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Orientações para a 2ª etapa de aulas não presenciais da 1ª e 2ª séries do EM e 2º e 3º 

períodos do 3º segmento/EJA – período de pandemia 

 Diante da realização e finalização de mais uma etapa do plano de oferta das 
atividades não presenciais, a Secretaria de Educação, Juventude e Esportes agradece a 
todos os professores, equipe pedagógica e demais envolvidos no processo da confecção e 
distribuição dos roteiros das atividades não presenciais, por todo zelo e esforço para que o 
sucesso de processo fosse garantido ao estudante.  

A Seduc apresenta a continuidade da proposta não presencial para as 1ªs e 2ªs 
séries e 2º e 3º períodos da EJA/3º segmento. Diante do sucesso de todo o processo, da 
necessidade da apresentação da proposta por etapa e do cumprimento das cargas horárias 
estabelecidas, segue novas orientações para a continuidade da oferta: 

 
 1. Realizar toda a oferta por etapa, as quais poderão ser ajustadas durante o percurso; 
 2. As DREs e Unidades Escolares realizarão o cômputo das cargas horárias, de acordo 
com orientações da Seduc, observando o cumprimento da carga horária por componente 
curricular; 
 3. O 3º bimestre para o EMB terá início dia 22/10 e finalizará em 05/12, com o 
Conselho de Classe. A EJA/3º segmento iniciou o 1º bimestre/2º semestre de 2020, para as 
turmas de continuidade em 13/10 e finalizará em 11/12 com Conselho de Classe; 
 4.  Atenção às orientações da EJA quanto ao seu encerramento; 
 5. Atentar para os dias que não são considerados letivos (15/10 e 2/11). Não será 
registrada atividades não presenciais nestas datas; 
 6. A carga horária prevista para ser ministrada para o EMB, a partir do dia 22/10 a 05/12 
que compreende (38 dias letivos) e para a EJA/3º segmento a partir do dia 13/10 a 11/12, 
que compreende (50 dias letivos) será organizada conforme tabela baixo. 
 

 

 

Modalidades/Regime de 
oferta (parcial ou 

integral) 

 

1º bimestre 

 

2º bimestre 

 

3º bimestre 

 

 

 

CH das Estruturas 
Curriculares em 

vigência 

CH presencial 

ministrada, em 

hora/aula (03/02 a 

13/03) 

CH prevista não 

presencial, em 

hora/aula (10/08 

a 31/08) 

CH prevista não 

presencial, em 

hora/aula (01/09 a 

21/10) 38 dias letivos 

CH prevista não 

presencial, em 

hora/aula (22/10 a 

05/12) 38 dias letivos 

EMB  135 152 266          266         1.000 

NOVO ENSINO MÉDIO 162 190 342        342         1.200 

TEMPO INTEGRAL 243 247 494        494        1.800 

EFAs 136 304 380        380        1.360 

Modalidades/Regime de 

oferta (parcial ou 

integral) 

CH presencial 

ministrada, em 

hora/aula (03/02 a 

13/03) 

CH prevista não 

presencial, em 

hora/aula (10/08 

a 31/08) 

CH prevista não 
presencial, em 

hora/aula (01/09 a 
06/10) CC- 06/10 

Rec. Final-7, 8 e 9/10 

CH prevista não 

presencial, em 

hora/aula (13/10 – 

11/12) / 50 dias 

Continuidade. CC -

11/12 

CH das Estruturas 
Curriculares em 

vigência 

 

EJA  - - Encerrada 250      500 
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