
 

 
Ministério da Educação 

Colégio Pedro II 
Reitoria 

 

 

PORTARIA Nº 1.801, DE 26 DE OUTUBRO DE 2020 

 

Define as diretrizes gerais para a confecção do 
planejamento didático e pedagógico para a Educação 
Básica e os respectivos calendários escolares para o ano 
letivo de 2021. 

 

  O REITOR DO COLÉGIO PEDRO II, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei nº 
11.892, de 29 de dezembro de 2008 e nomeado por Decreto Presidencial de 4 de setembro 
de 2018, publicado no Diário Oficial da União, Seção 2, página 1, de 5 de setembro de 2018, 
e, considerando que: 

 

 a confecção do calendário escolar e do planejamento pedagógico anual são 
competências da Pró-Reitoria de Ensino (PROEN); 

 a Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, define possibilidades para a confecção de 
calendários e planejamentos pedagógicos, observadas as diretrizes nacionais editadas 
pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC); 

 a exiguidade de espaço físico nos Campi impossibilita a acomodação concomitante dos 
estudantes concluintes de 2020 e os admitidos em 2021; 

 demanda social anual por novas vagas reforça o compromisso do Colégio Pedro II de 
manter os Concursos Públicos para ingresso de novos alunos em 2021, o que ainda 
garante o não comprometimento do orçamento anual da Autarquia; 

 o aditamento de mais um ano de escolaridade causa atrasos à vida acadêmica dos 
estudantes; 

 as autoridades sanitárias e infectológicas e os dados estatísticos informados apontam 
para um cenário de estabilidade viral em 2021;  

 as cargas horárias mínimas anuais aprovadas pelo MEC para os cursos de Ensino Básico 
ofertados pelo Colégio Pedro II são de 800 h (oitocentas horas). 

 
R E S O L V E: 

 
I. DA COMPETÊNCIA 

 
Art. 1º Determinar à Pró-Reitoria de Ensino/PROEN que inicie a confecção do calendário 

escolar e do planejamento pedagógico para o ano de 2021. 
 
Parágrafo único. A normatização das diretrizes metodológicas/pedagógicas será 

atribuição do Conselho de Extensão e Pesquisa/CONEPE. 
 



 

 
II. DA ORDEM LEGAL 

 
Art. 2º Definir que o calendário escolar e o planejamento pedagógico para o ano de 

2021 serão construídos à luz dos ditames apresentados pela Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 
2020. 

 
Art. 3º Considerar para o planejamento pedagógico de 2021 a oferta de 800 

(oitocentas) horas contabilizadas com atividades presenciais e remotas, referentes ao ano 
letivo de 2020. 

 
Art. 4º Adotar como estratégia para o cumprimento do planejamento pedagógico de 

2021 a possibilidade dada pela Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, de um continuum de 
dois anos ou séries letivos, com um mínimo de 200 (duzentos) dias letivos, para os alunos 
matriculados em 2020 do 1º ao 4º ano do Ensino Fundamental / Anos Iniciais, do 6º ao 8º Ano 
do Ensino Fundamental / Anos Finais e das 1ª e 2ª séries do Ensino Médio.  

 
§1º Não considerar o processo continuum de anos/séries como uma subdivisão de 

anos e séries em cursos semestrais. 
 
§2º Para os alunos matriculados em 2020 no Grupamento V/Centro de Referência 

em Educação Infantil Realengo/CREIR, 5º ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 9º ano 
dos Anos Finais do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio, o ano letivo de 2020, não 
cumprido, será cursado em 800 horas letivas, independente do limite de 200 dias letivos. 
 

Art. 5º Os alunos entrantes em 2021 no 1º ano dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, oriundos do Sorteio Público de vagas e do Grupamento V/2020/Centro de 
Referência em Educação Infantil Realengo, no 6º ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 
oriundos do 5º ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e do Concurso Público de Seleção 
de Alunos e na 1ª série do Ensino Médio Regular, oriundos do 9º ano dos Anos Finais do Ensino 
Fundamental e do Concurso Público de Seleção de Alunos não cumprirão o processo 
continuum, tendo um mínimo de 200 (duzentos) dias letivos e 800 (oitocentas) horas anuais.  

 
III. DA AVALIAÇÃO 
 

Art. 6º Ratificar que a aprovação no Colégio Pedro II é anual, exigindo do estudante 
uma média maior ou igual a 5,0 (cinco). 

 
Parágrafo único. No ano letivo de 2021, para o cálculo das médias parciais e finais 

serão consideradas as atividades presenciais e não presenciais. 
 
Art. 7º Considerar que as atividades de recuperação paralela serão realizadas sob um 

modelo não presencial de modo a não impactar o quantitativo de alunos no contraturno, 
porém permanecerão no turno oposto as atividades do Núcleo de Atendimento às Pessoas 
com Necessidades Específicas/NAPNE. 
 
 
 



 

 
 

IV. DO CALENDÁRIO ESCOLAR – 2021 
 

Art. 8º Definir que o início das atividades letivas dos alunos entrantes em 2021 será 
na terceira semana de julho de 2021 e que os alunos matriculados em 2020 no Colégio Pedro 
II reiniciarão as atividades presenciais em fevereiro de 2021. 

 
Parágrafo único. Os Concursos de Seleção de novos alunos e Sorteios de Vagas serão 

realizados entre fevereiro e maio de 2021. 
 

Art. 9º Reservar os dias de sábado para as atividades não presenciais e os considerar 
como dias letivos, contabilizando, assim, para a carga horária total dos cursos. 
 

Art. 10. Considerar, excepcionalmente, para o cálculo da carga horária diária a 
permanência do aluno no turno, ou seja, 5 (cinco) horas/dia para todos os segmentos. 
 

V. DA CARGA HORÁRIA DOCENTE 
 

Art. 11. A carga horária docente permanece sendo de 13,5 horas, com 12 horas de 
aulas formais curriculares e 1,5 horas dedicadas ao processo não presencial e Núcleo de 
Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas. 
 

Art. 12. A carga horária semanal das disciplinas não será alterada para 2021. 
   

VI. DOS RECESSOS ESCOLARES 
 

Art. 13. O recesso escolar de Julho/2021 ocorrerá do dia 1º/07 ao dia 15/07, sendo 
os dias 16/07 e 17/07 reservados para os Colegiados. 

 

Art. 14. O 2º semestre de 2021 se iniciará em 19 de julho. 
 

Art. 15. Ficam mantidas e incólumes as férias de janeiro de 2021 e 2022. 
 

VII. DA ANTECIPAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO 
 

Art. 16. A emissão do certificado de conclusão aos alunos concluintes da 3ª série do 
Ensino Médio Regular ocorrerá em dois períodos: o primeiro período para aqueles alunos que 
cumpriram 299 (duzentas e noventa e nove) horas de atividades remotas entre setembro e 
dezembro de 2020 e obedecerá à Lei 9394/96, que considera o mínimo de 75% (setenta e 
cinco por cento) de frequência como suficiência legal para expedição do certificado em março 
de 2021. 
 

Art. 17. O segundo período de certificação será para aqueles estudantes que não 
cumpriram esta carga horária oferecida remotamente, de setembro a dezembro de 2020, e 
que deverão integralizar 800 (oitocentas) horas até junho de 2021. 
 



 

Art. 18. As especificidades relativas à Educação Infantil, Educação Profissional e 
Técnica (Integrados, Proejas e Subsequentes) serão tratadas excepcionalmente, uma vez que 
estas possuem diferentes cargas horárias e ciclos de formação anual e semestral. 

 
Art. 19. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Ensino. 

Art. 20. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  

 

OSCAR HALAC        
Reitor     

 


