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RESOLUÇÃO DE ALTERAÇÃO 002/2020-CMEIPMCNIR0.

Campo Novo de Rondônia, 08 de maio de 2020

"Concede alteração da resolução n" 001/2020-
CMEIPMCNIRO de 23 de abril de 2020, e dá
providências.

o Conselho Municipal de Educação de Campo Novo de Rondônia, no uso de suas

atribuições legais, definido pela Lei n° 722 de dezembro de 2018, considerando o Artigo 32 §

4° da Lei 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996,Decreto N° 9.057, de 25 de maio de 2017, da

Medida Provisória 934, de 1° de abril de 2020, no Parecer do Conselho Nacional de

Educação/CP n" 5/2020, em razão da pandemia da Covid-19, e a decisão do Conselho Pleno r~~::;:.
em Reunião Extraordinária realizada no dia 08 de maio de 2020.

RESOLVE:

Art. 10Alterar a Resolução n° 001l2020-CME/CNRO de 23 de abril de 2020, que
estabelece normas em caráter excepcional de substituição das aulas não presenciais por ti
atividades a distância em meio digitais ou fisico, no Sistema Municipal de Ensino de Campo
Novo de Rondônia, enquanto durar a pandemia do Coronavírus (Covid 19).O artigo 5°passa a
vigorar com seguinte redação.

Art. 5° Na educação infantil, poderão ser realizadas atividade~

complementares educativas na proporção de até 25% (vinte e cinco por cento)

da carga horária anual ou conforme orientações de órgãos superiores.

I - as escolas devem orientar, estimular e criar condições para que as crianças

sejam envolvidas em atividade do seu cotidiano entre outros, além de fazer

Av. Tancredo Neves, 2250 - Setor 02
CEP76.887.970 - Campo Novo de Rondônia - RO
Fone: 693239-2240/2357/2291
www.camponovo.ro.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA 
PREFEITURA Do MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 

DE RONDONIA 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAcAo — CME 

(«snowman-m 

Homologada em Jug/1910 

RESOLUCAO DE ALTERACAO 002/2020-CME/PMCN/R0. 

Campo N ovo de Rondénia, 08 de maio de 2020 

“Concede alteracao da resolwfio n° 001/2020- 
CME/PMCN/RO de 23 de abril de 2020, e dé 
providéncias. 

O Consclho Municipal de Educaofio dc Campo Novo de Rondonia, no uso de suas 

atribuiooes legais, definido pela Lei n° 722 de dezembro de 2018, considerando o Altigo 32 § ‘ 
4° da Lei 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, Decreto N“ 9.057, de 25 de maio de 2017, da 

Medida Provisétia 934, de 1° de abril de 2020, no Parecer do Conselho Nacional de 

Educagfio/CP n° 5/2020, em razéo da pandemia da Covid-19, e a decisio do Conselho Pleno 

em Reunifio Extraordinaria realizada no dia 08 de maio de 2020. 

RESOLVE: 

Art. 1° Alterar a Resoluoio n° 001/2020—CME/CNRO de 23 de abn'l de 2020, que 
estabelece normas em caréxer excepcional de substituiofio das aulas n50 presenciais por ' 
atividades a distancia em meio digitais ou fisico, no Sistema Municipal de Ensino de Campo 
Novo de Rondénia, enquanto durar a pandemia do Coronavirus (Covid 19). O artigo 5° passa a 
vigorar com seguinte redaqio. 

Art. 5° Na educacio infantil, poderfio ser realizadas atividadeab 
complementares educativas na proporcfio dc até 25% (vinte c cinco por cento) 

da carga horéria anual ou conforme orientaqées de orgios superiores. 

I — as escolas devem orientar, estimular e cn‘ar condigoes para que as criangas 

sejam envolvidas em atividade do seu cotidiano entre outros, além de fazer 
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leitura de texto em voz alta em vídeo ou áudio, propor brincadeira jogos

desenhos, uso de internet, e outros meios digitais quando possível.

II - incentivo às famílias para, na medida do possível, desenvolverem

vivências e experiências que garantam aprendizagem e desenvolvimento das

cnanças;

Ill - produção de campanhas televisivas e materiais orientadores às famílias

para a realização de atividades interacionais e lúdicas na perspectiva do

desenvolvimento e fortalecimento das dimensões afetiva e socioemocionais;

IV - observância aos princípios da Base Nacional Comum Curricular para

Educação Infantil a fim de garantir a vivência de experimentos pelas crianças,

com mediação dos professores, quando do retomo das atividades regulares

presenciais;

Art. 20 Esta Resolução entra em vigor na data de sua homologação, revogadas as

disposições do contrário.
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leitura de texto em voz alta em video on audio, propor brincadeira jogos 

desenhos, uso de intemet, e outros meios digitais quando passive]. 

H - incentivo as familias para, na medida do possivel, desenvolverem 

vivéncias e experiéncias que garantam aprendizagem e desenvolvimento das 

CW; 
III — producao de campanhas televisivas e matcriais orientadores as familias 

para a reulizaofio dc afividades interacionais e ludicas na perspectiva do 

desenvolvimento e fortalecimento das dimensoes afetiva e socioemocionais; 

IV - observfincia aos principios da Base Nacional Comum Curricular para 

Educacio Infantil a fim de garantir a vivéncia de experimentos pelas crianoas, 

com mediaoao dos professores, quando do retomo das atividades regulates 

presenciais; 

Art. 2° Esta Resoluofio entra em vigor na data de sua homologaoio, revogadas as 

disposicoes do contrério. 
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