
 

 
Ministério da Educação  

Colégio Pedro II  
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PORTARIA Nº 3.075, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
Normatiza procedimentos relativos à retomada do 
calendário letivo de 2020, às atividades remotas, à 
avaliação escolar e dá outras providências. 

 
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 as deliberações do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE) e do 
Conselho Superior (CONSUP) do Colégio Pedro II, 
 

R E S O L V E 

 
Art. 1º Normatizar procedimentos relativos à retomada do calendário letivo de 2020, às 

atividades remotas, à avaliação escolar e dar outras providências. 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 2º Em referência ao ano ou à série escolar, adotar-se-á a nomenclatura “ano” ao 
longo do presente documento. 
 

CAPÍTULO I 
DO ANO LETIVO DE 2020 

 
Seção I 

DO CALENDÁRIO ESCOLAR 
 

Art. 3º O ano letivo de 2020 será cumprido de 8 de fevereiro a 17 de julho de 2021. 
  
Art. 4º O planejamento pedagógico do ano letivo de 2020 prevê 800 (oitocentas) horas 

letivas. 
Parágrafo único. O disposto no caput desse artigo não se aplica aos/às estudantes 

matriculados no Centro de Referência em Educação Infantil (CREIR). 
 

Seção II 
DAS ATIVIDADES 

 
Art. 5º O cumprimento do planejamento pedagógico do ano letivo de 2020 será 

realizado por meio de atividades remotas. 



 

 
§ 1º Somente alteração no quadro pandêmico, que traga segurança integral à 

comunidade escolar, poderá implicar mudança no cenário previsto, com possibilidade de oferta 
de outras atividades para além das inicialmente aprovadas. 

 
§ 2º Tal mudança está condicionada à deliberação pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CONEPE) e pelo Conselho Superior (CONSUP) do Colégio Pedro II, que representam a 
comunidade escolar do Colégio. 

 
§ 3º Deverão ser atendidas, com as aproximações necessárias, as orientações médicas 

e deliberações da Sociedade Brasileira de Pediatria no que diz respeito às atividades remotas de 
ensino, assíncronas e síncronas, referentes ao tempo de exposição a telas e uso de tecnologia 
da informação. 

 
§ 4º Casos de estudantes com necessidades específicas atendidos pelo Núcleo de 

Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) deverão ser analisados em 
consonância com as orientações médicas e pedagógicas. 

 
Art. 6º Os recursos tecnológicos disponibilizados pelo instrumento presente no Auxílio 

Inclusão Digital e demandados pelas atividades e planejamento pedagógicos devem ser o limite 
do planejamento e das propostas pedagógicas, síncronas ou assíncronas. 

 
§ 1º O tratamento de conteúdos curriculares respeitará os encaminhamentos dos 

Departamentos, equipes pedagógicas e instâncias dos Campi/CREIR. 
 
§ 2º Recomenda-se que as atividades síncronas realizadas nas plataformas 

institucionais não sejam gravadas. 
 
§ 3º As atividades remotas também preservarão a perspectiva de acolhimento e apoio 

aos/às estudantes e às famílias. 
 
§ 4º As atividades remotas realizadas para estudantes do CREIR terão cunho de 

construção de vínculos e acolhimento. 
 
Art. 7º O retorno presencial, caso autorizado ainda no período referente ao calendário 

do ano letivo de 2020, implicará a oferta concomitante de atividades presenciais e de atividades 
remotas, situação em que se fará necessário o uso das duas modalidades para a totalização das 
800h letivas previstas para o ano de 2020. 

 
§ 1º A adoção de cenários presencial e semipresencial só será possível mediante 

condições sanitárias seguras para acesso e permanência de servidores/as, estudantes e 
familiares nos campi, considerando os níveis de transmissão do vírus nas cidades e tendo em 
vista a necessidade de cumprimento de todos os protocolos sanitários elaborados pela 
instituição e respeitado o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º. 

 
§ 2º Os cenários semipresencial e remoto pressupõem que todos os estudantes tenham 

acesso aos materiais pedagógicos disponibilizados pelo Colégio. 
 



 

§ 3º Resguarda-se ao CREIR a não obrigatoriedade do cumprimento das 800h pela 
Educação Infantil, conforme legislação específica. 

 
Art. 8º Atividades interdisciplinares poderão ser construídas como forma de 

desenvolver trabalho de integração dos conteúdos, voltando-se para a formação integral dos 
educandos como sujeitos sociais e sensíveis. 

 
Parágrafo único. A regulamentação das atividades interdisciplinares será feita por 

diretrizes específicas. 
 

Seção III 
DA AVALIAÇÃO 

 
Art. 9º O método de avaliação deverá considerar as especificidades do momento 

pandêmico vivido, priorizando avaliações formativas que contemplem o processo de ensino-
aprendizagem, de modo a garantir a promoção dos estudantes, conforme a Lei 14.040/2020 e o 
Parecer do CNE nº 15/2020. 

 
Art. 10. A avaliação de estudantes da Educação Infantil e de Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental se dará por procedimentos próprios para acompanhamento do trabalho 
pedagógico, conforme previsto em legislação para os respectivos segmentos. 

 
Parágrafo único. A regulamentação de cumprimento dos critérios estabelecidos para o 

disposto no caput deste artigo será definida em diretrizes específicas, conforme o respectivo 
segmento. 

 
Art. 11. A avaliação de estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino 

Médio, inclusive de cursos técnicos, referente ao ano letivo de 2020, em caráter excepcional, se 
dará processualmente ao longo do período e terão a frequência computada pela participação 
nas atividades de ensino remoto propostas. Estarão aprovados os estudantes que alcançarem o 
mínimo necessário de 5,0 pontos, a partir dos registros das atividades remotas e instrumentos 
avaliativos continuados. 

 
§ 1º Considerando o limite de dados, as atividades síncronas contam para a carga 

horária de 800h oferecidas pelo Colégio. Caso o estudante encontre dificuldade de acesso deverá 
contactar a Pró-Reitoria de Ensino para a verificação do problema e a possível solução. 

 
§ 2º A regulamentação de cumprimento dos critérios estabelecidos para o disposto no 

caput deste artigo será definida em diretrizes, conforme o respectivo segmento e modalidade 
de ensino. 

 
Art. 12. As diretrizes para avaliação de estudantes matriculados/as nos cursos de 

Licenciatura e de Pós-Graduação seguirão o que for definido pelos colegiados dos respectivos 
cursos, respeitadas as normativas internas do Colégio Pedro II e a legislação vigente. 

 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 13. O planejamento pedagógico relativo aos anos letivos de 2020 e 2021 será 



 

orientado pela reorganização curricular, considerando necessidade de cumprimento dos 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, conforme previsto na Lei no 14.040/2020. 

 
§ 1º De modo a garantir o planejamento de que trata o caput desse artigo, ficam os 

Departamentos Pedagógicos autorizados a proceder às adaptações curriculares necessárias, 
conforme as especificidades dos segmentos da Educação Básica. 

 
§ 2º Essa reorganização permitirá o cumprimento dos planejamentos pedagógicos do 

ano letivo de 2020 no ano letivo subsequente, garantida a terminalidade específica. 
 
Art. 14. Aos/às estudantes matriculados/as em qualquer ano da Educação Básica e de 

cursos técnicos subsequentes estará preservada a opção por trancamento da matrícula 
referente ao ano letivo de 2020, conforme normatizado na Portaria nº 515/2009, com as 
adequações necessárias em relação a procedimentos e prazos de protocolo. 

 
Art. 15. A adoção dessas definições tem caráter excepcional, emergencial e provisório. 
 
Art. 16. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Ensino do Colégio Pedro 

II. 
 
Art. 17. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga disposições em 

contrário. 
 

 
 

OSCAR HALAC 
Reitor 


