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TEMA: CALENDÁRIO ESCOLAR 

CURSO: DESCORTINANDO A COMPOSIÇÃO DO ANO LETIVO: O CÔMPUTO DE 

HORAS ESCOLARES EM TEMPOS DE PANDEMIA 

DATA: 10 de março de 2021 

HORÁRIO: às 15:00h. 

ÓRGÃO SOLICITANTE: Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação 

PÚBLICO ALVO: Promotores e Promotoras de Justiça/Servidores e Servidoras do MPMA 

MODALIDADE: on-line 

JUSTIFICATIVA 

A pandemia por Covid-19 teve a força de paralisar as aulas escolares presenciais, trazendo grande dano 

ao desenvolvimento regular do ano letivo de 2020. As consequências certamente atingirão também o 

ano letivo de 2021. Percebe-se hoje que o Estado do Maranhão e os Municípios tiveram dificuldades 

de implantar as atividades pedagógicas em 2020. Faz-se necessário, assim, a formação de membros e 

servidores do MP quanto aos conceitos e categorias referentes ao tema “ano letivo”, com estudo sobre 

os critérios possíveis, legítimos e legais, de cômputo das horas aula nas atividades escolares, em 

especial no que pertine aos ensinos remoto e híbrido. O presente curso conduzirá ao maior domínio 

pelo público alvo de categorias pedagógicas utilizadas pelos entes federativos, favorecendo condições 

de análise quanto ao cumprimento das 800 horas obrigatórias. Este conhecimento instrumentalizará as 

intervenções ministeriais referentes aos anos de 2020 (aferição da adequação do cômputo do ano 

passado) e 2021 (estabelecimento de condições metodológicas de acompanhamento do futuro). 

TEMAS ABORDADOS E METODOLOGIA 

O evento será realizado na modalidade de educação a distância, e poderá ser acessado via dispositivos 

móveis ou computador, por meio do canal do YouTube da ESMP/MA. A carga horária total do evento 

será de 02 (duas) horas. Este formato de transmissão permite a interação dos participantes, recriando 

as condições de um encontro presencial, ao dinamizar a troca de conhecimentos e favorecer o debate 

ao final das exposições temáticas, serão realizadas explanações teóricas sobre o tema, com recursos 

que possibilitem a construção das melhores práticas referentes a temática, com base na troca de 

experiência entre os participantes. O link para acesso à sala virtual será encaminhado para os inscritos 

no dia do evento. 

OBJETIVOS 

Geral: Capacitar membros e servidores do MPMA quanto a categorias pedagógicas que recaem sobre 

a composição e definição do ano letivo escolar. 

 

Específicos: 

 Capacitar o público alvo quanto às categorias aos ensinos presencial, remoto e híbrido; 

 Instrumentalizar o público alvo quanto ao método de cômputo de horas que integram o ano 

letivo escolar; 

 Gerar condições de análise quanto ao cumprimento, pelos entes federativos, das 800 horas em 

2020; 
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 Produzir conhecimento para embasar o controle social do Ministério Público quanto ao 

cumprimento do ano letivo de 2021; 

 Incentivar o debate sobre a qualidade do ensino em tempos de pandemia. 

ABERTURA DO EVENTO: 

Dra. Karla Adriana Holanda Farias Vieira 

 Promotora de Justiça Titular da 15ª Promotoria Cível de São Luís/MA, 5ª Promotora de 

Justiça das Famílias de São Luís/MA; 

 Mestra em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, Doutora em Direitos 

Humanos pela Universidade de Salamanca/Espanha; 

 Membra do Centro de Estudios de la Mujer da Universidad de Salamanca, Investigadora do 

Programa Interdisciplinar de Doutorado "Pasado y presente de los Derechos Humanos"; 

 Diretora da Escola Superior do Ministério Público do Estado do Maranhão; 

 Professora da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão; 

 Membra do Instituto Brasileiro de Direito de Família. 

 
Dr. Eduardo Borges de Oliveira 

 Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Maranhão e Coordenador do CAOp 

Educação. 

MEDIADORA: Paula Gama Cortez Ramos 

 Promotora de Justiça do MPMA. 

PALESTRANTE: Dra. Fabiana Oliveira Canavieira TEMPO DE FALA: 2h 

 Professora do Departamento de Educação I da Universidade Federal do Maranhão – UFMA; 

 Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, na linha de 

Estudos da Infância; 

 Mestre em Educação pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP (2010), na linha 

de Ciências Sociais na Educação. Pesquisa as Políticas Nacionais e Municipais de Educação 

Infantil e as crianças como cidadãs participativas; 

 Graduada em Pedagogia - UFMA (2003); 

 Foi Especialista em Educação da Secretaria Municipal de Educação de São Luís na 

Superintendência da área de Educação Infantil (2003-2010). Esteve Superintendente da área de 

Educação Infantil da capital do Maranhão (2013); 

 Coordenou os Cursos de Pedagogia dos Programas Especiais de Formação de Professores da 

Assessoria de Interiorização da UFMA (2014); 

 É membro do Núcleo de Estudos das Infâncias da UFMA - NEIUFMA; do GEPEDISC- 

Culturas Infantis da Faculdade de Educação da UNICAMP e do GEIN - Grupo de Estudos de 

Educação Infantil e Infância – UFRGS. 
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PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 Participação em sala virtual; 

 Engajamento dos participantes nos debates a serem travados sobre as temáticas abordadas. 

 


