CNPJ 05.642.608/0001-33, com 

sede na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida 14, n. 46, III Conjunto da Cohab 

Anil, CEP 65.076-270, representada neste ato pela Presidente, Srª Regina Sheila Bordalo 

Martins, vem, por meio deste, soliticitar a Proposta do Calendário 2020/2021 com os 

Pareceres do Conselho Municipal de Educação e da Promotoria da Educação, tendo em vista 

que o Sindeducação apenas conheceu a Proposta inicial do Calendário apresentada em reunião 

do dia 19 de janeiro com a Semed, que tinha a indicação de todos os sábados como dias letivos, 

estando a entidade aguardando o documento oficial para emitir Parecer.  

Encaminhamos também Documento elaborado na plenária realizada pelo 

Sindeducação no dia 26 de janeiro, por meio da plataforma Zoom, que contou com a 

participação de cerca de 200 professores. Na referida plenária foram discutidas as questões 

relativas às alterações dos calendários escolares de 2020 e 2021 e no documento constam as 

as principais recomendações e encaminhamentos dos professores sobre o tema.  

 

 

 

 

Atenciosamente, 
 

Regina Sheila Bordalo Martins 

Presidente do SINDEDUCAÇÃO 
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RECOMENDAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DO SINDEDUCAÇÃO SOBRE AS 

ALTERAÇÕES DO CALENDÁRIO ESCOLAR 2020/2021 

 

Documento elaborado a partir das contribuições dos professores em Plenária realizada no dia 

26/2/2021, na plataforma zoom. 

 

 

1. SOBRE OS TEMPOS: 

 

Solicitamos esclarecimentos e encaminhamentos sobre as condições de organização e 

funcionamento do calendário escolar 2020/2021 que indica a finalização do ano letivo de 2020 

em 05 de fevereiro e início do ano letivo de 2021, em 01 de março,  nos seguintes itens: 

➢ Cumprimento e incorporação da carga horária não cumprida em 2020, de 236 horas, que 

será incorporada às 800 horas de 2021, sem prejuízo à aprendizagem dos estudantes; 

➢ realização das atividades pedagógicas síncronas (4 horas) e assíncronas (2 horas de 

atividade complementar), tendo em vista  a necessidade de compreendermos como será a 

operacionalização e acompanhamento dessas atividades, considerando que os professores 

continuarão ministrando aulas pelo Whats App, Atividades impressas e, agora, pelo 

ClassRoom da Google; 

➢ tempo de interação de atividades remotas síncronas diante das questões pedagógicas que 

envolvem atenção e concentração dos estudantes com a utilização de meios tecnológicos; 

➢ apoio pedagógico aos estudantes que recebem as atividades impressanãotenfo em vista 

que não podem acompanhar as aulas remotas síncronas; 

➢ tempo dedicado aos estudantes com deficiência e altas habilidades, atividades adequadas 

às suas necessidades, bem como desenvolvimento de alternativas de acesso tecnológico 

a estes estudantes; 

➢ prazos necessários e viáveis para o registro do 3º período e do 4º período no Sislame, não 

comprometendo as férias coletivas dos professores. 

                  Solicitamos que a SEMED envie os documentos de orientação e planejamento das 

atividades em tempo hábil, uma vez que a previsão de encerramento é de menos de 10 dias e os 

professores precisam se organizar para as atividades de fechamento do calendário escolar. 
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2. SOBRE CURRÍCULO E AVALIAÇÃO: 

 

A proposta do calendário escolar 2020/22021 atende à previsão legal de reordenação 

curricular a partir de um currículo contínuo que deverá indicar um planejamento de habilidades 

prioritárias e indicações de planos de trabalho que considerem todas as dificuldades apresentadas 

no ano letivo de 2020, inclusive considerando o déficit da carga horária pendende de 236h, bem 

como, de acesso tecnológico às atividades remotas pelos estudantes e de condições de trabalho 

dos professores. Neste sentido, se faz necessário que a Semed realize os seguintes 

esclarecimentos e encaminhamentos: 

➢ Documentos que orientem o trabalho pedagógico da rede no desenvolvimento das 

atividades remotas, considerando as atividades remotas nesta modalidade currícular, bem 

como auxilie os professores e coordenadores no processo de planejamento das atividades 

remotas, inclusive indicando adaptações curriculares aos estudantes acompanhados pela 

educação especial; 

➢ aconpanhamento da equipe de Currículo e de Avaliação no que tange a implementação 

do calendário para garantir as condições de organização do trabalho pedagógico; 

➢ publicação de Resolução do Conselho Municipal de Educação que indique a 

regulamentação da carga horária e sua distribuição no tempo de efetivo trabalho e no 

tempo de atividade complementares, bem como, a distribuição dessa carga horária 

semanal com os diferentes componentes curriculares; como será o registro da avaliação 

e o tempo destinado para a interação professor e estudante, diante das condições de acesso 

tecnológico e do tempo necessário de atenção/concentração em mídias tecnológicas; 

 

3. SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

O ano letivo de 2020 foi desenvolvido com a proposta da Semed de atividades remotas 

desde o mês de agosto, sendo implementado prioritariamente com o esforço das condições 

individuais dos professores e dos estudantes, não tendo um alcance qualitativo no que tange ao 

acesso às tecnologias e aos conhecimentos  necessários para o trabalho pedagógico, mesmo com 

a entrega de atividades presenciais nas escolas para os estudantes que não tinham esse acesso. 

Sendo assim, é prioritário que a Semed garanta condições de trabalho para o 

desenvolvimento das atividades remotas no 1º semestre e organização da rede pública municipal 
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para o ensino híbrido com infraestrutura física, humana e tecnológica para o 2º semestre, 

dependendo também das condições sanitárias e epidemiológicas da cidade, com monitoramento 

dos casos por escola. Para essa efetivação fazemos as seguintes recomendações: 

➢ A distribuição de chips por si só não garante a resolução do acesso dos alunos, que não 

possuem aparelhos de celular ou tablet para acompanhar as aulas remotas; solicitamos 

urgência na distribuição de tablets e de chips com internet de boa qualidade 

➢ Definição de prazo para entrega dos chips e computadores aos professores; 

➢ Definição de prazos para realização dos cursos de formação tecnológica para uso da 

plataforma ClassRoom da Google; 

➢ Melhoria das condições infraestruturais tecnológicas nas escolas, com internet de boa 

qualidade e computadores; 

➢ Lives permanentes para facilitar o diálogo com os profissionais da educação e 

comunidade escolar; 

➢ Chamada do Concurso Público de professores de docência e de suporte pedagógico para 

resolver as carências nas escolas; 

➢ Acompanhamento de dois representantes do sindicato na Comissão Intersetorial de 

implementação do calendário escolar 2021; 

➢ Acompanhamento de dois representantes do sindicato na Comissão de Reformas e 

Melhoria da infraestrutura física e tecnológica das escolas; 

➢ Organização e ampla divulgação de Campanha de Vacinação da Covid para os 

profissionais da educação, considerando o calendário oficial; 

➢ Formação de Comitês de Acompanhamento do Calendário escolar 2021 por escola com 

participação da comunidade escolar, discutindo todas as etapas de desenvolvimento e 

organização: aulas remotas, ensino híbrido. 

 

São Luís, 29 de janeiro de 2021. 

 

Atenciosamente, 
 

Regina Sheila Bordalo Martins 
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Presidente do SINDEDUCAÇÃO 
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