
 

SME ORIENTA SOBRE AS ATIVIDADES DOMICILIARES NO PERÍODO DE 

SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS. 

A Secretaria Municipal da Educação (SME), visando a proteção da coletividade e 

sensibilizando-se com o atual contexto em que a saúde mundial e local vem 

enfrentando, informa a suspensão das aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino de 

Fortaleza, no período de 20 até 31 de março de 2020, conforme determina o Decreto Nº 

14.611, de 17 de março de 2020, o qual decreta situação de emergência em saúde e 

dispõe sobre medidas para enfrentamento e contenção da infecção humana pelo novo 

coronavírus. 

Compreendendo também a importância de garantir a todos os estudantes da Rede 

Municipal de Ensino de Fortaleza os 200 dias letivos, a Secretaria Municipal da 

Educação (SME) orienta às instituições de ensino sobre as atividades domiciliares para 

o referido período, em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 

9.394/1996: 

Art. 24º - 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, distribuídas 

por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído 

o tempo reservado aos exames finais, quando houver. 

 Art. 32º -  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:    

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

utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações 

emergenciais. 

O Ensino Fundamental - anos iniciais, anos finais e a modalidade da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) das escolas municipais realizarão como estratégia para 

reposição das ações pedagógicas previstas para o período de suspensão das aulas 

presenciais, estudos domiciliares relativos aos temas previstos em cada componente 

curricular. Para tanto, devem ser utilizados os livros didáticos ou materiais 

complementares como referência. 

Os professores deverão entregar as atividades previstas para o período, ao núcleo gestor 

da escola, até o dia 23.03.2020 (segunda-feira): 

• Roteiro de estudos de cada componente curricular; 

• Coletânea de atividades para cada componente curricular a ser utilizada no 

período, de acordo com a orientação do roteiro de estudos; 

No caso de novos direcionamentos, a SME emitirá novo comunicado. 

 

Atenciosamente, 



 

Antonia Dalila Saldanha de Freitas 

Secretária Municipal da Educação  

 


