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PORTARIA N° 05 de 01 de julho de 2021

Dispõe sobre as regras de aproveitamento de estudos para os concluintes do
Ensino Fundamental anos finais (nono ano), do Sistema Estadual Municipal
de Ensino, em caráter excepcional, em decorrência da situação emergencial
de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus.

A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO de APUAREMA-BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista a Declaração de Emergência em Saúde Pública, de Importância
Internacional, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 11 de março de 2020, em decorrência
da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) e,
CONSIDERANDO as medidas temporárias de enfrentamento de situação de Emergência em Saúde
Pública, adjunta à Lei Federal nº. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, à Portaria do Ministério da
Saúde nº. 188, de 3 de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 19.586, de 16 de março de 2020, que ratifica a declaração
de Situação de Emergência em todo o território baiano, para fins de prevenção e enfrentamento à
COVID-19, e regulamenta, no Estado da Bahia, as medidas temporárias para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 19.549 de 18 de março de 2020, que declara Situação de
Emergência em todo o território baiano, afetado por Doença Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0,
conforme a Instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional nº 02, de 20 de dezembro de
2016, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, e dá outras providências;
CONSIDERANDO a Resolução CEE/BA nº 27, de 25 de março de 2020, que orienta as instituições
integrantes do Sistema Estadual de Ensino sobre o desenvolvimento das atividades curriculares, em
regime especial, enquanto permanecerem os atos decorrentes do Decreto Estadual nº. 19.529, de 16
de março de 2020, que estabelece as medidas temporárias para o enfrentamento de Emergência em
Saúde Pública de Importância Internacional - ESPIN, para fins de prevenção e enfrentamento à
COVID19;
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CONSIDERANDO a Lei Nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais
excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009;
CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP nº 5, de 28 de abril de 2020, que trata da reorganização do
Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19. Destacando-se
o item 2.1 Dos Direitos e Objetivos de Aprendizagem;
CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP nº 11, de 07 de julho de 2020, que trata das Orientações
Educacionais para a Realização de Aulas e Atividades Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais no
contexto da Pandemia. Assim como a retificação do Parecer CNE-CP nº 11, de 15 de julho de 2020;
CONSIDERANDO a Resolução CEE/BA nº 50, DE 09 DE novembro DE 2020, que normatiza
procedimentos para a integralização da carga horária mínima do ano letivo afetado pelo estado de
calamidade pública e para a reorganização do calendário escolar do ano letivo de 2020, à luz da Lei
Federal nº 14.040, de 18 de agosto de 2020.
CONSIDERANDO o inciso V do Art. 24 da Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que trata
das regras comuns de organização da Educação Básica, incluindo os critérios de verificação do
rendimento escolar;
CONSIDERANDO o Art. Nº 14, da Resolução CEE/BA nº 127, de 17 de dezembro de 1997, que
trata da verificação do rendimento escolar, desvinculada do controle de assiduidade, basear-se-á em
avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos
sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os resultados finais;
CONSIDERANDO a Resolução CEE/BA nº 14, de 11 de março de 2019, que estabelece normas
sobre classificação, reclassificação e regularização da vida escolar de estudantes da Educação Básica
nas suas diferentes modalidades;
Art. 1º Definir as regras de aproveitamento de estudos para fins de conclusão do Ensino Fundamental
anos finais (nono ano), do sistema municipal de ensino, para o ano letivo de 2020, para estudantes
concluintes, em caráter excepcional, em virtude da situação de emergência de saúde pública, de
importância internacional, decorrente do Coronavírus.
Art. 2º Aproveitamento de estudos é o procedimento que as escolas e as unidades certificadoras
adotam para compor o resultado final de um curso ou etapa de ensino, por meio dos resultados
alcançados em exames, histórico escolar, certificações e outros meios formais.
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§ 1º O aproveitamento de estudos valida os saberes e conhecimentos dos estudantes obtidos por
meios formais, de modo integral ou complementar.
§ 2º São considerados para fins de aproveitamento de estudos no sistema municipal de ensino, em
2020, para os estudantes concluintes do Ensino Fundamental anos finais (nono ano), os resultados
obtidos:
I) As atividades desenvolvidas nos dias letivos de aulas presenciais no ano de 2020;
II) As atividades remotas desenvolvidas nas duas primeiras quinzenas do ano letivo continuado
2020/2021;
III) Fica sobre responsabilidades da Escola Estadual Vasco Filho, encaminhar a Secretaria
Municipal de Educação o aproveitamento dos estudantes no que tange aos conteúdos do nono
ano, bem como o rendimento de cada estudante nas unidades, haja vista que os mesmos terão
um ano continum 2020/2021 que se referem ao nono ano do ensino fundamental e ao primeiro
ano do ensino médio, dividido em seis unidades, sendo as três primeiras referentes ao nono ano
e as três últimas referentes ao primeiro ano do ensino médio, para compor os documentos
legais;
IV) Nas atividades com características de terminalidade desenvolvidas pelas Unidades Escolares da
rede estadual de ensino, sob coordenação da SEC.
§ 4º O estudante será regularmente matriculado, no Ensino Médio e a este caberá a obrigatoriedade
da continuação dos estudos dos conteúdos essências do nono ano;
Art. 3º Caberá à unidade escolar estadual Vasco Filho a lavratura da Ata de Resultados
Finais, com os resultados alcançados pelos estudantes, seguindo os trâmites legais; bem como
o envio deste documento no que tange ao nono ano para Secretaria Municipal de Educação
para que seja enviados as escolas: Aurino Nery e Padre Viera
I) Os resultados finais (médias) que constarão nos históricos dos estudantes serão atribuídos
através do desenvolvimento das atividades referentes as três primeiras unidades do ano
continum 2020/2021, que serão desenvolvidas na unidade de Ensino Estadual Vasco Filho e
encaminhadas a Secretaria Municipal de Educação;
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Art. 4º O Sistema Municipal de Ensino não terá nenhuma perca a nível de CENSO escolar, haja
vista que os referidos estudantes foram informados no censo 2020;

Art. 5º Diante de toda base legal supracitada, fica os estudantes concluintes do ensino fundamental
anos finais (nono ano) aptos a se ingressarem no Ensino Médio na rede Estadual de Ensino ficado
sobre responsabilidade desta conforme a Portaria Nº 985/2020 garantir os conhecimentos básicos
do nono ano mediante o calendário letivo continuada da rede estadual de ensino 2020-2021
Parágrafo Único A SEC definirá, no âmbito das suas unidades organizacionais, a competência para
a análise, manifestação e emissão dos certificados de conclusão de etapa para os estudantes
matriculados em unidades escolares municipais.
Art. 6º Os casos omissos serão decididos pela Secretaria de Educação Municipal e Conselho
Municipal de Educação.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Apuarema 01 de julho de 2021.

Amildes Santos Amorim Brandão
Secretária Municipal de Educação
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