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Adulto vive tendo saudade  

da vida que passou...  

Criança tem saudade do futuro. 

                                Ziraldo  



Percurso Histórico da 

Legislação 
 

.A regra tem de estar positivada (escrita): isso desde 1500, quando o Brasil foi 

descoberto por Pedro Álvares Cabral, enquanto não houve a carta escrita por 

Pero Vaz de Caminha, nossas terras não foram reconhecidas. 

  

.O princípio da legalidade conduz os atos da Administração Pública: só 

é permitido fazer o que a lei autoriza. 

 

.Os órgãos de controle e de fiscalização estabelecem as amarras para sustentar 

os seus entendimentos sobre as ações públicas, inclusive as atinentes à 



Percurso Histórico da 

Legislação 
 

FATO SOCIAL CONSUMADO               LEI/NORMA 

A REBOQUE  
 



Legislação 
. ALTAMENTE PERMISSÓRIA, MAS NÃO APROVEITAMOS. 

. ESTAMOS PENSANDO NO REGRAMENTO DA TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL E NO 

ENSINO FUNDAMENTAL, MAS A CRIANÇA JÁ NÃO MAIS ESCREVE, DIGITA; NÃO MAIS 

DORME COM O LIVRO; NÃO MAIS PESQUISA NO DICIONÁRIO FÍSICO... COMUNICA-SE 

TECNOLOGICAMENTE. 

 

 

. OS ESTUDANTES ESTÃO NA ERA TECNOLÓGICA (SÉCULO XXI) E A EDUCAÇÃO AINDA 

PRECISA SER POSITIVADA QUANTO À TECNOLOGIA. 

 

 

 



Art. 6º São direitos sociais a educação... 

  

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

XXIV - diretrizes e bases da educação nacional; 

  

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios: 

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, 

à pesquisa e à inovação; 

 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

X - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, 

desenvolvimento e inovação; 

Constituição 

Federal/1988 



CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 

CAPÍTULO III 

DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 

SEÇÃO I 

DA EDUCAÇÃO 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho. 

 

 



CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 

arte e o saber; 

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino; 

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII - garantia de padrão de qualidade; 

IX - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. 

 

 



CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 

garantia de: 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 

anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a 

ela não tiveram acesso na idade própria;      

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) 

anos de idade;    

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 

artística, segundo a capacidade de cada um; 

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, 

por meio de programas suplementares de material didático escolar, 

transporte, alimentação e assistência à saúde.          

 



LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 

Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

Riqueza dos dispositivos: 
Art. 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, 

ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na 

idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre 

que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. 

§ 1º A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências 

entre estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo como base as normas 

curriculares gerais. 

§ 2º O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e 

econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de 

horas letivas previsto nesta Lei. 

 



 

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 

Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as 

seguintes regras comuns: 

I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e para o ensino 

médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo 

reservado aos exames finais, quando houver;              

II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita: 

a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase anterior, na própria 

escola; 

b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas; 

c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que 

defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série 

ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino; 

III - nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir 

formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas 

do respectivo sistema de ensino; 

IV - poderão organizar-se classes, ou turmas, com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes 

de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes, ou outros componentes 

curriculares; 

 

 



 

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 

Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras 

comuns: 

V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: 

a) 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 de eventuais provas finais; 

b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; 

c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; 

d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 

e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento 

escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos; 

VI - o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema 

de ensino, exigida a frequência mínima de setenta e cinco por cento do total de horas letivas para aprovação; 

VII - cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou 

certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis. 

§ 1º  A carga horária mínima anual de que trata o inciso I do caput deverá ser ampliada de forma progressiva, no ensino médio, 

para mil e quatrocentas horas, devendo os sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de cinco anos, pelo menos mil horas 

anuais de carga horária, a partir de 2 de março de 2017.             

§ 2º  Os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de ensino noturno regular, adequado 

às condições do educando, conforme o inciso VI do art. 4º.  

 

 



 

 

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 

 

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, 

iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, 

da escrita e do cálculo; 

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores 

em que se fundamenta a sociedade; 

III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e 

habilidades e a formação de atitudes e valores; 

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca 

em que se assenta a vida social. 

§ 1º É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. 

§ 2º Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o 

regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, 

observadas as normas do respectivo sistema de ensino. 

§ 3º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades 

indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. 

§ 4º O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como 

complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. 

§ 5º  O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das 

crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei no 8.069, de 13 de julho 1990, que institui o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado.              

§ 6º O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino 

fundamental.      
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LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 

Art. 80 O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas 

de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação 

continuada. 

§ 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será 

oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. 

§ 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de 

diploma relativos a cursos de educação a distância. 

§ 3º As normas para produção, controle e avaliação de programas de educação 

a distância e a autorização para sua implementação, caberão aos respectivos 

sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes 

sistemas.        

§ 4º A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá: 

I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e 

de sons e imagens e em outros meios de comunicação que sejam explorados mediante 

autorização, concessão ou permissão do poder público;                

II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas; 

III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos concessionários 

de canais comerciais. 
 

 



 

 

DECRETO Nº 9.057, DE 25 DE MAIO DE 2017 

Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 ,  

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

 

 

Art. 1º Para os fins deste Decreto, considera-se educação a distância a modalidade 

educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e 

aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e 

comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com 

acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades 

educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e 

tempos diversos. 

 

Art. 2º A educação básica e a educação superior poderão ser ofertadas na 

modalidade a distância nos termos deste Decreto, observadas as condições de 

acessibilidade que devem ser asseguradas nos espaços e meios utilizados. 
 



 

DECRETO Nº 9.057, DE 25 DE MAIO DE 2017 

Art. 8º Compete às autoridades dos sistemas de ensino estaduais, municipais e 

distrital, no âmbito da unidade federativa, autorizar os cursos e o funcionamento de 

instituições de educação na modalidade a distância nos seguintes níveis e 

modalidades: 

I - ensino fundamental, nos termos do § 4º do art. 32 da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 ; 

II - ensino médio, nos termos do § 11 do art. 36 da Lei nº 9.394, de 1996 ; 

III - educação profissional técnica de nível médio; 

IV - educação de jovens e adultos; e 

V - educação especial. 

 

Art. 9º A oferta de ensino fundamental na modalidade a distância em situações 

emergenciais, previstas no § 4º do art. 32 da Lei nº 9.394, de 1996 , se refere a pessoas 

que: 

I - estejam impedidas, por motivo de saúde, de acompanhar o ensino presencial; 

II - se encontrem no exterior, por qualquer motivo; 

III - vivam em localidades que não possuam rede regular de atendimento escolar 

presencial; 

IV - sejam transferidas compulsoriamente para regiões de difícil acesso, incluídas as 

missões localizadas em regiões de fronteira; ou 

V - estejam em situação de privação de liberdade. 
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DORMIMOS NO 

MUNDO PRESENCIAL 

E  

ACORDAMOS NO 

MUNDO VIRTUAL 

 

 

AÇÃO: NORMATIVAS 

CNE – Conselhos 

Estaduais e Municipais 



 

 

 

  

-Pareceres CNE/CP n. 05, 09, 11, 15 e 19/2020 
Preciosidades: AUTONOMIA PARA OS SISTEMAS, AS REDES E AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS 

 
-Resolução CEE/SC n. 09/2020 e suas alterações 
-Parecer Municipal (se houver) 
-Portarias Secretarias de Educação e dos Órgãos de Saúde e Sanitários 
 

Santa Catarina – Retorno gradual, gradativo e escalonado 
 
 

Prospectar o futuro de uma forma acalentadora... 



 
 
 
 
 

USO DE TECNOLOGIA 
DURANTE O 

ISOLAMENTO PARA 
AS ATIVIDADES 
ESCOLARES NÃO 

PRESENCIAIS E NA 
RETOMADA DE  

AULAS PRESENCIAIS  
 

• Com a suspensão da aulas presenciais, o 

Conselho Estadual de Educação de Santa 

Catarina aprovou resolução sobre o regime 

especial de atividades escolares não 

presencias. 

• O trabalho remoto se transforma numa 

oportunidade de continuidade do ano letivo. 

• Aos alunos sem acesso aos meios virtuais 

recebem o material impresso. 

• Surgem inúmeros registros práticas exitosas. 

CONEXÃO IRREVERSÍVEL 

 

 

 

 



COMUNICAÇÃO  

 
Whatsapp, Plataformas virtuais, Aplicativos para o celular                                                        

E-mail, Google Forms, Infográficos, Cartazes, Publicação de Imagens 
Rádio, TV, Canal interno e externo 

 
COMUNICAÇÃO EFICIENTE E EFICAZ PARA  

INFORMAR CORRETAMENTE  



O LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA! 

 
 

PARA SOCIALIZAR, CONVIVER, ERRAR E ACERTAR, BRINCAR, 
APRENDER... 



Aprender para ser 
sujeito  
autônomo, 
independente e de  
sucesso! 

Práticas pedagógicas - Metodologias Ativas -  Ensino Híbrido 

Temas Transversais - Projetos  



 

NA RETOMADA DE AULAS 

- Adoção do sistema híbrido que passa a integrar o dia a dia 
na Educação e que permanecerá. 
- Opção por aula presencial ou remota. 
- Infraestrutura dos espaços escolares para transmissão 
das aulas em tempo real. 
   

- Atividades de sondagem; 

- Avaliações diagnósticas e formativas; 

- Formação continuada aos professores. 

-Deverá ser organizado um 

protocolo de acolhimento.  

-Ponto central:  respeito à vida 

emocional, mental e  física dos 

educandos, educadores e 

familiares 



 

É preciso ensinar o 
que o professor vai 
ensinar e como vai 
ensinar. 

.USAR TECNOLOGIA 

.REFORMAR FORMADORES 

.FORMAÇÃO PRÁTICA ALINHADA À FORMAÇÃO 

TEÓRICA 



  

 
 

 

ESQUELETO PRÉVIO DE PARECER 
 

Para incitar proposta de regramento  

do uso de novas tecnologias  

na educação básica – foco ensino fundamental   

 
1- Criação da Comissão Especial Mista de Estudos sobre Possibilidades de Utilização de 

Novas Tecnologias na Educação Básica a partir de parecer. 

2- A legislação e as normas vigentes. 

3- A proposta delineada com exposição de motivos. 

4- A prospecção para 2021 e o futuro. 

 

 

 
Previsão de minuta do documento em fevereiro de 2021. 

  
 



 
 

SOMENTE DE MÃOS DADAS 
CONSEGUIREMOSATINGIR NOSSOS OBJETIVOS  

  



 

CELEBRE A VIDA COM SAÚDE! 
 

GRATIDÃO! 
 

 
ANA CLÁUDIA 


