
PREFEITURA MUCICIPAL DE PICOS.

SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PICOS.
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CME.

RESOLUÇÃO CME-N" 001/202J de 08/02/2021.

Aprova o Parecer CME/PI n°. 002/2021, que Dispõe
sobre o regime especial de aulas não presenciais para as
instituições integrantes do Sistema.Municipal de Ensino
de Picos - Piauí, utilizando-se dessa estratégia de ensino,
em caráter de excepcionaiidade e temporalidade durante
a permanência das medidas de isolamento social
previstas pelas autoridades sanitárias na prevenção e
combate à pandemia causada pelo do Novo Coronavírus
- SARS-Cov2

O CME - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PICOS-PI, no uso das suas

atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal n" 2.648/2015 e Lei Municipal n" 2.648/2015 que
institui o Sistema Municipal de Ensino e Conselho Municipal de Educação respectivamente, e

- CONSIDERANDO A Declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS) de emergência em
saúde pública e classificação de pandemia. a infecçâo humana pelo novo Coronavírus (COVID-19).
em 11 de março de 2020;

- CONSIDERANDO o artigo 23 da LDB, que dispõe em seu § 2° que o calendário escolar deverá
adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo
sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei;

-CONSIDERANDO o artigo 31 da LDB, que estabelece as bases de organização da Educação
Infantil e a Resolução CNE ii" 05/2009, que define as Diretrizes" Curriculaies para essa etapa de
ensino.

-CONSIDERANDO o artigo 32 da LDB, que estabelece no §4° que "O ensino tündamental será
presencial, sendo o ensino a distância utilizado como complementaçao da aprendizagem ou em
situações emergenciais";

- CONSIDERANDO o Parecer CNE/CB n" 19/2009, de 2 de setembro de 2009, e homologado em
13 de outubro de 2009, que responde consulta sobre o calendário escolar;

- CONSIDERANDO a Portaria MEC n" 343, de 17 de março de 2020, alterada pela Portaria MEC
n" 345, de 19 de março de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por meios
digitais enquanto durar a situação da pandemia do SARS-cov2 -COVID-19;

- CONSIDERANDO a Resolução CEE/PI n" 087/2020 que regulamentou as atividades c procedeu
orientações para o ajuste no calendário das escolas do Sistema de Ensino do Estado do Piauí;

- CONSIDERANDO a Resolução do CEE/PI n" 001/2021 do Conselho Estadual de Educação do
Piauí, em Teresina (PI), homologada em 08 de janeiro de 2021.

- CONSIDERANDO nota Publica Da UNCME n" 002/2021, que trata do Direito à Educação e
calendário letivo de 02 de fevereiro de 2021;








