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APRESENTAÇÃO 

 

Em tempos de pandemia do Coronavírus (COVID - 19), o isolamento social é necessário! E por isso estamos impedidos de circular, aglomerar, 

abraçar, beijar, pegar no colo, visitar, encontrar pessoalmente, etc. Somos seres de contato, do convívio pessoal. Nós seres humanos, somos seres grupais! 

E neste momento, uma de nossas principais características encontra-se suspensa, em stand by, fazendo-nos repensar quem somos. Afinal, o que está 

acontecendo? Por que está acontecendo? Para onde tudo isso nos levará? Quanto tempo isso irá durar? E tantas outras perguntas. 

Já sabemos que ninguém está imune ao Coronavírus, mas que alguns grupos serão mais vulneráveis a ele, podendo levar a consequências fatais. A 

forma de nos defendermos passou a ser um exercício coletivo de proteção. Estamos todos sendo instruídos a nos unirmos para melhor enfrentarmos o 

vírus, fazê-lo circular o mínimo possível até que surjam formas efetivas de eliminá-lo, como vacina e medicamentos. 

Com isso em mente, proteger a nós mesmos passou a ser proteger o outro. Os cuidados são inúmeros, a ponto de ficarmos perdidos nesse “novo 

normal”. Pois, em geral, nosso processo de aprendizagem parte da busca de registros já existentes, porém na atual situação, esse método não está sendo 

muito eficaz, já que nunca vivemos nada parecido e estamos tendo que adaptar toda uma realidade de forma extremamente rápida. 

As pandemias se caracterizam pelo caos social e mudanças de comportamento, e no caso da Covid-19, a rápida disseminação de informações sem 

discriminação do que é verdadeiro e factível, daquilo que é falso ou não comprovado cientificamente, vem de todos os lados e fontes. Com isso podemos 

dizer que estamos rodeados de informações místicas, religiosas e também científicas. 

Todos tentando encontrar uma explicação que determine “nossa salvação” ou ainda alguém ou algo que assuma aquela posição tão conhecida das 

crianças, de encarregar uma autoridade – como os pais – para darem conta. Na vida adulta tendemos a repetir essa busca, mas hoje está difícil que esse 

papel seja ocupado. Nosso desejo seria que a ciência pudesse ocupar esse papel de autoridade, porém nem mesmo ela está sendo tão efetiva e rápida como 

estamos desejando. O fato é que percebemos que um vírus pode ser maior do que nós, apesar de seu tamanho microscópico. 

Temos aprendido durante o processo, e conjuntamente com os cientistas. Suas tentativas estão acontecendo mundo afora e, enquanto isso, estamos 

seguindo algumas novas normas de convívio e higiene, buscando minimizar os efeitos e perdas. Perdas não só de entes queridos e conhecidos, mas perdas 
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em geral, de espaço, de tempo, de planos e de certezas. Nesse sentido, uma consequência no âmbito educacional foi a suspensão das atividades presenciais, 

o que ocorreu em 192 países, deixando mais de 90% dos crianças/estudantes do mundo fora das salas de aula, conforme dados da UNESCO.  

No Brasil, a maioria das instituições de ensino suspendeu suas atividades em meados de março; no município de Itapeva/SP, a partir do dia 23 de 

março, todas as instituições de ensino estavam com atividades suspensas.  

Considerando que a Educação é um dos direitos essenciais na organização social brasileira, tendo um valor incontestável a despeito da situação de 

excepcionalidade que se configura no contexto atual, esse direito social fundamental depreendeu a necessidade de definição do que pode ser feito no 

momento de emergência de saúde pública, de acordo com as possibilidades da realidade que se impõe. O cenário é de incertezas, uma vez que a variável 

tempo, tão necessária para o planejamento e execução das políticas educacionais, está completamente subsumida pelas questões da pandemia em curso.  

Dessa forma, com base nos decretos federais, estaduais ou municipais, os quais regulamentam as medidas para o enfrentamento da situação de 

emergência e/ou calamidade pública, e atendendo às orientações dos órgãos normativos dos sistemas de ensino, na perspectiva de amenizar o impacto das 

medidas em curso, em relação à construção das aprendizagens, as entidades organizadoras deste documento propõem, em regime de colaboração, alguns 

indicativos pedagógicos para o Sistema de Ensino de Itapeva/SP, quanto ao planejamento, execução e acompanhamento de ações que visam o retorno às 

atividades presenciais, de forma gradual ou não.  

Não se trata, portanto, de um documento normativo ou prescritivo, tampouco de um conjunto de “medidas exemplares”, mas de indicativos e 

possíveis encaminhamentos, face às distintas realidades e possibilidades que se apresentam.   

Nesta perspectiva, as instituições integrantes do Regime de Colaboração entendem que há necessidade de promover um processo de mobilização e 

planejamento que respeite tanto a autonomia das unidades escolares (na gestão do seu projeto político-pedagógico), de acordo com as realidades locais e 

possibilidades de cada parte.  

Assim, o Conselho Municipal da Educação – CME-Itapeva/SP, por meio da Secretaria Municipal da Educação – SME-Itapeva/SP, que possui um 

“braço” externo, a Equipe Técnica do Centro de Formação Pedagógica define a construção deste documento coletivo, com diversos olhares, tendo em 
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vista a preocupação maior de subsidiar gestores da educação nos diversos âmbitos e esferas administrativas para a organização pedagógica das instituições 

de ensino, frente a possibilidade de reabertura das mesmas.  

 

OBJETIVOS DO DOCUMENTO 

• Revisar objetivos/habilidades de aprendizagem a serem desenvolvidos, com prioridade para o ano de 2021, bem como componentes curriculares, 

com ênfase ao que vai fazer sentido às crianças/estudantes à continuidade da trajetória escolar;  

• Promover o contexto normativo de ensino (Matrizes Reguladoras) a partir do cumprimento de atividades no ano de 2020, da implementação da 

DCM (Diretriz Curricular Municipal) e bases diagnósticas e reflexivas dos profissionais do quadro do Magistério do Sistema Municipal de Ensino 

de Itapeva/SP; 

 

 

  

CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE O RETORNO QUANTO AO CONTEXTO PEDAGÓGICO 

  

      A função social da escola, de garantir a construção do conhecimento para o desenvolvimento pleno do ser humano, é o cerne da política 

educacional e exige a continuidade e o fortalecimento da atuação pedagógica junto às crianças/estudantes, mesmo na situação de excepcionalidade vivida 

por todos no mundo. Assim, consideram-se cenários possíveis para o atendimento educacional das crianças/estudantes, os quais podem ser cumulativos ou 

não, as situações prescritas pelas Câmaras que tratam dos assuntos administrativos/estruturais, segurança/saúde e pedagógica. 

A garantia do direito à educação é um dever, seja no espaço escolar ou em casa. A reabertura das instituições de ensino é, portanto, uma das 

alternativas para a continuidade das atividades escolares, espaço organizado originalmente para o processo educativo, mas que, infere sobre as orientações 
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das autoridades da saúde, uma vez que a prioridade é a proteção da mesma e da vida de crianças/estudantes, profissionais da educação e de todos os 

envolvidos direta ou indiretamente.  

Essa garantia do direito à educação, em tempos de excepcionalidade, pressupõe considerar que:  

  

a) A reabertura das instituições deve ocorrer de acordo com as orientações dos órgãos competentes e a possibilidade de cumprimento integral dos 

protocolos de segurança sanitária;  

b) A reabertura está sujeita, por um lado, às regras de isolamento/distanciamento estabelecidas pelas autoridades da saúde e de cada território e, por 

outro, à capacidade efetiva das instituições de ensino para garantir o estrito cumprimento das regras sanitárias, além das educacionais;  

c) A reabertura, na medida do possível, pode ser organizada por etapas, modalidades e/ou níveis de ensino, conforme os estudos prescritos pelas 

Câmaras.  

d) As atividades presenciais nas instituições de ensino devem atender integralmente as definições dos protocolos de segurança sanitária, de 

responsabilidade das autoridades da área, divulgados pelo governo do Estado e/ou Município, de acordo com as peculiaridades locais 

(distanciamento entre as pessoas, materiais e equipamentos de higienização individual e coletiva, entre outros aspectos – prescrição relatorial da 

Câmara de Segurança e Saúde);  

e) O retorno exigirá a formação de agrupamentos, seja para organização de atividades ou até mesmo para a organização do espaço, estes podem ser 

formados por níveis de aprendizagem, visando ao atendimento das especificidades das crianças/estudantes, sendo prioritário o atendimento 

daqueles, cujas aulas não puderam ser acompanhadas (item f); os que são da educação especial; os que abandonam/correm o risco de desistir; os 

filhos dos profissionais fundamentais para a gestão da crise da saúde e para a continuidade dos serviços essenciais; também, na medida do 

possível, as crianças/estudantes pertencentes ao mesmo grupo familiar (atender os irmãos);  
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f) Os agrupamentos inferem diretamente sobre o planejamento da escola e suas necessidades. As Câmaras Pedagógicas projetam como medida de 

acompanhamento e assistência programas de reforço e subsídios que auxiliem as aulas presenciais na pretensão de amenizar o trabalho presencial, 

e recuperar no menor tempo possível as “avarias” causadas pela pandemia. 

g) A escola precisa considerar prioritariamente o atendimento das crianças/estudantes que estiverem impedidos, por questões previstas na legislação e 

normas educacionais, além dos que retornarem às atividades presenciais pela mesma previsão;  

h) A retomada das aulas deve prever um planejamento de acolhida aos profissionais e crianças/estudantes, considerando as dimensões psicológicas e 

socioemocionais que todos terão vivenciado, durante o período de confinamento e isolamento social;  

i) O planejamento precisa prever um período de superação das lacunas referentes às aprendizagens essenciais, de acordo com a Base Nacional 

Comum Curricular - BNCC, a Diretriz Curricular Municipal – DCM e das Matrizes Reguladoras (documento norteador de emergência, para a 

Pandemia). 

j) O retorno das crianças/estudantes às aulas é um momento privilegiado para ouvi-los, assim como suas famílias, para fazer uma análise da situação 

de cada um e definir a melhor estratégia de intervenção pedagógica a ser adotada. Posteriormente, o desafio não é concluir os planejamentos 

curriculares previstos para o ano, mas garantir que as crianças/estudantes dominem o conhecimento necessário para a continuidade dos estudos, ou 

seja, que as aprendizagens essenciais para a sequência da trajetória escolar sejam concretizadas. O objetivo é evitar, na medida do possível, que as 

dificuldades não superadas durante este ano se tornem duradouras;  

k) Além da dimensão da saúde, o retorno das crianças/estudantes à escola implica levar em consideração as dimensões, social, psicoemocional e 

familiar vinculadas ao período de isolamento social. Isso porque a pandemia da Covid-19 e o período de isolamento social provocaram um grande 

impacto na sociedade mundial. Esse momento pode ter afetado as crianças/estudantes diretamente, seja com a doença ou perda de um ente querido, 

mas também com o isolamento e as tensões que os rodeiam de ordem econômica, social, cultural, emocional, manifestadas na forma de qualquer 

tipo de violência ou até ao experimentar a volta à escola como uma separação dolorosa da família, por parte de algumas crianças/estudantes;  
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l) A excepcionalidade do momento na vida escolar de todos os envolvidos precisa ser compreendida de forma a possibilitar o exercício da inovação e 

da criatividade, na criação das condições para a volta às atividades presenciais e à reorganização dos tempos e espaços escolares.  

  

Por fim, é desejável que a retomada das atividades presenciais, pensando na organização dos tempos, espaços e agrupamentos de 

crianças/estudantes, garanta:  

  

I. Orientações com informações objetivas e seguras para todos os integrantes da comunidade escolar, especialmente para os jovens, 

contextualizando a situação;  

II. Momentos de escuta sobre o que as crianças/estudantes e suas famílias experimentaram no período de suspensão das aulas presenciais;  

III. Previsão de momentos para identificar possíveis situações traumáticas no período de isolamento social, a fim de buscar orientação junto aos 

órgãos competentes;  

IV. Orientações sobre regras da vida comum na instituição e a definição, em particular, de medidas de segurança sanitária, princípios do 

distanciamento social e objetivos de aprendizagem que serão trabalhados até o final do ano.  

  

As crianças/estudantes que não participaram regularmente do período de atividades não presenciais precisam de atenção especial, por meio de 

estratégias especificas, a fim de alcançarem condições favoráveis de aprendizagem e, assim, evitar um possível risco de abandono escolar.  

Cabe à instituição realizar avaliação diagnóstica das crianças/estudantes no retorno às atividades presenciais, considerando que o conhecimento e 

as habilidades das crianças/estudantes são heterogêneos. Por isso, é necessário um período de avaliação diagnóstica para identificar a aprendizagem das 

crianças/estudantes, tendo como parâmetro os objetivos propostos para o período, organizar um projeto matriz, a fim de especificar as necessidades e 

prever o plano de intervenção pedagógica.  
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ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS/ESTUDANTES 

  

Uma importante consideração para o atendimento das crianças/estudantes nas instituições de ensino exige dos gestores da educação o trabalho 

intersetorial, em especial com as áreas de Saúde e Assistência Social, para atendimento pleno dos protocolos de segurança sanitária, bem como ao bem 

estar social de crianças/estudantes e suas famílias.  

A partir da ação intersetorial, um dos pontos exclusivos da área educacional é planejar o atendimento das crianças/estudantes por meio da 

elaboração de um Plano de Ação Pedagógica, em conformidade com os protocolos de segurança sanitária, obrigatórios para todos.   
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ESQUEMA DE ORGANIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO 
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 SOBRE O PLANO DE AÇÃO PEDAGÓGICA 

 

As atividades desenvolvidas pelas instituições de ensino devem assegurar o padrão de qualidade previsto no Art. 206, inciso VII, da Constituição 

Federal, e no Art. 3º, inciso IX, da LDBEN, bem como o que está expresso na Proposta Pedagógica da Escola e Diretrizes Curriculares.  

Para o momento de excepcionalidade que se estenderá ao ano letivo de 2021 será necessário organizar planos de ação específicos, ou seja, o Plano 

de Ação Pedagógica é o documento que começa a ser elaborado de forma descritiva, contendo todas as informações necessárias para orientar e esclarecer 

a comunidade escolar referente ao cumprimento dos aspectos legais e das aprendizagens essenciais possíveis para o ano de 2021, contemplando, inclusive, 

o que for solicitado nas normas pedagógicas, exaradas especialmente para o período de excepcionalidade que prevê: (atividades pedagógicas não 

presenciais, metodologias híbridas, recursos disponíveis, formas de registro e comprovação de realização das mesmas, processos de avaliação, dentre 

outros aspectos).  

Conforme o esquema de organização do planejamento três vertentes devem ter foco: a rotina, o próprio planejamento (execução) e a avaliação. 

A organização da rotina, para essa condição de excepcionalidade, dependerá essencialmente da organização da matriz reguladora (documento 

adaptado da Diretriz Curricular Municipal) e da visão da escola na procedência do diagnóstico. Esses dois instrumentos gerarão a Projeto Matriz: 

Projeto Matriz: é o registro síntese resultante das indicações de uma norma (Currículos, Diretrizes, Programas) com a visão única do    coletivo 

escolar (Diagnóstico). Quando a equipe escolar identifica em seu diagnóstico as necessidades de aprendizagem de sua clientela deve através da 

consulta aos documentos normativos, traçar as metas de aprendizagem de acordo com a necessidade, gerando a proposta de ensino para uma 

Unidade ou turma. Essa condição reverbera a realidade de cada escola, produzida pela sua identidade, destacadas em seus Projetos Políticos e 

Pedagógicos. (CFP, 2020). 

 

Esse Plano de Ação Pedagógica é necessário para reorganização e deve prever, entre outros aspectos:  

a. Acolhida e reintegração social de toda criança/estudante e profissionais da instituição e das famílias;  
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b. Organização de atividades pedagógicas de forma presencial ou não presencial complementares, como alternativa para o cumprimento e 

garantia do que consideramos como básico no ensino de cada etapa de ensino. 

c. Formação continuada para os profissionais de educação, especialmente sobre o planejamento, a avaliação e o uso das tecnologias de 

informação e comunicação – TICs, como alternativas de trabalho.  

d. Realização dos registros referentes aos documentos escolares (organizadores de rotina, planejamento e avaliação), em conformidade com as 

normas do sistema e orientações da mantenedora, com especial atenção à reorganização do calendário escolar e dos processos inerentes aos 

atendimentos dos novos objetivos priorizados;  

e. Avaliação diagnóstica de cada criança/estudante, indicando justificativas para o projeto matriz e programas  de intervenção pedagógica para 

garantir as aprendizagens essenciais para cada nível, etapa e modalidade de ensino;  

f. Avaliação processual e mecanismos de acompanhamento que contemplem os direitos e os objetivos essenciais de aprendizagem, extraídos 

da fundamentação do PPP e principalmente de um dos seus indicadores (Pedagógico) que se organiza através da DCM;  

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO INFANTIL 

  

Na Educação Infantil, é importante pensar nos Campos de Experiências a serem desenvolvidos de forma integrada; A educação, principalmente 

nessa etapa nunca pôde ser considerada como partes de um todo, e sim o contrário, são “o todo de uma parte”. As aprendizagens enquanto experiências 

devem ser dimensionadas de forma que as estimulações alcancem a pretensão pedagógica, sem o exercício forçado da “hora disso”, ou “hora daquilo”. O 

que se quer dizer, é que o planejamento da educação infantil, não deve ser fragmentado, um momento para cada campo de experiência, e sim ele deve ser 

um todo organizado, no qual a didática do professor garantirá o desenvolvimento das crianças. 
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Existe um movimento vivo nas aprendizagens das crianças que pulsa por meio das práticas planejadas por nós. O professor, tendo como 

documento orientador a DCM ou adaptações dela (instrumento previsto para o momento presente) e outros materiais que embasam seu planejamento, 

pode enriquecer as vivências e aprendizagens das crianças quando propõe determinadas intervenções que valorizem as descobertas e ideias das crianças. 

Sobre a DCM, percebemos que esse documento nos coloca o desafio de enxergar a criança como sujeitos que têm direito a conviver, participar, 

brincar, explorar, expressar-se e conhecer-se. São direitos que acompanham as trajetórias de aprendizagem das nossas crianças. Porém, para que esses 

direitos se concretizem, nós, professoras e professores, precisamos dar oportunidades para que as crianças vivam esses direitos intencionalmente por meio 

do planejamento. 

Podemos perceber os direitos de aprendizagem em momentos planejados ao longo da rotina: na roda, a criança pode se expressar e participar do 

planejamento das atividades do dia; ao longo da rotina, ela brinca em diferentes espaços (como no parque ou com os brinquedos da sala), além 

de explorar diferentes materiais e elementos nesses ambientes; ao longo desse processo as crianças convivem com adultos e crianças explorando suas 

descobertas durante a rotina e em conjunto. 

Nesse rico movimento de aprendizagens, o currículo da Educação Infantil torna-se vivo. Dentro dessa reflexão, podemos perceber que as matrizes 

reguladoras são um documento que nos ajuda a construir os objetivos dessa etapa, considerando as medidas que foram expostas durante a Pandemia. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil, currículo é um conjunto de práticas que busca articular as experiências e os 

saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o 

desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade”. 

Depois dessa definição de currículo, é importante realizar um exercício reflexivo sobre quais “conjunto de práticas” que adotamos na Educação 

Infantil, e como projetamos o que foi planejado para o próximo ano. Projetar essas práticas considerando os campos de experiência da DCM e/ou Matriz 

Reguladora deve primordialmente ter como princípio o protagonismo da criança, e considerar todas as experiências que ela viveu fora da escola para 

ampliar suas capacidades no retorno das atividades presenciais. 
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Outro aspecto, de extrema importância a ser considerado na Educação Infantil são as competências socioemocionais que precisaram ser 

desenvolvidas em larga escala. Como houve uma mudança abrupta de rotina, muitas famílias não estavam preparadas e tiveram que lidar com ansiedade, 

medo, frustração e stress. Foram colocadas à prova e tiveram que aprender a lidar com as emoções no “olho do furacão”. 

Muitos podem imaginar que tudo estará resolvido com a reabertura das escolas, mas a verdade é que essa será mais uma mudança na vida das 

crianças. Depois de meses em casa, elas terão que voltar à rotina de acordar cedo, ficar boa parte do dia distante dos pais e a se relacionar fisicamente com 

professores e colegas em um cenário que ainda exigirá cuidados de prevenção ao vírus. 

É muita coisa para a cabeça das crianças pequenas? Sim e não. Sim porque elas ainda são muito pequenas para entender tudo. Não porque elas têm 

uma grande vantagem: a criança está em fase de desenvolvimento e por isso tem mais facilidade em adaptar-se. Outra coisa que colabora muito é a 

plasticidade cerebral que possibilita a formação de novas estruturas organizacionais em respostas as experiências que experimentamos. 

O papel da escola é acolher essa criança que vive esse momento histórico na sociedade. Não dá para fingir que tudo voltou ao normal e seguir com 

o planejamento logo “de cara”. Da mesma forma, não dá para perder a oportunidade de ensinar as crianças a lidarem com a realidade, por meio do 

desenvolvimento de competências socioemocionais. 

Sim, estamos falando de uma escola mais humana, tanto na sua relação com as crianças, quanto com as famílias e professores, pois todos estamos 

enfrentando as consequências dessas transformações. Talvez, quando o isolamento acabar, ainda não poderemos nos abraçar, mas a escola precisará 

oferecer esse abraço de outra forma. 

Além das competências socioemocionais reescritas na DCM a serem desenvolvidas com as crianças, existem muitas outras, assim como diferentes 

nomes para cada tipo de habilidade que também devem ser exercitadas pessoalmente por cada profissional da educação para infância: 

Autogestão: Essa capacidade está relacionada a habilidades como foco, responsabilidade, precisão, organização e perseverança. Desenvolvê-la ajudará as 

crianças a cumprirem bem seus compromissos em um mundo em que a educação e o trabalho remoto serão tendência. É importante que a criança aprenda 
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a se regular e a se desenvolver de forma autônoma, o professor atuará de forma a mediar o processo de aprendizagem em que a criança será o 

protagonista. 

Algumas atividades simples podem ajudar no desenvolvimento de autogestão. O professor pode, por exemplo, promover discussões sobre resolução de 

problemas para que as crianças exponham suas propostas de soluções. Propor tarefas a serem realizadas em casa e sem auxílio da família também é um 

bom exercício. 

Empatia: A pandemia ensinou muito sobre como o comportamento individual pode ter reflexos no coletivo. Também evidenciou desigualdades, que 

levaram ao exercício da solidariedade. Mas, após a pandemia esses aprendizados devem permanecer. As crianças precisam desenvolver as capacidades de 

ter empatia, de respeitar a diversidade, de agir coletivamente e com cooperação.  

Propor tarefas e brincadeiras que exijam cooperação, assim como montar grupos diversos para trabalharem juntos podem ser boas ideias para a prática. 

Abertura para o novo: Se o mundo pós-Coronavírus será outro, então as escolas terão que preparar suas crianças para que eles estejam abertos ao novo. 

Essa competência envolve habilidades como curiosidade para aprender e imaginação criativa. Mais do que nunca os professores terão que trabalhar a 

inovação para estimular o pensamento fora da caixa e as múltiplas capacidades. 

    

CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENSINO FUNDAMENTAL 

  

Esse cenário, da Pandemia, impactou a comunidade escolar, obrigando educadores e alunos a se adaptarem a uma nova realidade, na promoção do 

ensino a distância, de adaptações na forma de organizar as informações que antes só circulavam propriamente no âmbito escolar. É fato que muito se 

aprendeu neste tempo, mas é inegável que ficaram muitas lacunas. Não foi possível detectar com precisão as necessidades de aprendizagem dos alunos; se 

as habilidades foram desenvolvidas a contento ao ponto do exercício competente. 

“Mas, a crise atual poderá nos ajudar na evolução dos modelos de aprendizado para que deixem de ser limitados no espaço e no tempo. A partir 

dessa experiência pudemos aprender que o duo “ensino e aprendizagem” podem se dar onde e quando quiser, pois, o acesso à conectividade e à educação 
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serão direitos universais e o papel do professor será amplamente habilitado pelo uso da inovação, contexto esse que insere sim, novas tecnologias, porém, 

sabemos que não é suficiente, uma vez que ainda não existem políticas públicas que subsidiem a escola em sua totalidade na tratativa dessa vertente. Em 

todos os segmentos, e principalmente no Ensino Fundamental e nas etapas subsequentes a educação deverá ter um modelo híbrido com o melhor dos dois 

mundos: a experiência vivencial da escola e a riqueza de recursos fora dela. A escola terá seu papel consolidado como um ambiente de aprendizado, 

socialização e comunicação em que o aluno vai encontrar colegas e professores que se importam com sua educação integral como parte da família 

estendida”. 

A educação pós pandêmica poderá ser à distância, como também mista – à distância e presencial também – disso não se pode ter total certeza, pois 

ainda há imprevisibilidade nos protocolos de retorno, no que concerne à infraestrutura e segurança/saúde. O que nós temos total certeza é que as bases da 

educação e seus componentes não acompanham as necessidades das futuras gerações. Uma pergunta que poucas pessoas fazem é: Como será a escola do 

futuro? Como serão os professores? Quais os componentes? O que deve mudar nesse novo momento da humanidade? Como será o currículo da nova 

escola do futuro? Para que profissões estamos educando as crianças? 

Tratando de planejamentos nessa esfera e propriamente ao ensino fundamental deve ser essencialmente na luta pela ampliação dos recursos da 

educação digital e ambiental. Os alunos necessitarão de um conhecimento profundo dos recursos ambientais e de como geri-los. Além do conhecimento 

sobre todo o universo e a cultura digital na qual estão inseridas. Criar um diálogo entre esses dois saberes – o digital e o ambiental – parece ser o grande 

desafio da educação do futuro pós-pandemia. A Covid-19 não é só um problema de saúde. É também um problema ambiental. À medida que novos vírus 

começam a surgir no ecossistema e os modelos de sociedade superpopulosos, com grandes aglomerações se tornam epicentro dos surtos de transmissão, 

uma nova organização da sociedade, do espaço urbano e uma nova educação de cidadãos se fazem necessários.”, destaque-se aqui apenas um ponto de 

reflexão. 

“Neste momento de tantas incertezas, projetar como será a educação daqui para frente é algo complexo e, talvez, a única certeza que tenhamos é 

que, definitivamente, a educação não será mais a mesma após este período. A pandemia tem trazido inúmeros desafios para a Educação, junto a eles a 

necessidade de adaptações, reflexões, ressignificações, mas, ao mesmo tempo, tem permitido oportunidades de aprendizagens em diferentes sentidos. Não 
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há dúvidas de que a educação terá muito a ganhar quando tudo isso acabar, pois de um modo rápido, criativo e competente conseguiu, ‘da noite para o 

dia’, reinventar seu trabalho presencial, tão repleto de interações sociais, de relações próximas, ‘do olho no olho’, transformando-o em algo virtual, 

mediado por computadores, tablets e celulares ou recursos inovadores além da tecnologia para chegar até o aluno. E deu conta disso! 

Dentre os principais legados que serão deixados após este período e, certamente, trarão impactos importantes destaco: a imersão na cultura digital, 

o uso de novas tecnologias, somadas à possibilidade dos professores ampliarem suas estratégias de ensino, criando aulas interessantes e atrativas, bem 

como o planejamento de novas e diferentes possibilidades de interação, capazes de garantir o seu protagonismo e de seus alunos, adicionadas à construção 

de uma relação ainda mais próxima entre educadores e famílias. Junto a eles, claro, virão novos desafios, especialmente quando pensamos em como nos 

reconectaremos com as pessoas depois de tanto tempo de isolamento, como organizaremos nossos espaços físicos no retorno às aulas, como cuidaremos 

das questões emocionais e dos sentimentos que uma situação tão preocupante como esta traz. Acreditamos muito que as mudanças serão para melhor e 

todo este período, por mais intenso e doloroso, colocará a escola em outra condição em seus processos de ensino, de aprendizagem e, principalmente, no 

modo como as relações e interações acontecerão daqui pra frente.” 

Para o ensino fundamental, as proposições da Câmara Pedagógica inferem condições para o exercício do ensino híbrido que é definido como uma 

modalidade de aprendizagem que mescla o ensino presencial com o não presencial, ou seja, conta com aulas fora e dentro da escola. Nela, os alunos 

acessam um aprendizado que é considerado mais interessante, personalizado e eficiente. 

A partir desse contexto, há situações em que o estudante tem mais autonomia e determina a sua velocidade de aprendizagem, já que pode utilizar 

as ferramentas virtuais ou outros meios de pesquisa para revisar conteúdo ou dar continuidade ao que aprendeu na aula presencial, mas sem deixar de 

contar com o suporte do professor. E outros momentos em que a educação se dá de maneira presencial, o que contribui para valorizar a interação entre a 

turma e o educador, em que o processo de ensino é mais abrangente e menos personalizado. 

Um dos diferenciais dessa tendência é ser centrada no aluno, funcionando como uma espécie de motor que fortalece a inovação, bem como a 

aquisição do conhecimento no ambiente escolar e doméstico. 
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Na atualidade, em que foi necessário adotar o uso de aulas virtuais, muitas escolas encontram uma maneira de viabilizar a continuação do processo 

de aprendizagem. 

Desse modo, entende-se que as soluções tecnológicas utilizadas com uma finalidade pedagógica aumentam a capacidade de adaptação e ajudam os 

professores a falarem a mesma linguagem dos jovens. 

Sendo assim, na educação pós pandemia, a tendência é que as aulas tradicionais e expositivas diminuam, dando espaço para aquelas que coloquem 

o aluno como personagem principal, tornando-o mais ativo na busca pelo conhecimento. 

As aulas não presenciais serão também uma opção utilizada. Apesar de ser uma situação atípica, também traz à tona a inovação no formato das 

aulas. 

É importante destacar que isso não significa que as aulas presenciais devam submeter-se a recursos virtuais. No entanto, é um caminho que se abre 

para que as escolas e as famílias entendam que o aprendizado também pode acontecer fora da sala de aula. 

Assim, pode ser comum encontrar escolas investindo em jornadas de aprendizagem que se integram à rotina dos estudantes. Da mesma maneira 

que o ensino híbrido, essa prática também será fundamental para a retomada das aulas pós pandemia, já que as medidas de distanciamento podem implicar 

no revezamento de alunos em sala de aula. 

Outro contexto de abordagem, e se não o principal são os aspectos sócio emocionais. Nesta abordagem há a implicação da cidadania que sempre 

foi um conceito trabalhado na maioria das escolas. No entanto, os estudantes nunca tiveram oportunidade de entender a real importância de boas práticas 

na sociedade como agora, como: o bem estar, a empatia, entre outros aspectos que inferem sobre a qualidade de vida no coletivo. 

Em tempos de pandemia, a cidadania precisa estar em foco, visto que vivemos de forma interconectada e não há mais ações e questões isoladas. 

Isso pode ser representado pelo uso de máscara, que faz com que o indivíduo se previna e também proteja quem está ao seu redor, bem como o respeito 

pelas medidas de restrição impostas pelos governadores de cada estado. 
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Nas escolas, será cada vez mais comum trabalhar situações que envolvam e incentivam boas práticas de cidadania. Com o entendimento da inter-

relação entre as pessoas, é possível pensar o impacto das nossas ações em todos os níveis e contextos. 

Sem dúvida, isso poderá melhorar a atitude de todos os membros da comunidade escolar, fazendo da escola um espaço mais consciente e 

agradável. 

Por uma definição conclusiva, o Ensino Fundamental, sobre o planejamento, este, terá como tarefa mobilizar com rigidez as Matrizes Reguladoras, 

embasadas pela DCM, no que se refere ao desenvolvimento de habilidade básicas. Todas as situações previstas para o retorno devem preconizar um 

modelo misto de educação do que tínhamos antes da pandemia. E sobretudo, não deixando de permear os focos de atenção previstos em nossa Diretriz: a 

alfabetização, a formação leitora (não se trata tão somente de especificidades da Linguagem, mas no sentido global da leitura: o mundo, as coisas, as letras 

e seus mecanismos de compreensão e interpretação), o protagonismo e o projeto de vida. 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Considerando o aluno NEE (Necessidades Educacionais Especiais) e todas as observaç ões já mencionadas nesse documento em 

relação à criança e ao adolescente na retomada das atividades presenciais, a escola sempre teve como tratativas as adaptações 

curriculares para contemplar o universo dos alunos inclusos. No entanto, o momento atual, faz-nos apurar os olhares para esse 

público, e claro, sabemos que a organização e planejamento vão além do contexto da informalidade e do olhar minimalista. Para 

tanto, os planejamentos previstos para esse segmento pretendem -se a implementação dos Planos Educacionais Individuais (PEI) que é 

definido como uma estratégia que estabelece um planejamento escolar individualizado, que contém as necessidades específicas do 

aluno, cuja avaliação e revisão são realizadas periodicamente.  
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Sabemos que todas as crianças têm o potencial de aprender, mas cada uma tem o seu tempo, seu ritmo e as suas necessidades. 

Por causa disso, nem todas as propostas pedagógicas alcançam todas as crianças da mesma forma e isso precisa ser olhado com 

carinho e empatia pelo professor.  

Com uma proposta individualizada, esse planejamento se inicia com a escuta minuciosa dos pais e das crianças (quando 

maiores e verbais), além de uma avaliação inicial de repertório básico de aprendizagem, para compreender como anda o desempen ho 

da criança. A partir disso, é construído um plano de desenvolvimento individual para que e la alcance pleno desenvolvimento escolar, 

com metas e objetivos específicos.  

O instrumento para o planejamento colaborativo entre a escola, a comunidade e a criança, deste modo, pens ando nos contextos 

onde vão decorrer as aprendizagens, garantindo assim, o  desenvolvimento da autonomia da criança.  

Resumindo, o documento pretendido visa planejarmos e acompanharmos o processo de aprendizagem e o desenvolvimento de crianças 

com necessidades educativas, levando em consideração as especificidades de cada um. Este  instrumento deve conter as habilidades 

que o aluno possui e as que devem ser estimuladas (acadêmicas, de vida diária, motoras e sociais) , os objetivos que queremos 

alcançar em cada um deles, a metodologia (como fazer?), os recursos que iremos utilizar e o  prazo para colocar em prática o que 

planejamos.  

Para que isso ocorra, o professor de sala de aula precisa conhecer bem o seu aluno . Assim como a avaliação inicial, a avaliação 

contínua também se tornam um fator muito importante, para não dizer essencial, dentro desse processo, pois são elas que vão nos 

mostrar o que alcançamos ou não dentro do período de aplicação do plano e se é necessário reestruturá -lo.  

Sendo assim, o PEI se torna indispensável, pois é ele que vai auxiliar o professor em sala de aula, nor teando, para que ele possa 

desenvolver um trabalho de qualidade com o aluno e atingir o objetivo final, que é o seu pleno de senvolvimento em ambiente escolar.   
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É importante salientar que essas proposições aqui mencionadas para Educação Inclusiva, são questões de debate e estudo, que 

dependem da formação continuada e preparação para viabilização, por e sse motivo nos anexos do documento não serão encontradas 

observações sobre a condição do aluno NEE. 

 

ORIENTAÇÕES ÀS FAMÍLIAS 

  

É importante que a escola no retorno elabore/disponibilize um guia com orientações para o retorno às atividades presenciais, observando os 

cuidados que deverão ser tomados de acordo com os protocolos de segurança sanitária e orientações das autoridades de saúde, bem como dos órgãos 

competentes na área educacional.  

É importante que cada instituição, a partir do diálogo com as instâncias de participação já existentes, disponibilize um canal de escuta e de 

atendimento às famílias para que sejam atendidos e esclarecidos os questionamentos e as dúvidas relativas à pandemia, bem como a forma de organização 

da instituição escolar durante e pós-pandemia.  

Além dessas organizações, que têm a ver com infraestrutura, segurança e saúde, o contexto pedagógico precisa ficar muito claro aos pais. Se a 

escola opta por realizar o ensino híbrido há necessidade de expor e esclarecer aos pais, quais são as responsabilidades, e sobretudo conscientiza-lo e 

sensibilizá-lo da importância disso para o futuro da criança/aluno. 
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PONTOS DE ATENÇÃO NO PLANEJAMENTO 

  

• SOBRE O ACOLHIMENTO de professores, profissionais não docentes, crianças/estudantes por etapa/faixa etária e famílias:  

  

Na organização do planejamento inicialmente, como já refletimos em circunstâncias formativas, o primeiro grande momento é a “CELEBRAÇÃO 

DA VIDA” e para isso, é fundamental trabalhar com:  

 

a) O afeto, o acolhimento às crianças/estudantes (muitos poderão retornar de um ambiente tóxico, apresentar Síndrome do Estresse Pós-Traumático ou ter 

perdido algum familiar), por meio de rodas de conversa, círculos da paz, encontros e oficinas com profissionais da saúde (psicólogos, terapeutas 

ocupacionais) que oportunizem atividades prazerosas;  

b) A conexão com as famílias, por meio de rodas de conversa, círculos de Paz, palestras/oficinas com vistas à escuta, acolhimento e orientação;  

c) A formação de grupos de discussão entre os professores sobre os desafios que estão sendo encontrados e quais as sugestões possíveis para superá-los, 

utilizando a empatia e a cooperação;  

d) O acolhimento e a escuta dos demais profissionais da educação, com vistas a sua colaboração na superação dos desafios durante e pós- pandemia;   

e) A ação intersetorial, mobilizando as Secretarias e órgãos do território municipal a atuarem em conjunto, dando suporte contínuo aos diretores, 

coordenadores pedagógicos, professores, profissionais não docentes, crianças/estudantes e suas famílias;  

f) O desenvolvimento de objetivos e habilidades, tendo como foco preparar as crianças e estudantes para o enfrentamento de futuras crises, por meio das 

competências socioemocionais (resiliência, adaptabilidade, empatia, confiança, frustração);  

 

Concluindo, o primeiro momento para o retorno deve ser uma “Grande Festa”; o aluno deve ser novamente acolhido, para que possa se readaptar as 

situações do “Novo normal”. 
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SOBRE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

  

A avaliação diagnóstica será fundamental para traçar o plano de intervenção pedagógica mais adequado à continuidade da trajetória escolar de 

crianças/estudantes.  

São inúmeras as situações tidas como pontos de atenção, tais como, a transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, os finais de ciclo, 

quanto as aprendizagens básicas garantidas entre outras. Considera-se dentre todas as adversidades desse contexto, e talvez, a mais abrupta, a condição da 

criança no processo de adaptação no início do Ensino Fundamental. Sendo assim, para que as crianças superem com sucesso os desafios atuais, é 

indispensável um equilíbrio entre as mudanças introduzidas, e o início ao 1º ano da Educação Básica, onde a continuidade das aprendizagens e o 

acolhimento efetivo deve se fazer presente. Nesse contexto, é preciso considerar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento os quais se tornam um 

elemento balizador e indicativo de todo o segmento da Educação infantil, e que serão ampliados e aprofundados no Ensino Fundamental. 

Para garantir integração e continuidade dos processos de aprendizagens das crianças, respeitando suas singularidades e as diferentes relações que elas 

estabelecem com os conhecimentos, assim como a natureza das mediações de cada etapa, torna-se necessário estabelecer estratégias de acolhimento e 

adaptação tanto para as crianças quanto para os educadores, de modo que a nova etapa se construa com base no que a criança sabe e é capaz de fazer, 

em uma perspectiva de continuidade de seu percurso educativo. (DCM, 2020, p.31) 

Nesse sentido, alguns aspectos e ações são necessários:  

  

Por parte dos gestores:  

• Propor a reorganização dos tempos e espaços escolares, a partir das normas dos sistemas de ensino;  

• Oferecer formação continuada aos profissionais da educação, seja para orientações referentes aos protocolos de segurança sanitária, seja para utilização de 

recursos de tecnologia da informação e comunicação e/ou para elaboração dos planejamentos e subsequentemente o Projeto Matriz; 
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• O diagnóstico individual, uma vez que será necessário retomar com as crianças/estudantes quais experiências, objetivos, habilidades e competências 

previstas na organização durante o ano de 2020 foram e deverão ser retomados e aprofundados;  

• Realizar a avaliação diagnóstica para verificar o nível de aprendizado das crianças/estudantes, organizando o Projeto Matriz e/ou programa de superação 

de lacunas de aprendizagem (Reforço/Recuperação), em relação às expectativas de sua faixa etária comparado com os objetivos/habilidades essenciais, 

iniciando pelas crianças/estudantes com maior dificuldade/vulnerabilidade, por exemplo;  

• Priorizar o planejamento coletivo dos profissionais em todos os níveis da educação, destacando a importância do suporte pedagógico, como a utilização de 

material diversificado e jogos educativos na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental;  

• Articular a ação pedagógica entre os profissionais da escola, como professor- referência, coordenação pedagógica, monitores e professores especializados, 

com vistas à superação das lacunas de aprendizagem e desenvolvimento;  

• Reorganizar as atividades de forma a cumprir a carga horária mínima anual, de acordo com a legislação e as normas de cada sistema de ensino;  

• Manter diálogo e contato permanente com as famílias, orientando e esclarecendo sobre a situação de pandemia, bem como a organização da instituição de 

ensino, por meio das instâncias de participação existentes.  

  

CONTEXTOS DE AVALIAÇÃO 

  

As propostas de organização de avaliação e acompanhamento ocorridas durante a pandemia, são sumariamente ações de estudo pela 

implementação da BNCC/DCM, que previram situações específicas do momento, mas que na totalidade de sua eficácia tendem a permanecer 

efetivamente, quando alguns estudos e instrumentos forem conclusivos para permanência. 

No momento atual já são alvos de estudo tal temática para tornar efetivo sua prática a partir das vivências das escolas durante o ano de 2020. 

Portanto, nas ações de retorno, no que diz respeito a essa temática é importante que se leve em consideração a flexibilidade na avaliação da aprendizagem 

também no pós- pandemia. Os aspectos definidos nos documentos escolares – proposta pedagógica, regimento escolar e planos curriculares, precisarão 
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acompanhar a flexibilização estabelecida na legislação e normas dos sistemas de ensino. Nesse sentido, a reorganização do processo avaliativo deve ser 

justificada em função da excepcionalidade pela pandemia, fundamentada e legalmente registrada no planejamento escolar.   

Conforme o esquema do planejamento, os organizadores de avaliação estudam e aplicam em possibilidades a previsão de instrumentos 

considerando três esferas: 

1) Acompanhamento; 

2) Registro e parecer do professor; 

3) Síntese do debate coletivo; 

Os mecanismos de avaliação sempre tiveram cunho personalizado, menos dinâmico. No entanto, quando trata-se do protagonismo, cuja 

governabilidade do ensino decentraliza do “poder” avaliador unicamente do professor, não faz sentido a conferência desse papel como ato exclusivo do 

mesmo.  E, o mais importante, em uma nova perspectiva, gestores, pais e professores, alunos, e educadores de forma geral deve ser delegado a 

possibilidade de acompanhar o processo de aprendizado e engajamento do aluno. A partir dessas evidências, os educadores conseguem fazer 

intervenções de forma integralizada. Exemplo disso, nota-se que o contexto das aulas a distância – que levou a sala de aula para dentro de casa, 

forçaram as famílias a acompanharem mais de perto o processo de educação das crianças e adolescentes –, gerou uma aproximação maior. Os pais, 

hoje, podem assistir aulas dos professores, sabem o nível de engajamento dos filhos. Se lhes é compartilhado a responsabilidade da mediação, também 

devemos compartilhar os demais processos, acompanhamento e avaliação. 

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Os indicativos pedagógicos apresentados neste documento têm como finalidade contribuir com os gestores educacionais quando do planejamento 

de retorno às atividades escolares de forma presencial, considerando a crise momentânea pela qual passa o mundo e, em especial, o nosso país. Ações 
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muito bem planejadas, que possam ser efetivamente implementadas pelas instituições de ensino, são necessárias para o enfrentamento desse momento de 

excepcionalidade.   

Os aspectos considerados neste documento auxiliam ao planejamento quanto ao aspecto único do pedagógico que perpassa toda estrutura 

educacional, no entanto, estão conjuntamente atrelados a questão do financiamento da educação, uma vez que serão necessários mais recursos para a 

implementação dos protocolos. Outro aspecto diz respeito à necessária ação intersetorial a ser fortalecida, especialmente, entre as áreas de Educação, 

Saúde e Assistência Social para garantir políticas à altura dos novos desafios que se apresentam e poderão ainda surgir.   

Por fim, como as incertezas se apresentam ao mesmo tempo em que ações são necessárias, este documento partilha do sentimento de esperança. 

Esperança de que muitos aprendizados estão sendo possíveis. Esperança de que um legado será construído a partir da provocação imposta pela pandemia 

da COVID-19: repensar a escola, repensar a educação e propor novos tempos e espaços para o ensinar e o aprender, mobilizando a solidariedade, a 

generosidade e, principalmente, a empatia.  

Por fim, é importante salientar que as provocações aqui descritas, necessitam ainda ser dissolvidas em debates para ajustes das diferentes 

realidades dentro do nosso município, no espaço da territorialidade, ou mais especificamente das Unidades Escolares, e como já mencionado alinhar essas 

ações às prescrições das Câmaras que tratam dos assuntos administrativos/infraestrutura e segurança/saúde. 
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