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Ministério da Educação
Gabinete do Ministro
DESPACHO DE 29 DE MAIO DE 2020
Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro de Estado da
Educação homologa parcialmente o Parecer CNE/CP nº 5/2020, do Conselho Pleno, do Conselho
Nacional de Educação - CNE, o qual aprovou orientações com vistas à reorganização do calendário
escolar e à possibilidade de cômputo de atividades não presenciais, para fins de cumprimento da
carga horária mínima anual, em razão da pandemia do novo coronavírus - Covid-19, e deixa de
homologar o item 2.16 do referido Parecer, o qual submete para reexame do Conselho Nacional
de Educação, considerando as razões constantes na Nota Técnica nº 32/2020/ASSESSORIAGAB/GM/GM, conforme consta do Processo nº 23001.000334/2020-21.
ABRAHAM WEINTRAUB
(Publicado no DOU nº 103, segunda-feira, 1 de junho de 2020, Seção 1, Página 32)
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
Parecer CNE/CP 5/2020
2.16 Sobre avaliações e exames no contexto da situação de pandemia
Sugere-se que as avaliações e exames nacionais e estaduais considerem as ações de reorganização dos
calendários de cada sistema de ensino para o estabelecimento de seus cronogramas. É importante garantir uma
avaliação equilibrada dos estudantes em função das diferentes situações que serão enfrentadas em cada sistema
de ensino, assegurando as mesmas oportunidades a todos que participam das avaliações em âmbitos municipal,
estadual e nacional.
Neste sentido, as avaliações e exames de conclusão do ano letivo de 2020 das escolas deverão levar em conta
os conteúdos curriculares efetivamente oferecidos aos estudantes, considerando o contexto excepcional da
pandemia, com o objetivo de evitar o aumento da reprovação e do abandono no ensino fundamental e médio.
Sugere-se também que os sistemas de ensino desenvolvam instrumentos avaliativos que podem subsidiar o
trabalho das escolas e dos professores, tanto no período de realização de atividades pedagógicas não
presenciais como no retorno às aulas presenciais, a saber:


criar questionário de autoavaliação das atividades ofertadas aos estudantes no período de isolamento;



ofertar, por meio de salas virtuais, um espaço aos estudantes para verificação da aprendizagem de
forma discursiva;



elaborar, após o retorno das aulas, uma atividade de sondagem da compreensão dos conteúdos
abordados de forma remota;



criar, durante o período de atividades pedagógicas não presenciais, uma lista de exercícios que
contemplam os conteúdos principais abordados nas atividades remotas;
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utilizar atividades pedagógicas construídas (trilhas, materiais complementares etc.) como instrumentos
de avaliação diagnóstica, mediante devolução dos estudantes, por meios virtuais ou após retorno das
aulas;



utilizar o acesso às videoaulas como critério avaliativo de participação através dos indicadores gerados
pelo relatório de uso;



elaborar uma pesquisa científica sobre um determinado tema com objetivos, hipóteses, metodologias,
justificativa, discussão teórica e conclusão;



criar materiais vinculados aos conteúdos estudados: cartilhas, roteiros, história em quadrinhos, mapas
mentais, cartazes; e



realizar avaliação oral individual ou em pares acerca de temas estudados previamente.

