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DECRETO Nº 068/2020 

 

REGULAMENTA PROCEDIMENTOS 

EDUCACIONAIS PARA O ANO LETIVO 

DE 2021 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONDADO, no 

uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 

 

CONSIDERANDO a publicação da Instrução Normativa nº 

007/2020, do Secretário de Educação e Esportes do Estado de 

Pernambuco, datado de 11 de setembro de 2020, que regulamenta 

critérios para o desenvolvimento das atividades escolares do ano 

letivo de 2020 pelas instituições de Educação Básica da Rede Estadual 

de Ensino, em todas as etapas e modalidades;  

 

CONSIDERANDO a Instrução Normativa nº 010/2020, do 

Secretário de Educação e Esportes do Estado de Pernambuco, 

datada de 11 de dezembro de 2020, publicada no DOPE em 12 de 

dezembro de 2020, orientando sobre as diretrizes e procedimentos 

acerca do processo avaliativo excepcionalmente para o biênio 

2020/2021; 

 

CONSIDERANDO o cumprimento na rede municipal de ensino 

das 800 horas anuais previstas na LDBN no ano de 2020; 

 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º. Tendo em vista o cumprimento da carga horária obrigatória 

anual, através de aulas remotas e atividades complementares 

realizadas no âmbito das escolas municipais;  

 

Art. 2º. Havendo déficit de aprendizagem devidamente verificada 

pela equipe da educação, através de diagnósticos, deverá ser 

seguido as instruções e procedimentos contidos nas IN nº 007 e 010, 

ambas de 2020, da Secretaria de Educação e Esportes do Governo 

do Estado de Pernambuco.  
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Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

  

 

Condado, 14 de dezembro de 2020 

 

 

______________________________________ 

Antônio Cassiano da Silva 

Prefeito 


