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Orientações Gerais

O final do ano letivo de 2020 está chegando e é necessário pensarmos os 
próximos passos a serem seguidos, no intuito de alinharmos as ações da 
rede pública estadual. Desta forma, a Seduc, a partir do cumprimento do 
Parecer CEE nº 299/2020, apresenta este documento que traz as 
orientações procedimentais em relação às atualizações e/ou alterações 
que precisam ser feitas nos Projetos Pedagógicos e nos Regimentos 
Escolares, além dos registros de notas e frequência no Sistema Integrado 
de Gestão Escolar (Sige Escola), em consonância com as outras 
Diretrizes expedidas durante o período de estudos domiciliares.



As escolas deverão revisitar seu Regimento Escolar, no capítulo que se 
refere ao Regime Didático e realizar as devidas atualizações, de forma a  
atender ao estabelecido no Parecer CEE nº 299/2020, referentes aos 
seguintes pontos:

Regimento Escolar



1 - Do Regime Didático: contemplar o ensino remoto como estratégia 
pedagógica para o cumprimento das 800 horas letivas. (Resolução CEE nº 
481/2020, Parecer CEE nº 205/2020)

Sugestão de texto: “Em casos excepcionais de impedimento da realização de atividades 
presenciais, disciplinado por lei ou decreto governamental, a escola poderá utilizar as 
estratégias de ensino remoto para o cumprimento das horas mínimas de atividades 
letivas”.

Regimento Escolar



2 - Da Organização Curricular: acrescentar, nessa seção, a readequação do 
currículo em casos de ensino remoto. (Parecer CEE nº 205/2020, Lei n° 
14.040/2020)

Sugestão de texto: “Quando o ensino remoto for utilizado para o cumprimento das horas 
mínimas letivas, a escola deverá priorizar os objetos de aprendizagem essenciais para 
cada série e componentes curriculares de acordo com a Matriz dos Conhecimentos 
Básicos, de modo a possibilitar o Continuum Curricular entre os anos letivos”.

Regimento Escolar



3 - Do Processo de Avaliação da Aprendizagem: prever a possibilidade de 
realizar a classificação dos estudantes, de acordo com art. 24, alínea “c”, inciso 
II, da LDB n° 9.394/96.

Sugestão de texto: “Sempre que a escola julgar necessário, para a regularização da vida 
escolar ou para a promoção em condições excepcionais, poderá realizar 
avaliação/exame com fins de classificação, como previsto na alínea “c”, inciso II, art. 
24, da LDB n° 9.394/96 e regulamentado pelo Parecer CEE n° 299/2020”.

Regimento Escolar



4 - Da Verificação do Rendimento Escolar: No caso da escola ainda não ter 
previsto essa situação, deverá inserir a progressão parcial para atender aos 
estudantes após o processo de recuperação final. (art. 24, inciso III, Resolução 
CEE n° 472/2018)

Sugestão de texto: “Os estudantes que não alcançarem rendimento satisfatório, mesmo 
após a recuperação final e pela avaliação do Conselho de Classe, poderão ser promovidos 
para a série subsequente por meio de progressão parcial, em até 3 (três) disciplinas do ano 
anterior”.

A progressão parcial constitui-se um direito de todos os alunos matriculados nas escolas que 
a adotam, a partir do 3º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio, com 
reprovação no ano anterior.

Regimento Escolar



5 - Da Frequência: Garantir a frequência mínima para aprovação a todos os 
estudantes. (Parecer CEE nº 299/2020)

Sugestão de texto: “Excepcionalmente, em 2020, os estudantes promovidos para a série 
seguinte terão a frequência mínima de 60% para a educação infantil e 75% para o ensino 
fundamental e médio, como orientado no Parecer CEE n° 299/2020”.

Regimento Escolar



6 - Da Promoção: Considerar o processo de interação do estudante com a 
escola para realizar a promoção. (Parecer CEE nº 299/2020)

Sugestão de texto: “Excepcionalmente, em 2020, os estudantes que tiveram interação 
pedagógica satisfatória serão promovidos para a série subsequente, a ser cursada no 
ano letivo de 2021, devendo ser registrada no Sige Escola, no mínimo, média 6,0 em 
todos os componentes curriculares, para esses estudantes”.

Regimento Escolar



“O CEE recomenda que os processos avaliativos não 
tenham caráter reprovativo, uma vez que, na maioria dos 

casos, não cabe aos estudantes a responsabilidade pelas 
ausências nos momentos de ensino remoto”. 

Parecer CEE n° 299/2020

Orientações para a PROMOÇÃO



Os estudantes que tiveram interação pedagógica estudante e professor 
de forma satisfatória serão promovidos para a série subsequente.

Compreende-se interação pedagógica satisfatória como:

- efetivo processo de comunicação entre estudante e professor;
- realização de devolutiva das atividades remotas;
- o estudante foi avaliado em todos os componentes.

Orientações para a PROMOÇÃO



1. Todas as avaliações processuais que a escola realizou durante o período 
presencial e remoto servirão de referência para o diagnóstico das 
aprendizagens e para a promoção dos estudantes;

2. A escola utilizará o tempo previsto no calendário escolar até a recuperação 
final, com vistas a promover aprendizagens dos estudantes e para a 
realização do processo de classificação.

Orientações para a PROMOÇÃO



Os estudantes que não se enquadram na descrição de interação satisfatória, 
mas que interagiram em algum momento com a escola, poderão retomar suas 
atividades no contexto remoto e participar do processo de recuperação.

É importante que o Conselho de Classe se reúna para deliberar quais estudantes 
atendem aos critérios de interação satisfatória.

Orientações para a PROMOÇÃO



Os estudantes que, por motivos próprios, tiveram interação pedagógica 
estudante e professor não satisfatória ou ausência de interação, deverão 
realizar a classificação. 

Compreende-se como interação não satisfatória:

- não houve comunicação eficaz;
- não houve devolutiva das atividades remotas;
- o estudante não foi avaliado.

Orientações para a CLASSIFICAÇÃO



A classificação poderá ser realizada por meio de um período de 
revisão/recuperação, cujo resultado levará a escola a:

a) Promover o estudante para a série seguinte;
b) Promover o estudante em Progressão Parcial, de acordo com o 
Regimento Escolar.

Os estudantes que não tiverem interação, mesmo após as estratégias de busca 
ativa e não realizarem a classificação, serão considerados abandono.

Orientações para a CLASSIFICAÇÃO



1. O Núcleo Gestor deverá reunir os professores para a definição dos 
processos metodológicos da classificação.

Recomendação: 

Quando for possível, a escola deverá realizar um processo de 
revisão/recuperação para estimular os estudantes a participarem do processo 
de classificação.

Orientações para a CLASSIFICAÇÃO



2. Comunicar aos estudantes/pais/responsáveis sobre a classificação para os 
casos de interação não satisfatória ou ausência de interação.

3. A partir da devolutiva de quais estudantes participarão do processo de 
classificação, a escola organizará um cronograma de atendimento aos 
estudantes.

4. As notas da classificação deverão ser registradas como média final no Sige 
Escola.

5. Todos os materiais/instrumentos da classificação devem ser devidamente 
arquivados nos registros de escrituração escolar.

Orientações para a CLASSIFICAÇÃO



Será assegurado o direito a 60% de frequência aos estudantes da 
Educação Infantil e 75% aos estudantes do ensino fundamental e 
médio. 

Os secretários escolares deverão alimentar as aulas previstas mês a 
mês para compor o registro de frequência, conforme a distribuição 
da carga horária de cada componente curricular.

Registro de Frequência no Sige Escola



1. Para os estudantes que tiveram interação pedagógica de forma 
satisfatória, a média de cada componente curricular de todos os bimestres 
deverá ser registrada no Sige Escola. 

Quando a média anual dos quatro bimestres for inferior a 6,0, o estudante terá 
direito ao processo de recuperação final. 

Na perspectiva de que o processo de recuperação terá continuidade no ano 
seguinte, a média final não poderá ser inferior a 6,0, seguindo as orientações 
do Parecer CEE n° 299/2020.

Registro de Notas no Sige Escola



2. Para os estudantes que tiveram interação pedagógica de forma não 
satisfatória ou ausência de interação e que participaram do processo de 
classificação, a escola registrará no Sige Escola, no campo “Média Final” o 
desempenho obtido pelo estudante.

Considerando que o processo de classificação também servirá como avaliação 
diagnóstica que subsidiará a recuperação da aprendizagem no ano seguinte, a 
“Média Final” deverá ser igual ou superior a 6,0, de acordo com as orientações 
do Parecer CEE n° 299/2020.

Registro de Notas no Sige Escola


