
 

PARECER DELIBERATIVO CME Nº 001/2021 

PROCESSO Nº 001/2021 

 

 

AUTORIZAÇÃO PARA OFERTA EM CARÁTER 

EXCEPCIONAL, ATIVIDADES ESCOLARES À 

DISTÂNCIA/REMOTAS, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA MUNICIPAL, VISANDO O CUMPRIMENTO DO 

CALENDÁRIO ESCOLAR DE 2021.  

 

 

 O Conselho Municipal de Educação de Nova Petrópolis, entre outras 

atribuições e competências, possui a de deliberar sobre assuntos de natureza 

educacional ou outros que lhe forem submetidos, pelo Prefeito Municipal, 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, organismos e/ou entidades 

que integram o Sistema Municipal de Ensino. 

 

1. INTRODUÇÃO: 

 A Secretária de Educação, Cultura e Desporto de Nova Petrópolis, Sra. 

Gislaine Marli Marchioro Leal, encaminha a este Conselho Ofício n° 022/2021 da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto para validação das aulas 

programadas a distância / remotas, a contar de 08 de fevereiro de 2021, por tempo 

indeterminado, até o retorno das aulas presenciais, autorizadas em decretos. 

 

Analisando as normativas vigentes atualmente: 

Considerando a calamidade da saúde pública provocada pela pandemia COVID- 

19 em todos o Brasil, em especial o Rio Grande do Sul, 

Considerando o modelo de Distanciamento Controlado do Governo do Rio Grande 

do Sul, apoiado e cumprido pelos municípios gaúchos, 



Considerando as orientações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da 

Saúde, das Secretarias Municipais e Estadual da Saúde, do Conselho de Medicina 

e dos Infectologistas, 

Considerando que o Conselho Municipal de Educação de Nova Petrópolis é órgão 

regulamentador e fiscalizador do Sistema Municipal de Educação (SME), ao qual 

todas as escolas de educação infantil públicas e privadas, assim como as escolas 

municipais de ensino fundamental estão vinculadas. 

 

2. RELATÓRIO: 

 Instruem com novos documentos o processo: 

 

I. Ofício nº 022/2021, de 22 de fevereiro de 2021, encaminhado pela Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Desporto, solicitando validação das aulas 

remotas programadas por tempo indeterminado a contar de 08 de fevereiro;  

II. Ofício Circ. n° 08/2021, de 23 de fevereiro de 2021, deste colegiado solicitando 

documentação explicativa de como as aulas foram pensadas e estão sendo 

realizadas. 

III. Nota Conjunta 01/2021 de 04 de março de 2021, elaborada de forma conjunta 

pelo Conselho Municipal de Educação e pela Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Desporto de Nova Petrópolis. 

 

3. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS: 

 

I. O Ofício n° 022 /2021 da SMECD, solicitando validação das aulas programadas 

a contar de 08 de fevereiro por tempo indeterminado.  

II. Nota Conjunta 01/2021 de 04 de março de 2021, elaborada de forma 

conjunta pelo Conselho Municipal de Educação e pela Secretaria Municipal 

de Educação, Cultura e Desporto de Nova Petrópolis. 

 

 



DELIBERAÇÃO 

Analisando as normativas vigentes: 

 

O Conselho Municipal de Educação de Nova Petrópolis, em sessão ordinária 

realizada no dia 06 de abril de 2021, delibera após análise da documentação 

apresentada pela SMECD: 

 

1. Validação das aulas programadas a contar de 08 de fevereiro por tempo 

indeterminado, ressalvando as futuras normativas que virão a surgir no 

decorrer deste período e que se houver seja encaminhada a este CME para 

deliberação; 

2. Que o retorno às atividades escolares, na forma presencial, ocorra de forma 

escalonada limitando à 50% de capacidade da sala de aula e somente se os 

órgãos da saúde, considerarem a existência das condições necessárias e a 

cor da bandeira em vigor; 

3. Considerando, caso haja retorno, este compreende a acolhida, a revisão das 

habilidades pedagógicas hora disponibilizados de forma virtual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Josiane Mallmann 

Presidente do CME de Nova Petrópolis - 
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