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    PLANO DE TRABALHO DE REORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICO ESCOLAR:                                              

 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS EM REGIME ESPECIAL, 

  EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE 

SAÚDE PÚBLICA 

 

 

Mediante a necessidade do distanciamento social e o fechamento das escolas 

como condição para preservação da saúde e proteção à vida, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) declarou, a doença causada pelo Coronavírus 

(COVID-19), como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional. 

Situação esta que dispõe medidas para o enfrentamento vírus por meio da Lei nº 

13.979/2020, Decretos Estadual nº 507 de 16 de março de 2020, nº 509 de 17 

de março de 2020, nº 525 de 23 de março de 2020 e Decreto Municipal nº 8.669 

de 19 de março de 2020. 

 

Decretos estes, que suspende em todo território catarinense, sob regime de 

quarentena as aulas nas unidades das redes públicas e privadas da educação 

infantil, ensino fundamental, nível médio, educação de jovens e adultos e outras 

etapas de ensino. 

 

Diante disso, a Secretaria Municipal de Educação de Coronel Freitas vem 

incansavelmente reorganizando-se as diferentes estruturas como a gestão 

pedagógica, administrativa de pessoal e financiamento neste momento de tantas 

incertezas. 

 

Assim, a Gestão Pedagógica como parte essencial para a continuidade da 

mediação e atenção aos estudantes estão sendo discutidas e pensadas a partir 

de tomadas de decisões que garantam o mínimo do direito à educação nesta 

situação de emergencial. 



 
 

Desse modo, o Colegiado de Secretários Municipais de Educação da AMOSC em 

discussão definiu criar um Grupo de Trabalho para elaborar uma proposta de 

trabalho de ensino não presencial em regime especial, excepcional e transitório de 

atividades escolares, bem como apresentar uma proposta de reposição de aulas 

presenciais (diferentes cenários) assim que a normalidade se reestabeleça ouvindo 

as orientações dos órgãos de saúde. 

Diante disso, contamos com a colaboração do Conselho Municipal de Educação 

nas discussões, leituras e diálogos desta proposta para que possamos juntos 

continuar fazendo aquilo que é dever da educação, o ato de ensinar, mesmo diante 

de novos cenários, nos reinventando para oportunizar e manter os vínculos com os 

estudantes. 

 

AMPARO LEGAL: 

Constituição Federal de 1988: 

 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 

ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. 

Nesse caso, a garantia, atenção e proteção das crianças e jovens é a prioridade. 

Este artigo da C.F. define a educação como direito social de todos e delega ao 

Estado em conjunto com a família esta obrigatoriedade de garantir este direito 

com o objetivo de atender o pleno desenvolvimento das pessoas, nos seus 

diferentes aspectos. A constituição garante ainda a igualdade de condições para 

o acesso e permanência dos estudantes na escola com garantia de padrão 

mínimo de qualidade previsto no artigo 206 [...] VII – garantia de padrão de 

qualidade. Ainda segue destacando no art. 208 que o Estado deve cumprir com 

sua obrigação de garantir a educação obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 



 
17 (dezessete) anos de idade, assegurando também a oferta gratuita para todos 

os que a ela não tiveram acesso na idade própria. 

 

1. A LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) 

 

• Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante 

a garantia de: 

 [...] IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade 

e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento 

do processo de ensino-aprendizagem. Este artigo reafirma o preconizado pela 

C.F. que “é dever do Estado com educação escolar pública será efetivado 

mediante a garantia de padrões mínimos de qualidade de ensino, critérios 

indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem”. 

   Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos 

semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-

seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma 

diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem 

assim o recomendar. Neste caso, o § 2º do art. 23, a lei define que “o calendário 

escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e 

econômicas, deixando para o respectivo sistema de ensino definir critérios, 

sem reduzir o número de horas letivas”. 

   Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de 

acordo com as seguintes regras comuns: [...] I - a carga horária mínima anual 

será de oitocentas horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, 

distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, 

excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver; 

 

Redação esta alterada pela MP Nº 934, de 1º de abril de 2020, que estabelece 

normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior 

decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde 

pública. Dispensado em caráter excepcional, a obrigatoriedade de 



 
observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, porém deverá ser 

cumprida a carga horária mínima anual de 800h. 

 

Ainda no artigo 24 orienta sobre a frequência escolar: 

 VI - o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu 

regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigido a 

frequência mínima de setenta e cinco por cento do total de horas letivas 

para aprovação; 

 Art. 32. O Ensino Fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, 

gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por 

objetivo a formação básica do cidadão, mediante:  [...] § 4º O Ensino 

Fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como 

complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. 

 

 O Decreto 9.057/2017 regulamenta o termo: situações emergenciais, 

registrado no § 4º do art. 32 da LDB: 

 

Art. 9º A oferta de Ensino Fundamental na modalidade a distância em 

situações emergenciais, previstas no § 4º do art. 32 da Lei nº 9.394, de 1996, 

se refere a pessoas que: 

 I - estejam impedidas, por motivo de saúde, de acompanhar o ensino 

presencial; 

 II - se encontrem no exterior, por qualquer motivo; 

 III - vivam em localidades que não possuam rede regular de atendimento 

escolar presencial; 

IV - sejam transferidas compulsoriamente para regiões de difícil acesso, 

incluídas as missões localizadas em regiões de fronteira; ou V - estejam em 

situação de privação de liberdade. 

 

O artigo 9º do decreto 9.057/2017 descrito acima regulamenta o que a LDB 

afirma no artigo 32 referente às situações de emergência na área ‘ 

2.  Resolução nº 4/2010 Diretrizes Nacionais da Educação Básica: 



 
 Art. 12. Cabe aos sistemas educacionais, em geral, definir o programa de 

escolas de tempo parcial diurno (matutino ou vespertino), tempo parcial 

noturno, e tempo integral (turno e contra-turno ou turno único com jornada 

escolar de 7 horas, no mínimo, durante todo o período letivo), tendo em vista a 

amplitude do papel socioeducativo atribuído ao conjunto orgânico da Educação 

Básica, o que requer outra organização e gestão do trabalho pedagógico. 

§ 1º Deve-se ampliar a jornada escolar, em único, ou diferentes espaços 

educativos, nos quais a permanência do estudante vincula-se tanto à 

quantidade e qualidade do tempo diário de escolarização quanto à diversidade 

de atividades de aprendizagens. 

§ 2º A jornada em tempo integral com qualidade implica a necessidade da 

incorporação efetiva e orgânica, no currículo, de atividades e estudos 

pedagogicamente planejados e acompanhados. 

  

 Art. 17. No Ensino Fundamental e no Ensino Médio, destinar-se-ão, pelo 

menos, 20% do total da carga horária anual ao conjunto de programas e 

projetos interdisciplinares eletivos criados pela escola, previsto no projeto 

pedagógico, de modo que os estudantes do Ensino Fundamental e do Médio 

possam escolher aquele programa ou projeto com que se identifiquem e que 

lhes permitam melhor lidar com o conhecimento e a experiência. (Prerrogativa 

esta que poderá ser utilizada no retorno das aulas presenciais). 

 

3. BNCC e garantia das aprendizagens essenciais: 

 No artigo 1º da Resolução nº 2/2017 preconiza de acordo com autonomia dos 

sistemas de ensino deve ser observado o processo de construção das 

propostas pedagógicas e atendidos todos os direitos e objetivos de 

aprendizagem instituídos na BNCC, as instituições escolares, redes de 

escolas adotando formas de organização e propostas de progressão que 

julgarem necessários. 

 “Com a Base, vamos garantir o conjunto de aprendizagens essenciais aos 

estudantes brasileiros, seu desenvolvimento integral por meio das dez 

competências gerais para a Educação Básica, apoiando as escolhas 



 
necessárias para a concretização dos seus projetos de vida e a continuidade 

dos estudos”. (BRASIL, p. 5, 2019) 

 Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens essenciais definidas na 

BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o 

desenvolvimento de dez competências gerais, que consubstanciam, no 

âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. 

 

 BNCC X igualdade, diversidade e equidade (BRASIL, 2017, 2019): 

- [...] BNCC desempenha papel fundamental, pois explicita as aprendizagens 

essenciais que todos os estudantes devem desenvolver e expressa, portanto, a 

igualdade educacional sobre a qual as singularidades devem ser consideradas e 

atendidas. Essa igualdade deve valer também para as oportunidades de ingresso e 

permanência em uma escola de Educação Básica, sem o que o direito de aprender 

não se concretiza. 

- [...] as decisões curriculares e didático-pedagógicas das Secretarias de Educação, 

o planejamento do trabalho anual das instituições escolares e as rotinas e os 

eventos do cotidiano escolar devem levar em consideração a necessidade de 

superação dessas desigualdades. Para isso, os sistemas e redes de ensino e as 

instituições escolares devem se planejar com um claro foco na equidade, que 

pressupõe reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes. 

 

  Partindo dessas considerações, a BNCC reafirma que os sistemas de ensino, 

instituições escolares, além de garantir as aprendizagens essenciais, devem 

organizar um planejamento com foco na equidade, o qual exige um claro 

compromisso de reverter à situação de exclusão histórica de grupos mais 

vulneráveis e requer o compromisso com os alunos com deficiência, reconhecendo a 

necessidade de práticas pedagógicas inclusivas e de diferenciação curricular, 

conforme estabelecido na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei 

nº 13.146/2015), valendo também, para outras modalidades de ensino como 

educação do campo, indígena entre outras. 

 

4. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (Lei nº 8.069/1990 - ECA) 

 



 
  Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho.  

Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo 

pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. 

 

  Art.  22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos 

menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer 

cumprir as determinações judiciais. 

 

 

5. Parecer CNE/CEB nº 5/97: 

 

   A opção permitida às escolas, de se organizarem em séries anuais ou períodos 

semestrais, como também em ciclos, por alternância de períodos de estudos, por 

grupos não-seriados, e até por formas diversas das listadas na lei (artigo 23), 

significa uma ampla e inovadora abertura assegurada às instituições de ensino, 

desde que observadas as normas curriculares e os demais dispositivos da 

legislação. 

 

   Sobre calendários escolares, é mantido o que já se permitia na lei anterior. Em 

outras palavras, é admitido o planejamento das atividades letivas em períodos que 

independem do ano civil, recomendado, sempre que possível, o atendimento das 

conveniências de ordem climática, econômica ou outras que justifiquem a medida, 

sem redução da carga de 800 horas anuais.  

 

  A verificação do rendimento escolar permanece, como nem poderia deixar de 

ser, sob a responsabilidade da escola, por instrumentos previstos no regimento 

escolar e observadas as diretrizes da lei que incluem: avaliação contínua e 

cumulativa; prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos É 

admitida a aceleração de estudos, para alunos com atraso escolar, bem como o 

avanço em cursos e séries mediante verificação do aprendizado, além do 

aproveitamento de estudos anteriores concluídos com êxito (artigo 24, inciso V). 

 



 
Considerando a legislação acima, compreendemos que na etapa do Ensino 

Fundamental é permite meios não presenciais complementares em casos 

emergenciais, firmando-se o ensino presencial no retorno as aulas para 

aprofundamento das aprendizagens proporcionadas aos estudantes daquele 

período de excepcionalidade. Sendo neste momento, uma alternativa de mediação 

do professor com os estudantes por meio de atividades não presenciais como um 

complemento da aprendizagem em situação emergencial. Portanto, as atividades 

não presenciais poderão utilizar ou não de tecnologias digitais.  

 

Deste modo, esta alternativa poderá reduzir e minimizar possíveis danos futuros 

para educação e mantem assim, os vínculos com a escola, preservando a 

continuação e aprofundamentos necessários posteriormente, que demandará um 

novo planejamento e elaboração de protocolos de voltas às aulas. Segundo 

documento do Conselho Nacional de Educação (CNE) a não tomada de medidas 

neste momento, poderá acarretar na “dificuldade para reposição de forma 

presencial da integralidade das aulas suspensas ao final do período de 

emergência, com o comprometimento severo do calendário escolar de 2021 e, 

eventualmente, também de 2022” (BRASIL, 2020). 

Diante deste contexto da legislação educacional apresentamos e sugerimos 

algumas recomendações acerca da gestão pedagógica dos processos educativos 

neste momento de isolamento social e suspensão das aulas: 

 

1. Atividades não presenciais via Sistema Escola Web como organizar: 

 

 Elaboração de cronograma semanal ou quinzenal dos componentes 

curriculares (disciplinas) que irão compor atividade de cada dia da/s semana/s; 

 Professor deverá elaborar plano de trabalho/plano docente. Ao elaborar o plano 

de trabalho observar o Currículo Regional/Municipal a fim de garantir o mínimo 

necessário dos direitos de aprendizagem; 

 Aulas remotas e/ou áudios com as turmas para mediação de orientações de 

como vai proceder a essas atividades; 



 
 Orientações por meios de veículos de comunicação do município destinado aos 

pais de como vai proceder esta nova metodologia. Enviar mensagens positivas 

e orientavas dos cuidados necessários; 

 Inserir as atividades em plataformas como Sistema Escola Web/Amosc e 

acompanhar a devolutiva das atividades ficando a disposição daqueles alunos 

que tenham dúvidas e/ou dificuldades; 

 Relatório semanal ou quinzenal das atividades e avaliação deste trabalho; 

 Atividades não presenciais serão registradas no Sistema Escola Web como 

atividade complementar diminuindo na carga horária total obrigatória (800h); 

 Desenvolver adaptação curricular das atividades não presenciais planejadas 

para os estudantes com alguma deficiência, sugerindo técnicas e práticas 

pedagógicas aos pais e/ou acompanhantes por meio de plano individual; 

 Observar durante o planejamento de atividades não presenciais as 

especificidades dos estudantes das escolas do campo. 

 

2. Atividades não presenciais por meio de envio de material impresso para 

pais retirarem na escola ou servidor do município entregar na casa do 

estudante se necessário: 

 

 Elaboração de cronograma semanal ou quinzenal dos componentes curriculares 

(disciplinas) que irão compor atividade de cada dia da/s semana/s; 

 Professor deverá elaborar plano de trabalho/plano docente.  Ao elaborar o plano 

de trabalho observar o Currículo Regional/Municipal a fim de garantir o mínimo 

necessário dos direitos de aprendizagem; 

 Orientações por meios de veículos de comunicação do município (carro de som 

caso necessário) destinado aos pais de como vai proceder esta nova 

metodologia. Enviar mensagens positivas e orientavas dos cuidados 

necessários; 

 Elaboração de apostilas com atividades e orientações; 

 As atividades enviadas por meio de apostilas também deverão ser registradas 

no sistema escolar como forma de planejamento e registro; 



 
 Elaboração de cronograma de retirada e devolutiva das atividades na escola 

pelos pais/responsáveis evitando aglomerações e tomando todas as medidas de 

segurança e distanciamento necessários (cuidados sanitários, organizar em 

horários diferentes); 

 Aos estudantes que estejam sob cuidados de outros familiares neste momento 

de isolamento, residindo em outro município, poderá ser enviado às atividades 

não presenciais, via correio; 

 Designar um motorista para entrega das atividades não presenciais os 

estudantes que não possam se deslocar até escola retirar este material. 

Garantindo assim, que todos recebam as atividades propostas pelos 

professores, ou seja, efetivando a equidade social. 

 Desenvolver adaptação curricular das atividades não presenciais planejadas 

para os estudantes com alguma deficiência, sugerindo técnicas e práticas 

pedagógicas aos pais e/ou acompanhantes por meio plano individual; 

  Observar durante o planejamento de atividades não presenciais as 

especificidades dos estudantes das escolas do campo. 

 

OBS.:  

  Os demais profissionais como psicóloga, psicopedagoga e fonoaudióloga 

atuantes na área educacional do município também poderão desenvolver 

atividades não presenciais e/ou atendimento individual aos estudantes que 

necessitem esta intervenção, garantindo as questões sanitárias de ambos 

(profissional/estudante); 

 

  Computar a carga horária de atividades pedagógicas não presenciais realizadas 

durante o período de emergência coordenado com o calendário escolar de aulas 

presenciais, após o fim do período de fechamento das escolas. 

 

3. EDUCAÇÃO INFANTIL: 

 



 
Esta etapa de ensino não encontra precedente na legislação educacional em 

relação ao ensino não presencial. Não há, portanto, um documento nacional que 

regulamenta esta situação.  

Primeiramente sugere-se uma escuta/diagnóstico das famílias e professores para 

pensar possibilidades a partir da especificidade desta etapa de ensino, haja vista, 

ser uma etapa que tem como eixo norteador as interações e brincadeiras que 

ocorrem mediante as vivências e experiências proporcionadas às crianças. 

Destacamos, porém, que diante do cenário que estamos vivenciando, 

(emergencial) continuar interagindo e propondo meios de mobilização e 

relacionamento com as famílias e as crianças, é manter a escola viva, em 

movimento, mantendo assim, os vínculos entre professor/criança/família.  

Neste sentido, se faz necessário proporcionar momentos diferenciados para as 

crianças de modo lúdico e permita assim, a estimulação e o desenvolvimento 

mínimo dela fora da escola.  

 

Para isso propomos: 

 Elaboração de orientação aos pais sobre informações quanto aos cuidados 

com a higiene, alimentação das crianças e recomendações sobre o excesso 

de exposição das crianças na utilização de telas como tablet, celular, tv, etc; 

 Elaboração de orientações/sugestões aos pais ou responsáveis sobre 

atividades que possam ser realizadas com seus filhos durante o período de 

isolamento social com indicação de atividades de estímulo às crianças, 

contação de histórias pelos pais, brincadeiras, jogos, músicas infantis; 

 Elaboração de cronograma semanal ou quinzenal das 

atividades/experiências que poderão ser enviados para cada dia da/s 

semana/s; 

 Professor deverá elaborar plano de trabalho/plano docente. Ao elaborar o 

plano de trabalho observar a possibilidade de estar vinculado ao Currículo 

Regional/Municipal a fim de garantir o mínimo necessário dos direitos de 

aprendizagem (Conhecer-se, Brincar, Participar, conviver, explorar, 

expressar) – 4 a 5 anos; 



 
 Orientações por meios de veículos de comunicação do município destinado 

aos pais de como vai proceder ao encaminhamento desta proposta. Enviar 

mensagens positivas e de orientação dos cuidados necessários neste 

momento de isolamento social; 

 As atividades/experiências a serem encaminhadas deverão ser lúdicas e de 

estimulação sem intenção avaliativa; 

 As/os professores/as poderão formar grupos remotos de planejamento 

coletivo para planejar as atividades/experiências a serem enviadas as 

famílias; 

 As/os professores/as poderão confecção materiais didáticos e brinquedos 

educativos para enviar as famílias das crianças; 

 Envio ou entrega de material de suporte pedagógico organizado pelas 

escolas aos pais, considerando os cuidados necessários para evitar grandes 

aglomerações quando a entrega for feita na própria escola; 

 

OBS.: Fundamental antes de envio de qualquer proposta de atividade aos 

pais/responsáveis é identificar as condições que se encontram essas crianças, se 

estão com seus familiares, vizinhos, tios, avós, se estão ou não em situação de 

risco, se tem garantido alimentação necessária dentre outras necessidades à 

proteção das crianças. 

 

4. TEMPO, ESPAÇO E RECURSOS ESCOLA X TEMPO, ESPAÇO E 

RECURSOS RESIDÊNCIA DOS ESTUDANTES. 

 

Considerando que o tempo escola x o tempo residência dos estudantes neste 

momento de suspensão das aulas, o processo de aprendizagens não ocorrem do 

mesmo modo que interação professor/aluno no espaço na escola presencialmente. 

Motivos esses também evidenciado em virtude do retorno de muitos 

pais/responsáveis a rotina normal de trabalho, número de componentes no âmbito 

familiar e ambiente da residência do estudante muitas vezes não apresentar um 

espaço favorável aos estudos por falta de equipamentos necessários dentre outros 

fatores. Diante desses desafios alertamos para algumas questões:  



 
 O tempo máximo de flexibilização de atividades não presenciais a serem 

enviadas aos estudantes do Ensino Fundamental deverá ser de 2h à 3h 

diárias e as sugestões para a Educação Infantil menor tempo possível 

considerando a especificidade desta etapa de ensino; 

 O professor deverá ficar disponível para sanar dúvidas dos estudantes e 

pais/responsáveis através do sistema escolar campo “mensagem” e/ou via 

telefone da escola se possível; 

 No caso de estudantes com deficiência, caso necessitar um atendimento 

presencial, o professor deverá fazer esse atendimento tomando os cuidados 

necessários. Outra alternativa é confeccionar material didático adaptado que 

possa auxiliar o estudante no seu desenvolvimento motor, psíquico, 

emocional e cognitivo. 

 

5. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES NÃO 

PRESENCIAIS: 

 

 O professor deverá fazer o acompanhamento das devolutivas das atividades 

enviadas aos estudantes por meio do Sistema Escola Web e/ou tabelas, 

considerando se o estudante desenvolveu ou não desenvolveu a atividade e se 

desenvolveu parcialmente. Caso o estudante não tenha desenvolvido a 

atividade proposta, o diretor ou coordenador pedagógico da escola deverá 

entrar em contato com a família verificando o que pode estar ocorrendo nessas 

situações; 

 O professor deverá fazer devolutiva do acompanhamento das atividades 

propostas por meio do Sistema Escola Web no campo “mensagens” e/ou 

fazendo contatos com os pais/responsáveis; 

 Observação e registro das atividades proposta podendo ser considerada 

posteriormente na retomada das aulas presenciais como parâmetro de 

avaliação formativa que prevê o acompanhamento em todo percurso do 

estudante; 

 Relatórios de acompanhamento da evolução das atividades propostas e 

organizar os conteúdos ministrados durante o regime especial de aulas não 



 
presenciais, para serem aplicadas e aprofundadas na ocasião do retorno às 

aulas presenciais; 

 A avaliação da aprendizagem, para a aferição de notas e/ou conceitos, será 

feita presencialmente, no retorno à normalidade das aulas, antecedida de 

período de revisão dos conteúdos das atividades enviadas durante o ensino 

não presencial; 

 Avaliação diagnóstica e atividades extras de reforço para estudantes com 

defasagem após retorno às aulas presenciais; 

 

6. FAMÍLIA X ESCOLA: 

A família como parte integrante do acompanhamento do processo educacional de 

acordo com a legislação nacional preconiza nos arts. 205 e 227 ser fundamental o 

papel da família no processo de educação, formação e preparo para cidadania de 

crianças e adolescentes. Recomendamos aos pais/responsáveis como parte 

integrante do processo educativo dos estudantes: 

 Acompanhamento das atividades não presenciais organizando uma rotina diária 

para estudos de seus filhos; 

 Em caso de envio das atividades via Sistema Escola Web auxiliar os estudantes 

no acesso as atividades propostas diariamente; 

 Em caso que a escola disponibilize meio impresso das atividades não 

presenciais ficará sob responsabilidade dos pais/responsáveis retirar na escola 

em conformidade com o cronograma estabelecido com base nas orientações de 

sanidade pública evitando aglomerações; 

 Acompanhar a devolutiva das atividades propostas seja elas por sistema on-line 

ou entregues na escola; 

 Manter a escola informada caso o estudante tenha dificuldade no 

desenvolvimento das atividades; 

 Entrar em contato com a escola/professor em caso de dúvidas e/ou sugestões. 

 

7. PROFESSOR/DIREÇÃO/EQUIPE ESCOLAR: 

 



 
O professor/a, equipe pedagógica e direção da escola tem papel fundamental neste 

processo. Diante esta reinvenção e necessidade de dar continuidade das ações 

educacionais no formato de atividades não presencial em excepcional neste 

momento de pandemia, recomendamos: 

 Planejamento semanal ou quinzenal das atividades não presenciais e 

acompanhamento das devolutivas dos estudantes; 

 Preparar material específico para cada etapa e modalidade de ensino, com 

facilidades de execução, compartilhamento e devolutivas; 

 Repensar os tempos, espaços e recursos que o estudante pode ou não ter em 

suas residências; 

 Desenvolver seu plano de trabalho/docente e deixar disponível em caso de 

algum órgão externo e/ou família solicite; 

 Ficar disponível as dúvidas dos estudantes e familiares; 

 Confeccionar material didático a ser disponibilizados aos estudantes; 

 Caso esteja desenvolvendo atividade presencial na escola, deve ficar atento as 

normas técnicas de sanidade para prevenção de sua saúde, de seus familiares 

bem como dos colegas da escola; 

 As atividades propostas não poderão ser transformadas em mero improviso e 

sim subsidiadas por meio do Currículo Regional/Municipal dentro das 

possibilidades disponíveis fazendo adequações necessárias; 

 As/os professores/as poderão formar grupos remotos de planejamento coletivo 

para planejar as atividades/experiências a serem enviadas as 

famílias/estudantes conforme a etapa de ensino e ano de ensino (educação 

infantil, 1º ao 5º ano); 

 

OBS.: Para que o cômputo da carga horária seja validado é necessária à 

publicação pela instituição ou rede de ensino do planejamento das atividades 

pedagógicas não presenciais; 

Disponibilizar no site da Prefeitura Municipal todos os encaminhamentos e 

informações necessárias sobre as atividades não presenciais enviadas aos 

estudantes, bem como, cronograma e formas de envio, mantendo atualizadas 

todas as medidas educacionais. 



 
 

Considerando que o Decreto Estadual nº 507 de 16 de março de 2020, nº 509 de 

17 de março de 2020, Decreto Municipal nº 8.669 de 19 de março de 2020, Decreto 

Estadual nº 525 de 23 de março de 2020 e o nº 587 de 30 de abril de 2020, 

estabelece no Art. 8º, a suspensão das aulas, em todo o território catarinense, 

por tempo indeterminado: as aulas nas unidades das redes pública e privada de 

ensino, municipal, estadual e federal, incluindo educação infantil, ensino 

fundamental, nível médio, educação de jovens e adultos (EJA), ensino técnico e 

ensino superior, sem prejuízo do cumprimento do calendário letivo, o qual deverá 

ser objeto de reposição oportunamente. De acordo com as definições e as 

orientações dos órgãos de saúde pública, também destacamos para estudo futuro 

de viabilidade a ser desenvolvido a partir da retomada das atividades presenciais 

no âmbito das escolas da Rede Municipal de Ensino. Apresentamos as seguintes 

possibilidades considerando retorno em julho, agosto ou setembro:  

 Ampliação da jornada diária de 15 a 30 min; 

 Aulas nos feriados;  

 Aulas nos sábados;  

 Aulas na segunda quinzena de dezembro;  

 Aulas em período integral (para as redes que possuem estrutura para tal, 

podendo organizar cronograma por anos de ensino);  

 Ampliação do calendário letivo/ano letivo a completar o ano letivo de 2020 

em 2021. 

 

8. ENCAMINHAMENTOS FINAIS: 

 

Vivemos um momento muito complexo e adverso, diferente do contexto do dia a 

dia da rotina escolar que estamos acostumados de presenciar. Nesse sentido, 

apresentamos novas possibilidades para o enfrentamento dessa difícil crise de 

Saúde Pública e humanitária, a qual leva-nos a reinventar o fazer pedagógico da 

escola num outro âmbito, no qual, acreditamos que apesar de possibilitar alguns 

recursos possíveis, entendemos que não poderá torna-se das atividades 

presenciais. Compreendemos que o trabalho do professor e a mediação com o 

aluno em sala de aula não poderá ser substituído, mas sim, reorganizado de modo 



 
que garanta a continuidade da mediação no espaço da escola, onde é 

compreendido como espaço de vivência, experiência e de vida. 

 

Por fim, de acordo com a Lei do Sistema Municipal de Educação nº 2.226/2017, 

que preconiza a atuação e atribuição do Conselho Municipal de Educação como 

órgão normativo, solicitamos aos representantes deste conselho, a apreciação, 

avaliação e aprovação do presente Plano de Trabalho de Reorganização 

Pedagógico para o desenvolvimento de Atividades não presenciais em regime 

especial, excepcional e transitório em situação emergencial de saúde pública. 

Sendo este último item, que fala sobre quais condições de reposição, é apenas 

para análise dos membros deste conselho afim de conhecimento de possibilidades 

futuras a serem definidas na reorganização da gestão do calendário escolar e 

reposição das aprendizagens a partir da liberação do retorno presencial das aulas, 

pelos órgãos de saúde que norteiam as orientações de enfrentamento emergencial. 

 

 

 

 

ELI GUARAGNI DALOMA 

Secretária Municipal de Educação de Coronel Freitas 

 

 

    Coronel Freitas/SC, 30 de abril de 2020. 

 

 

 

 


