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Introdução
A pandemia pelo Novo Coronavírus (COVID-19) estabeleceu imensos
desafios para educação no Brasil e no mundo. O Estado do Rio de Janeiro,
diante deste quadro agravante de saúde, seguindo o protocolo anunciado
pela Organização Mundial de Saúde - OMS e pelo Ministério da Saúde do
Brasil, tomou providências imediatas de prevenção ao contágio e ao
enfrentamento da propagação decorrente do COVID-19. No dia 13 de
março foi editado o Decreto nº 46.970/2020 e, desde então, as redes
públicas e privadas começaram a oferecer aos alunos atividades remotas e
vêm ensejando esforços para manter o prosseguimento dos estudos, sem
interação presencial, mas preservando o vínculo com suas comunidades
escolares.
A liberação de retorno das atividades escolares presenciais ainda não
tem uma previsão segura e global. Assim, é importante organizar não somente
as aulas a distância, como direcionar as ações necessárias para a retomada
das atividades na escola.
A Secretaria Municipal de Educação elaborou este Plano de Ação em
colaboração com o Conselho Municipal de Educação e os gestores das escolas
da rede municipal de ensino considerando as orientações da OMS, do
Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, do Conselho Nacional de
Educação, das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde e vem dialogando
com as autoridades municipais e estaduais a fim de conseguir estimativas de
liberação de retorno às aulas presenciais e começar a trabalhar com base
nessas datas, mesmo que elas tenham que sofrer alterações posteriormente.
Nesse sentido, em períodos conturbados e atípicos como os que
vivenciamos na atualidade, o replanejamento é uma prática comum e
precisamos nos habituar com ela.
O

contexto

da

pandemia

criou

um

cenário

emergencial

e

completamente novo, que deixará marcas a médio e longo prazos e exigirá
cuidados inéditos, como o retorno gradual das aulas, levando em conta as
orientações para a saúde e o bem-estar social exigindo, assim, um esforço
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do poder público articulado entre diferentes setores, como Educação,
Saúde e Assistência Social.
Além da redefinição do calendário escolar, o Plano de Ação de
retomada observa três questões essenciais: I- retorno gradual e escalonado
atento à saúde emocional e física da comunidade escolar; II- avaliação
diagnóstica imediata para identificar os diferentes níveis de aprendizagem
dos estudantes no retorno às aulas e programas de recuperação da
aprendizagem; III- uma comunicação mais segura e frequente com as
famílias.
Destacamos que estas são apenas recomendações para o controle
da disseminação do Coronavírus dentro da escola no retorno as aulas,
cabendo a cada creche e escola avaliar sua realidade e pensar a melhor
maneira de colocar as recomendações em prática.

Estudo sanitário baseado em evidências técnico-cientificas e dados
socioeconômicos, geográficos, políticos e culturais
Segundo o IBGE (2019), São Sebastião do Alto tem uma população
estimada de 9357 pessoas. O município apresenta 48.5% de domicílios
com esgotamento sanitário adequado, 64.8% de domicílios urbanos em vias
públicas com arborização e 41.6% de domicílios urbanos em vias públicas
com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e
meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do estado, fica na
posição 86 de 92, 41 de 92 e 42 de 92, respectivamente. Já quando
comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 2302 de 5570, 3418
de 5570 e 706 de 5570, respectivamente (IBGE, 2019).
O gráfico abaixo exibe duas barras coloridas, uma representando
100% das escolas rurais e outra representando 100% das es colas urbanas.
O total de escolas em cada zona está descrito abaixo da barra. A s cores de
cada segmento da barra mostram o percentual de cada uma das
classificações de abastecimento de água nas escolas definidas pelo Censo
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Escolar. O gráfico exibe a distribuição das formas de abastecimento nas
escolas consideradas como urbanas e rurais.

Fonte: Censo Escolar – INEP/MEC (2018)

O próximo gráfico exibe duas barras coloridas, uma representando
100% das escolas rurais e outra representando 100% das escolas urbanas.
O total de escolas em cada zona está descrito abaixo da barra. As cores de
cada segmento da barra mostram o percentual de cada uma das
classificações de esgotamento sanitário nas escolas definidas pelo Censo
Escolar. O gráfico exibe a distribuição das formas de esgotamento sanitário
nas escolas consideradas como urbanas e rurais.
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Fonte: Censo Escolar – INEP/MEC (2018)

O último gráfico exibe duas barras coloridas, uma representando
100% das escolas rurais e outra representando 100% das escolas urbanas.
O total de escolas em cada zona está descrito abaixo da barra. As cores de
cada segmento da barra mostram o percentual de cada uma das
classificações de destinação de lixo nas escolas definidas pelo Censo
Escolar. O gráfico exibe a distribuição das formas de destinação do lixo nas
escolas consideradas como urbanas e rurais.
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Fonte: Censo Escolar – INEP/MEC (2018)

Para o retorno seguro às aulas presenciais é fundamental entender
que essa abertura deve ocorrer de forma gradual, considerando os
cuidados para a segurança de todos os envolvidos. Desse modo, a
reabertura deve ser segura e consistente com a resposta sanitária
recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e Secretaria de
Saúde do município para proteger alunos, funcionários, professores e suas
famílias.
É fundamental que essas orientações de organização para o retorno
contemplem a realidade das unidades escolares, dando flexibilidade e
autonomia para as escolas definirem, a partir das orientações gerais, as
propostas possíveis à sua realidade e território.

Medidas sanitárias de prevenção e controle a serem adotadas nas
escolas


Capacitar todos

os funcionários, orientando sobre a adequada

higienização e restrição de contatos físicos para evitar o contágio e a
transmissão do Coronavírus;


Manter cartazes sobre ações de prevenção da disseminação do novo
Coronavírus dentro da escola;



Disponibilizar um cartaz sobre lavagem das mãos anexado em todas a
pias destinadas a esse uso;



Demonstrar a correta higienização das mãos e comportamentos
positivos de higiene;



Incentivar a higienização frequente e completa das mãos, conforme
indicações sanitárias do Ministério da Saúde;



Disponibilizar acesso fácil ao álcool gel 70% especialmente em salas de
aula;
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Respeitar o distanciamento de 1,5 metro no atendimento ao público e,
em caso de alta demanda, recomenda-se o agendamento prévio;



Priorizar o atendimento ao público por canais digitais (telefone, aplicativo
ou online);



Aferir a temperatura das pessoas a cada entrada na instituição de
ensino.

Utilizar

preferencialmente

termômetro

sem

contato

(Infravermelho). Em caso de aparelho digital, fazer a higienizaç ão antes
e depois do uso;


Caso a temperatura esteja acima de 37,5°C, orientar o retorno para casa
e a busca de atendimento médico, se necessário. Os alunos devem
aguardar em local seguro e isolado até que pais ou responsáveis
possam buscá-los, só podendo retornar à unidade escolar mediante
apresentação de laudo médico;



Ter um funcionário de ponto de contato em cada prédio da instituição de
ensino para sinalizar sintomas;



Pais ou responsáveis de alunos em grupo de risco devem mantê-los em
casa, com realização de atividades não presenciais;



Para diminuir a circulação de pessoas na escola, recomenda-se que os
pais entreguem as crianças no portão e elas sejam encaminhadas a sala
de aula por um funcionário da escola;



Higienizar as Unidades Escolares, as salas de aula e, particularmente,
as superfícies que são tocadas por muitas pessoas (grades, mesas de
refeitórios, carteiras, puxadores de porta e corrimões), antes do início
das aulas em cada turno e sempre que necessário;



Higienizar os banheiros antes da abertura, após o fechamento e, no
mínimo, a cada três horas;



Certificar-se de que o lixo seja removido no mínimo três vezes ao dia e
descartado com segurança.

JULHO/2020

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Medidas de adequação e controle da ocupação e uso dos ambientes
escolares


Comunicar aos pais e responsáveis os novos protocolos de limpeza e
proteção à saúde que serão adotados nas unidades escolares, para
certificá-los

de

que

é

seguro

que

os

alunos

retornem

aos

estabelecimentos de ensino;


Orientar pais e acompanhantes a evitarem aglomerações nas entradas
das unidades escolares;



Escalonar o horário de entrada, saída, recreio e intervalos em geral,
para que concentre o menor número de crianças no mesmo ambiente;



Manter a rotina de cuidados a cada mudança de turno com limpeza dos
espaços físicos;



Orientar toda comunidade escolar sobre a importância do uso de
máscaras e a forma correta de utilização;



Limitar a quantidade de pessoas em espaços comuns da unidade
escolar, como recepção e secretaria, sinalizando-os com delimitações
claras e, mantendo a higienização indicada pelos órgãos competentes;



Favorecer, sempre que possível a saída dos alunos, viabilizando a
liberação de grupos em intervalos seguros de tempo para evitar
aglomerações, inclusive de responsáveis, quando for o caso;



Realizar

marcação

no

refeitório

para

que

seja

respeitado

o

distanciamento mínimo entre os alunos;


Eventos como feiras, palestras, seminários, festas, assembleias,
competições e campeonatos esportivos etc estão proibidos;



Manter o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas, com exceção
dos profissionais que atuam diretamente com crianças de creche e préescola;



Utilizar marcação no piso para sinalizar o distanciamento de 1,5 metro.



Cumprir o distanciamento de 1,5 metro durante a formação de filas;
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O uso de salas dos professores, de reuniões e de apoio deve ser
limitado a grupos pequenos e respeitar o distanciamento de 1,5 metro
entre as pessoas;



Cuidar para que as reuniões de professores, funcionários, ou qualquer
outra que se fizer necessária, sejam realizadas virtualmente. Após o
retorno, que aconteçam, de preferência, em área livre e com os
participantes seguindo os protocolos orientados pelas autoridades de
saúde pública;



As bibliotecas podem ser abertas, desde que seja respeitado o
distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas e as seguintes regras:
a. Separar uma estante para recebimento de material devolvido;
b. Receber o livro sempre com luvas;
c. Acomodar o material recebido na estante separada para este fim;
d. Não colocar esse livro no acervo nos próximos 5 dias, como também
não o liberar para empréstimo;
e. Após o período de 6 dias, usar EPI, higienizar com álcool 70% e
papel toalha, descartando o papel toalha em seguida.



Os intervalos ou recreios devem ser feitos com revezamento de turmas
em horários alternados, respeitando o distanciamento de 1,5 metro entre
as pessoas, para evitar aglomerações;



Atividades de educação física podem acontecer preferencialmente ao ar
livre;



Avaliações, testes, provas podem ser realizados desde que seja
cumprido o distanciamento de 1,5 metro e demais diretrizes aplicáveis
deste protocolo, sobretudo a higienização de espaços e equipamentos;



Lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel 70%
ao entrar e sair da instituição de ensino, ao entrar e sair do banheiro, ao
entrar e sair biblioteca e antes das refeições;



Incentivar a lavagem de mãos ou higienização com álcool em gel 70%
após tossir, espirrar, usar o banheiro, tocar em dinheiro, manusear
alimentos cozidos, prontos ou in natura, manusear lixo ou objetos de
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trabalho compartilhado, tocar em superfícies de uso comum, e antes e
após a colocação da máscara;


Usar máscara dentro da instituição de ensino, no transporte escolar e
em todo o percurso de casa até à escola;



Exigir o uso e/ou disponibilizar os EPIs necessários aos funcionários
para cada tipo de atividade, principalmente para atividades de limpeza,
retirada e troca do lixo, manuseio e manipulação de alimentos ou livros e
aferição de temperatura;



Fornecer alimentos e água potável de modo individualizado. Caso a
água seja fornecida em galões, purificadores, bebedouros ou filtros de
água, cada um deve ter seu próprio copo ou garrafinha;



Desativar bebedouros com disparo para boca;



Não utilizar objetos compartilhados que não sejam higienizados antes do
uso;



Manter, preferencialmente, janelas e portas abertas, facilitando a
circulação de ar e só utilizar o ar condicionado quando for imprescindível
e apenas quando a limpeza e desinfecção dos filtros dos aparelhos
estiverem comprovadamente em dia;



Promover frequente higienização dos materiais pedagógicos utilizados,
sugerindo-se estabelecer rotina de higienização, no mínimo, antes de
cada turno.

Número de dias letivos previstos para a composição do calendário
letivo de 2020
De acordo com o Parecer CNE/CP nº 11/2020, aprovado em 7 de
julho de 2020, “o cumprimento da carga horária mínima prevista poderá ser
feita por meio das seguintes alternativas, de forma individual ou conjunta”
(CNE/CP, 2020, p. 14):
1. reposição da carga horária de forma presencial ao final do
período de emergência; 2. cômputo da carga horária de atividades
pedagógicas não presenciais realizadas enquanto persistirem

JULHO/2020

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
restrições sanitárias para presença de estudantes nos ambientes
escolares coordenado com o calendário escolar de aulas
presenciais; e 3. cômputo da carga horária de atividades
pedagógicas não presenciais (mediadas ou não por tecnologias
digitais de informação e comunicação), realizadas de forma
concomitante ao período das aulas presenciais, quando do
retorno às atividades (CNE, 2020. p. 14).

Nesse sentido, em anexo, enviamos o calendário com o número de
dias e horas previstas para o ano letivo de 2020. É, no presente momento,
um calendário provisório, pois contempla os dias letivos presenciais até o
dia 13 de março e também os dias letivos com ensino remoto, que iniciou
em 30 de março de 2020, como estabelecido no Decreto nº 1.970, de 20 de
março de 2020.

Indicação dos conteúdos programáticos a serem priorizados


Os conteúdos serão desenvolvidos com base no Plano de Curso
vigente (Anexo) e conforme as particularidades de cada turma, com
foco nas competências de leitura e escrita, raciocínio lógico
matemático, comunicação e solução de problemas;



Rever os objetivos de aprendizagem para o ano letivo em curso, com
compensação a ser realizada no ano seguinte;



Complementar o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar com a
construção de regulamentos próprios e protocolos de segurança,
adaptados à nova realidade educacional e social vigente;

Forma de avaliação diagnóstica dos níveis de conhecimento e
desenvolvimento dos alunos.
Dentro da sala de aula os alunos não possuem o mesmo desempenho
de aprendizado, uns levam mais tempo para assimilar determinados conteúdos
do que outros. Obviamente, isso também acontece no ensino não presencial,
podendo ser ainda maior essas variações, por se tratar de um cenário
completamente

novo

para

todos

e

os
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oportunidades e níveis de acesso às aulas e aos materiais – alguns contando
com o suporte dos pais, outros, não.
Portanto, é essencial que seja organizada uma avaliação diagnóstica a
partir dos conteúdos previstos e ministrados durante o período de paralisação
por meio de atividades remotas, que deverá ser aplicada no retorno das aulas.
A ideia com isso é avaliar a efetividade do ensino remoto individualmente e
identificar a defasagem de cada estudante durante o afastamento das salas de
aula. E com base nesses resultados, preparar um plano de ensino
individualizado para cada aluno, buscando atendê-los nas dificuldades
apresentadas.
Com base no levantamento de defasagem obtido por meio da avaliação
diagnóstica mencionada no parágrafo anterior, a próxima etapa é a elaboração
do plano de recuperação para os estudantes que apresentaram dificuldades
com relação àquilo que foi previsto e esperado em termos de aprendizagem.
Esse plano de recuperação deve traçar ações para restabelecer
novamente uma equiparação da turma. Uma dica aqui é aproveitar o material
das aulas gravadas ou correção do material impresso junto com o aluno para
recuperar essa defasagem. A escola pode também preparar um local e
período, a fim de que os alunos com mais dificuldade possam realizar essa
recuperação na própria instituição de ensino, algo semelhante à recuperação
paralela a que sempre existiu.

Adoção de ensino remoto complementar as atividades presenciais.


Adotar ensino não presencial combinado ao retorno gradual das
atividades presenciais, visando complementar a carga horária anual
estabelecida;



As escolas poderão utilizar estratégias não presenciais para a reposição
a recuperação da aprendizagem em complementação às atividades
presenciais de acompanhamento dos alunos.
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Medidas de reforço pedagógico
Os gestores e professores podem pensar na organização de atividades
extras para trabalhar os conteúdos considerados secundários, aqueles não
essenciais neste momento e que podem ser trabalhados de forma diferenciada
por meio de projetos, atividades remotas, pesquisas diversas, entre outros.
Para otimizar o tempo essas atividades podem ser construídas
combinando mais de uma disciplina ou tema, para que sejam trabalhados de
maneira interdisciplinar, usando o contraturno, o sábado ou sendo realizados
em casa. Os conteúdos entendidos como essenciais devem ser trabalhados
em sala de maneira “tradicional”, pois são aqueles com maior impacto no
aprendizado futuro das crianças e com os quais os familiares e responsáveis
mais se preocupam.
Posteriormente será necessário realizar:


Elaboração de estratégias de ensino e aprendizagem adequadas à
realidade. Reorganização da trajetória escolar;



Estratégias de nivelamento e recuperação de aprendizagem.

Medidas de busca ativa dos alunos que não retornarem às aulas


Implementar rotina de busca ativa dos alunos que não retornarem,
devendo ser iniciada antes do retorno a partir da não participação do
aluno nas atividades remotas propostas;



Realizar

diagnósticos

frequentes

para

detecção

precoce

do

desengajamento dos alunos com maior risco de evasão;

Planejamento das ações suplementares para os períodos de reforço
pedagógico


Manter o processo de aprendizagem em casa, através da mediação
tecnológica e outras atividades remotas, mesmo após o retorno às
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atividades em ambiente escolar, considerando que o escalonamento de
turmas/séries/modalidades alternará alunos na escola e em casa.

Outros critérios relevantes assim compreendidos pelos gestores
educacionais.


Comunicar as famílias e os estudantes sobre o calendário de retorno e
os protocolos com, no mínimo, sete dias de antecedência;



Realizar levantamento das comorbidades apresentadas pelas equipes
de profissionais;



Produzir materiais de comunicação para distribuição a alunos na
chegada

às

instituições

de

ensino,

com

explicações

de

fácil

entendimento sobre a prevenção da COVID-19;


Orientar pais, alunos, funcionários e professores sobre procedimentos,
protocolos e possíveis consequências da pandemia que vivemos;



Desenvolver campanhas de comunicação a serem implantadas nas
redes sociais (posts, vídeos, infográficos, animações) e na escola
(cartazes e orientações gerais) com relação aos procedimentos a serem
adotados e seguidos por todos;



Adotar linguagem e conteúdo motivadores, estimulantes e que passem
confiança a toda a comunidade escolar, ajudando-a na conscientização
e motivação de todos para o enfrentamento da crise;



Solicitar o apoio de um profissional (Psicólogo) para os Professores,
Funcionários e alunos e suas famílias para despertar um encorajamento
frente aos novos desafios, minimizando medo e ansiedade. Retomar a
rotina escolar durante a pandemia requer mais do que cuidados
sanitários. A reprodução de restrições de contato social dentro do
ambiente escolar pode acarretar impactos no estado emocional dos
alunos, que é considerado um dos motores da aprendizagem,
principalmente na educação infantil. A orientação é que as estratégias
de volta às aulas presenciais sejam construídas com apoio de outras
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áreas, como a psicologia. A ênfase do projeto pedagógico de retorno é a
nova realidade de socialização que os alunos vão encontrar. Para isso,
as atividades serão baseadas em competências presentes da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) como conhecimento e autocuidado,
empatia e cooperação e responsabilidade e cidadania;


Cada Unidade Escolar e gestores têm que preparar o ambiente escolar,
seguindo todas as medidas de saneamento e higiene recomendadas
pelos órgãos oficiais da saúde, especialmente com a disponibilização
dos materiais recomendados, como álcool gel e máscaras para alunos e
funcionários, bem como a utilização correta desses aparatos de
segurança e higiene;



Elaborar e desenvolver um plano de capacitação para toda equipe da
escola com relação aos procedimentos e protocolos recomendados para
o COVID-19;



Organizar para que os veículos escolares respeitem a distância mínima
segura;



Tornar obrigatório o uso de máscara por todos os passageiros, motorista
e acompanhante;



Realizar limpeza periódica dos veículos do transporte escolar entre uma
viagem e outra, especialmente das superfícies comumente tocadas
pelas pessoas;



Orientar estudantes para evitar tocar nos bancos, portas, janelas e
demais partes dos veículos do transporte escolar;



Limitar o número de alunos e fazer rodízios entre grupos no uso de
laboratórios de informática, respeitando o distanciamento de 1,5 metro e
mantendo o uso de máscaras;



Escalonar liberação para o almoço e refeições para garantir o
distanciamento de 1,5 metro;



Refeitórios e cantinas devem garantir distanciamento de 1,5 metro nas
filas e proibir aglomeração nos balcões utilizando sinalização no piso;
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Disponibilizar materiais e orientações aos pais ou responsáveis para
realização de atividades educacionais com as crianças;



Recomendável que a mesma pessoa, exceto as de grupo de risco para
COVID-19, leve e busque a criança todos os dias. Todos devem estar
fazendo uso de máscara;



Fazer intervalos intercalados entre as turmas para reduzir a quantidade
de crianças em um mesmo espaço;



Profissionais que preparam e servem alimentos devem utilizar EPIs e
seguir protocolos de higiene de manipulação dos alimentos.

Considerações Finais
Organizar o retorno às aulas presenciais é extremamente complexo e
exige que as decisões sejam tomadas de maneira coletiva e articulada,
principalmente com as áreas da Saúde e da Assistência Social.
Como apontado no documento “Subsídios para a Elaboração de
Protocolos de Retorno às Aulas na Perspectiva das Redes Municipais de
Educação” (UNDIME, 2020, p. 15):
A rotina da educação básica mudou e não será mais a mesma, mas é
primordial que todos saibam e reconheçam que o “ano não está
perdido”. O importante nessa conjuntura é manter o vínculo com
nossas crianças, estudantes, familiares, profissionais e trabalhadores
da educação. É momento de as redes reorganizarem seus currículos
e projetos político-pedagógicos, a fim de garantir a aprendizagem em
outros tempos e espaços escolares. Ao mesmo tempo, é essencial
que a União garanta recursos extraordinários para as redes poderem
implementar as ações sugeridas neste documento, bem como outras
que forem necessárias para garantir um retorno às aulas presenciais
com segurança.

Relevante se faz também respeitar as diferentes realidades existentes
no município para a garantia do direito de cada cidadão à vida, à saúde e à
educação. No mesmo sentido, a retomada das aulas presenciais deve
acontecer de forma escalonada, considerando-se a análise feita a partir da
evolução da pandemia em todos os municípios, tendo em vista que temos
profissionais que residem em outras cidades. Nessa perspectiva, a retomada
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das aulas presenciais deverá ser subsidiada por evidências científicas que
sejam irrefutáveis.
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Plano de ações pedagógicas das atividades escolares durante
o período de suspensão das aulas presenciais devido a
Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19)
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I – Introdução
Este documento tem como base, o exposto no Decreto Municipal nº
1.970, de 20 de março de 2020 que, “ESTABELECE MEDIDAS PARA
MANUTENÇÃO DO ENSINO NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DURANTE O
PERÍODO DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO E PROPAGAÇÃO DO
CORONAVÍRUS (COVID-19)”.
O Decreto nº 1.970, considera "todo o notório e alarmante contexto em
torno do Coronavírus, notadamente a extensão e gravidade da pandemia a
recomendar restrição da locomoção, aglomerações de pessoas e isolamentos;
a necessidade de adoção de procedimentos que possam minimizar os
gravames sociais decorrentes das medidas extremas que estão sendo
adotadas; a importância do ensino público municipal; a existência de
equipamento de informática (tablet) em comodato com todos os alunos da rede
pública municipal desde o ano de 2019, destinado a auxiliar na aprendizagem e
complementação do ensino fora da sala de aula.”
Nesse sentido, DECRETA:
Art. 1º - As aulas presenciais deverão ser substituídas por aulas virtuais
(formato online) para todos os alunos da rede pública municipal durante o
período de suspensão das aulas presenciais, a fim de evitar prejuízos
educacionais decorrentes da paralisação.
§1º - A Secretaria Municipal de Educação e o Setor de Engenharia de
Tecnologia da Informação da Prefeitura deverão adotar, no prazo máximo de
07 dias, todos os procedimentos e protocolos necessários à implantação do
sistema previsto no artigo 1º.
Art. 2º - As aulas virtuais deverão ter início a partir do dia 30/03/2020,
Salvo por motivo técnico-operacional devidamente justificado que impossibilite
a implantação do sistema.
Art. 3º - A Secretaria Municipal de Educação deverá adotar as medidas
informativas cabíveis destinadas a orientar os professores e pais de alunos
quanto à implantação do sistema de aulas virtuais.
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Art. 4º - A Secretaria Municipal de Educação providenciará os meios
necessários para fornecer acesso à internet para aqueles grupos familiares que
não

tenham

o

aludido serviço

em

suas

residências

e comprovem

hipossuficiência para tal obtenção.
Art. 5º - O setor de Engenharia e Tecnologia da Informação da Prefeitura
deverá publicizar vídeos explicativos sobre a utilização do sistema a ser
implantado e disponibilizar canal digital direto para esclarecimentos de dúvidas.
Art. 6º - Este decreto entra em vigor nesta data, devendo ser publicizado
em todos os canais de informação disponíveis à municipalidade.
Já o Decreto nº 1978 de 1º de abril de 2020, em seu Art. 3º, estabelece
que "Tendo em vista o consenso firmado pelo corpo docente da Secretaria
Municipal de Educação, a medida prevista no Decreto 1.970/2020 poderá s er
substituída ou complementada por meio de apostilas entregues aos pais, email, utilização de aplicativos de mensagens instantâneas, a exemplo do
Whastsapp, ou quaisquer outras formas de ministração do conteúdo da grade
curricular prevista no plano de ensino, a fim de se promover a mais ampla
manutenção do aprendizado".
O ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através do Centro de
Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à
Educação (CAO Educação), emitiu, em 17 de março de 2020, Informação
Técnico-jurídica CAO Educação/MPRJ 006, com o intuito de orientar as
Secretarias de Educação quantos as ações a serem adotadas de forma a
garantir o cumprimento da LDB no que diz respeito aos dias e horas letivas
exigidos pela Lei, com a finalidade de buscar a garantia da qualidade da
educação.
Em seu item 4.2, o documento versa sobre “A autonomia dos sistemas,
escolas e universidades para decidirem sobre a manutenção do efetivo
trabalho escolar ou acadêmico por meio de tecnologias digitais”, neste item o
CAO Educação transcreve um trecho do parecer CNE/CEB 15/2007, que fala
sobre o efetivo trabalho escolar, diz o trecho:
O efetivo trabalho escolar pode e deve ser desenvolvido em sala de
aula, mas as atividades escolares podem ser realizadas em outros
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locais adequados a trabalhos teóricos e práticos, a leituras, pesquisas
ou atividades em grupo, treinamento e demonstrações, contato com o
meio ambiente e com as demais atividades humanas de natureza
cultural e artística, visando à plenitude da formação de cada aluno. A
atividade escolar, portanto, também se caracterizará por toda e
qualquer programação incluída no projeto político pedagógico da
escola, sempre com frequência exigível e efetiva orientação,
presença e participação de professores habilitados.

Conforme a LDB 9393/96, Art. 23, §2º “O Calendário Escolar deverá
adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a
critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de
horas letivas previsto nesta lei”. Assim sendo, devido à pandemia, o MEC
autorizou que o ano letivo tenha, em 2020, menos de 200 dias, mas manteve a
obrigatoriedade de 800 horas no ano para as escolas de todo o país.
Na educação infantil, etapa que compreende creche e pré-escola e
atende crianças de até 5 anos de idade, devido à limitação legal, as atividades
não presenciais não poderão contar no calendário letivo, e as aulas terão que
ser repostas presencialmente. Apesar disso, o CNE diz que as escolas podem
desenvolver atividades para serem realizadas pelos pais junto com as crianças.
O mesmo pode ser feito nos anos iniciais do ensino fundamental, quando as
crianças são alfabetizadas.
O CNE recomenda que, no retorno às aulas presenciais, as escolas
façam uma avaliação diagnóstica de cada estudante para verificar o que foi de
fato aprendido no período de isolamento. Através do Parecer do CNE/CP nº
5/2020, publicado em 01/06/2020, no DOU, foram aprovadas 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.
As novas diretrizes também sugerem atividades alternativas e não
presenciais para minimizar a necessidade de reposição presencial. Essas
atividades podem ser usadas para cumprimento de carga horária de acordo
com deliberação própria de cada sistema. Meios digitais, vídeoaulas,
plataformas virtuais, redes sociais, programas de televisão ou rádio, material
didático impresso e entregue aos pais ou responsáveis são algumas das
alternativas sugeridas.
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II - Políticas educacionais para reorganização das atividades escolares
durante a Pandemia
As escolas e os Professores contarão agora, mais do que nunc a com a
participação, compromisso e o comprometimento das FAMÍLIAS junto aos
nossos alunos/seus filhos (as) nesse momento de isolamento social, pois a
educação não é dever só da escola e essa parceria será fundamental para que
possamos, em breve, estarmos todos juntos novamente, sem que se perca
nenhum pelo caminho.
A Secretaria Municipal de Educação de São Sebastião do Alto, perante o
cenário epidemiológico atual e a sua responsabilidade junto à comunidade
escolar, elaborou seu Plano de Ações Pedagógicas de caráter excepcional, de
acordo com as orientações nacionais e internacionais e considerando suas
concepções pedagógicas e realidade local. A aplicação do referido plano é
dinâmica, podendo ser

atualizada conforme o surgimento de novas

orientações. Estamos vivendo um período específico, cuja preocupação deve
estar voltada para a saúde pública e individual, não apenas física, mas também
emocional.
Dessa forma, nosso intuito é caminhar em conformidade com o Art. 206
da Constituição Federal, nos incisos I, II e VII, garantindo igualdade de
condições para acesso e permanência na escola, com liberdade de aprender e
ensinar e a garantia do padrão de qualidade do processo ensino
aprendizagem.
A educação deve garantir a qualidade e compromisso com o
desenvolvimento de todos e de cada um, ainda que tenham que esperar um
longo período para reiniciar esta caminhada. As atividades propostas durante o
período de isolamento devem respeitar as condições tecnológicas, estruturais,
emocionais, a ausência física do professor, as necessidades especiais dos
alunos e as condições precárias de muitas famílias. Pensar possibilidades de
momentos de contato, ainda que virtual, dos professores com seus alunos,
para diálogos, trocas e revisão de atividades propostas, orientar as famílias da
Educação Infantil, cuja ação pedagógica está centrada nas vivências e na
socialização.
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A partir desse Plano de Ação Geral, os Gestores juntamente com todos
os profissionais que compõem a sua escola elaborarão os Planos Escolares
fazendo as adaptações necessárias de acordo com a realidade local de sua
comunidade e os professores elaborarão os seus referidos Planejamentos das
atividades escolares, como forma de minimizar os danos aos estudantes
durante o período de suspensão das aulas presenciais, e, conforme o Decreto
nº 1.978, de 01 de abril de 2020, Art. 3º “tendo em vista consenso firmado pelo
corpo docente da Secretaria Municipal de Educação, a medida prevista no
Decreto 1970/2020 poderá ser substituída ou complementada por meio de
apostilas entregues aos pais, e e-mail, utilização de aplicativos de mensagens
instantâneas, a exemplo o WhatsApp, ou quaisquer outras formas de
ministração de conteúdos da grade curricular prevista no plano de ensino, a fim
de se promover a mais ampla manutenção do aprendizado."
A Secretaria Municipal de Educação reorganizou o calendário escolar
para o ano letivo de 2020, buscando adequar-se às demandas que o momento
exige (Anexo).
As escolas da Rede Municipal de Ensino passaram a ministrar a aulas à
distância as atividades remotas a partir do dia 30/03/2020, conforme os
decretos nº 1.970 de 20 de março de 2020 e nº 1978, de 01 de abril de 2020.
Estas atividades à distância, que podem ser aplicadas no Google
Classroom ou por meio de atividades impressas, têm como objetivo manter
vínculos entre discentes e docentes nestes períodos de afastamento dos
educandos das escolas, promovendo, em isolamento domiciliar, que o
processo educativo continue ocorrendo, levando em consideração os objetos
de conhecimento para cada faixa etária e a realidade de cada família, através
de ações em conjunto entre educadores e alunos por meio da participação
direta da família.
A entrega das atividades a distância impressas (apostilas) para os
alunos é quinzenal, sendo que na zona rural, as mesmas são entregues pelo
transporte escolar nas residências dos alunos. Há também, aqueles
professores que trabalham simultaneamente às apostilas impressas, com as
ferramentas digitais, diariamente, pelo WhatsApp e demais ferramentas. Neste
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período de afastamento os professores seguem seus estudos, planejamentos,
leituras, pesquisas, organizando conteúdos e material didático para os alunos,
estando à disposição para auxiliá-los em suas dúvidas, curiosidades e para a
troca de conhecimentos, através de grupos de conversas, e-mail, telefone,
indicando onde os alunos poderão encontrar o conteúdo a ser estudado, vídeo
aulas da internet, entre outros.
A Escola manterá escala de atendimento e entrega de materiais
impressos (apostilas) dentro das determinações de segurança para a saúde, se
colocando à disposição da comunidade, de acordo com as orientações das
Secretarias Municipais de Educação e de Saúde. No ato da entrega, as escolas
disponibilizam um documento de controle de frequência para que os pais e/ ou
responsáveis assinem no ato da retirada e/ ou recebimento das Apostilas.
Para pais e/ou responsáveis que por ventura não estejam retirando as
Apostilas na escola e/ ou não estejam em suas residências no dia da entrega
(efetuada pelo transporte escola na zona rural), a Unidade Escolar, busca
prontamente entrar em contato com a família, para verificar o ocorrido.
Destacamos que os vínculos entre família e escola precisam intensificar-se
nesses momentos cabendo a cada escola da rede Municipal criar estratégias
para desenvolvê-lo.
As escolas também têm seu cronograma para recolhimento das
apostilas para as devidas correções das atividades, verificando como caminha
a aprendizagem e assim colocar-se como parceira do aluno propondo novas
estratégias metodológicas para ajudá-lo a avançar. Os docentes preenchem o
Relatório Descritivo Individual, em anexo, realizado mensalmente, para
registrar o desenvolvimento dos alunos. Está sendo desenvolvida uma
avaliação diagnóstica tomando por base as atividades remotas para verificação
da aprendizagem para, no retorno às aulas, realizarmos um plano de estudos
de reposição de conteúdos. Os alunos que possuem Laudo Médico, com
orientações sobre quais estratégias metodológicas seguir, recebem dentro das
possibilidades, conteúdos adequados as suas particularidades.
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III – Sugestão de atividades por segmento

Para auxiliar na elaboração das atividades a serem desenvolvidas,
selecionamos algumas sugestões que possam ser realizadas com nossos
alunos, respeitando as particularidades de cada turma. Contudo, pontuamos
que, cada docente conhece as singularidades de suas respectivas turmas, e
em parceria com as orientações da equipe técnica desta secretaria, tem
liberdade para escolher as estratégias mais adequadas para seu fazer
pedagógico. Destacamos que as sugestões das atividades elencadas abaixo
podem ser desenvolvidas de forma online, por meio de vídeos explicativos por
exemplo, ou através de apostilas impressas, de acordo com a realidade
escolar.
Educação Infantil – Pré Escola (4 e 5 anos)


Canções e contação de histórias;



Atividades de percepção;



Jogos e brincadeiras.



Atividades com números;



Atividades com letras e sílabas;



Atividades com cores e sons;



Coordenação motora



Orientação espacial



Ritmo, equilíbrio



Organização temporal



Desenvolver a linguagem como forma de comunicação.

Ensino Fundamental


Vídeo com a explicação da matéria;



Atividades de leitura;



Atividades de escrita;



Contação de histórias;
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Atividades de raciocínio lógico;



Jogos matemáticos;



Produção textual;



Atividades com situações cotidianas;



Gabarito com a correção das atividades.

Educação de Jovens e Adultos( EJA)


Vídeo com a explicação da matéria;



Atividades de leitura;



Atividades de escrita;



Atividades que trabalhem a autonomia e auto estima;



Atividades que envolvem situações do cotidiano;

Educação Especial


Vídeo de acolhida;



Contação de história;



Atividade de percepção;



Atividades de raciocínio lógico;



Atividades de estimulação sensorial;



Atividades de Estimulação da memória;



Atividades que desenvolvam a coordenação motora;



Atividades que desenvolvam a oralidade;



Jogos e brincadeiras;



Atividades de estimulação neural;



Vídeo com explicação das atividades;



Gabarito com correção das atividades.
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IV – Considerações Finais

Este documento, fruto de muitas reflexões e interações, configura-se
num norteador para o trabalho que será desenvolvido durante o período da
pandemia.
A

secretaria

Municipal

de

Educação

estará

continuamente

acompanhando todo o trabalho desenvolvido pelas escolas, dando o suporte
necessário, auxiliando o fazer pedagógico do docente, como, prioritariamente,
buscando garantir que nossos alunos recebam os materiais e conteúdos de
extrema qualidade.
Um processo dialógico está permeando o atual cenário, entre toda a
comunidade escolar, o que certamente é garantia de sucesso e superação. É
preciso garantir tanto aos profissionais quanto aos alunos seus direitos visando
a saúde de todos os envolvidos, e certificando-se de colocar à disposição do
processo ensino-aprendizagem toda a estrutura pedagógica para a execução
das atividades.

“Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas.
Pessoas transformam o mundo”. (Paulo Freire)
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