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OBJETIVOS 

 

• Racionalizar e padronizar procedimentos técnicos e administrativos adotados 

na oferta de atividades pedagógicas não presenciais (APNPs); 

• Orientar o monitoramento, durante a suspensão das aulas presenciais, das 

atividades não presenciais propostas e identificar as dificuldades encontradas. 

• Orientar a organização das evidências do trabalho pedagógico realizado 

durante a suspensão das aulas presenciais, em função da COVID-19 para fins 

de cumprimento da carga horária mínima obrigatória, conforme Lei 14.040, de 

18/08/2020. 

 

 FUNDAMENTO LEGAL 

 

• Artigo 214 da Constituição Federal, que determina a universalização do 

atendimento escolar. 

• Inciso I do artigo 3º da Lei Federal nº 9.394, 20 de dezembro de 1996 (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação), que tem como princípio a igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola e o inciso III do art. 11 da 

mesma lei, que incumbe os municípios a baixarem normas complementares 

para o seu sistema de ensino. 

• Portaria Municipal 01 de 19 de março de 2020 – regulamenta, 

excepcionalmente, o teletrabalho no âmbito da Secretaria de Educação do 

Município de Diadema e dá outras providências. 
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• Portaria Municipal 04, de 07 de abril de 2020 – dispõe sobre a reorganização 

do Calendário Escolar das Unidades Escolares Municipais, Creches 

conveniadas e escolas particulares pertencentes ao Sistema Municipal de 

Ensino, para o ano letivo de 2020, em complemento à Portaria 01/2020, nos 

termos da Deliberação CME 04/2020. 

• Parecer CNE/CP nº 05/2020 de 24/04/2020 – Reorganização do Calendário 

Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para 

fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia 

da COVID-19. 

• Parecer CNE/CP nº 05/2020 de 24/04/2020 – Reorganização do calendário. 

• Parecer CNE/CP nº 11/2020 de 07/07/2020 – Orientações Educacionais para 

a Realização de Aulas e Atividades Pedagógicas Presenciais e Não 

Presenciais no contexto da Pandemia. 

• Parecer CNE/CP nº 11/2020 de 07/07/2020 Avaliação: planejamento da 

avaliação formativa e diagnóstica; revisão de critérios de promoção dos 

estudantes; avaliações para efeito de decisões de final de ciclo; redefinição 

de critérios de reprovação; atenção às avaliações externas com foco nos 

conteúdos e objetivos de aprendizagem efetivamente cumpridos pelas 

escolas. 

• Lei 14.040, de 18/08/2020, que “Estabelece normas educacionais 

excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a 

Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. “ 
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ÁREAS ENVOLVIDAS 

 

 Supervisão de Ensino, Direção Escolar, Coordenação Pedagógica, 

Professores, e Departamento de Formação Pedagógica da Secretaria de Educação 

de Diadema. 

 

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

“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”.  

ECA, art.53 

 
 

            Com a ocorrência da pandemia, novas exigências foram impostas, sendo 

necessárias rápidas adaptações na forma de ensinar, quebrando paradigmas e 

desafiando o uso de tecnologias digitais e ofertas de atividades pedagógicas não 

presenciais (APNP). 

 As atividades pedagógicas não presenciais (APNP) são caracterizadas pela 

não presença do professor e do educando no espaço escolar e podem ser 

realizadas por meio remoto com ou sem o uso de ferramentas digitais de 

informação e comunicação. Essas atividades também podem acontecer em 

ambientes virtuais sem interação ou ainda com a mediação online.  

 Durante o período de distanciamento social várias unidades escolares 

optaram por fazer uso de ferramentas digitais de amplo alcance, as quais 

contribuíram em grande medida para conter a propagação da doença COVID-19, a  
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continuidade da prática educativa e, principalmente, para manutenção do vínculo 

entre professores, educandos e seus familiares. 

 

 Assim, a publicação deste documento legitima a utilização de ferramentas 

digitais para: 

• Apoiar, orientar e manter vínculo com os estudantes e suas famílias;  

• Facilitar o monitoramento por parte da direção escolar em verificar se as 

atividades não presenciais foram recebidas; 

• Verificar se os alunos estão ou não acompanhando as atividades propostas; 

• identificar as dificuldades encontradas pelos estudantes;  

• Criar ambiente de aprendizagem remoto; 

 

 

PROCEDIMENTOS 

 

1. DO USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS 

 

 O POP nº 008 USO DAS MÍDIAS SOCIAIS NOS PROCESSOS DE ENSINO 

E DE APRENDIZAGEM deverá ser observado quando do uso de ferramentas 

digitais para informação e comunicação para fins pedagógicos no contato com os 

estudantes e suas famílias. 
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2. DA OFERTA E ACESSO AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO 

PRESENCIAIS E MANUTENÇÃO DE VÍNCULO COM OS ESTUDANTES E 

SUAS FAMILIAS 

 

 DIREÇÃO ESCOLAR 

• Planejar, mediados pela Secretaria de Educação, com a coordenação 

pedagógica e equipe docente, estratégias para acolher, sensibilizar e 

mobilizar os professores, educandos e seus familiares para a realização das 

atividades remotas.  

• Viabilizar ferramentas digitais para manter contato com as famílias dos 

estudantes e monitoramento da execução das propostas de atividades dos 

educandos, pelos professores. 

• Reorganizar o calendário escolar, considerando orientações da SE e de 

acordo com a Resolução 02/2019 – Calendário Escolar 2020. 

• Avaliar junto a coordenação pedagógica, se o planejamento docente está 

coerente com a especificidade de cada etapa e/ou modalidade de ensino da 

Educação Básica e bem como ao contexto atual emergente. 

• Organizar reuniões semanais com a coordenação pedagógica para 

alinhamento das ações pedagógicas. 

• Garantir reuniões semanais com a coordenação e equipe docente para 

planejamento de ações pedagógicas e estudos formativos. 

 



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
ORIENTAÇÕES PARA CÔMPUTO DE 
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 
PARA FINS DE CUMPRIMENTO DA CARGA 
HORÁRIA MÍNIMA ANUAL, EM FUNÇÃO DA 
PANDEMIA COVID-19 

 

COD: SE009 
VERSÃO: 01 

PAG: 7/26 
VIGÊNCIA A PARTIR 

26/10/2020 

    
 

  
Página 7 

 
  

 

• Garantir que seja realizado o registro de todas as reuniões online em Livro 

Ata. 

• Planejar ações inclusivas em parceria com a equipe do Cais e com a 

coordenação pedagógica. 

• Divulgar e orientar a comunidade escolar sobre a disponibilização das 

atividades remotas, bem como sobre os meios para acesso aos arquivos 

digitais ou não.  

• Garantir que haja a "organização de grupos de pais ou responsáveis, por 

meio de aplicativos de mensagens instantâneas e outros, conectando os 

professores e as famílias” a fim de assegurar que todos os estudantes 

tenham acesso as atividades e mantenham o vínculo com a escola. 

• Participar de grupos de pais ou responsáveis, organizados por meio de 

aplicativos de mensagens instantâneas e outros com a finalidade de 

monitorar o trabalho docente e assegurar a finalidade exclusivamente 

pedagógica. 

• Acompanhar o trabalho da coordenação pedagógica e equipe docente na 

elaboração e desenvolvimento das atividades, arquivando documentos que 

comprovem essas ações. 

• Disponibilizar espaço e materiais existentes na unidade escolar auxiliando o 

docente na elaboração e execução de atividades.  

• Orientar e esclarecer dúvidas dos estudantes e seus familiares sempre que 

solicitado. 
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• Orientar junto à coordenação pedagógica e aos docentes, os registros das 

atividades por turma.  

• Planejar estratégias junto com a coordenação pedagógica e docentes para 

possibilitar o acesso às atividades para todos os estudantes, inclusive 

aqueles que não têm acesso às tecnologias digitais de informação e 

comunicação.  

• Organizar, em parceria com a coordenação pedagógica e com a equipe 

docente, o recolhimento dos Cadernos “Construindo Aprendizagens”, Livros 

EMAI & Ler e Escrever e outras atividades que definirem como fundamentais 

neste momento, exceto a Educação Infantil. 

• Arquivar os Cadernos “Construindo Aprendizagens” dos estudantes do 

Ensino Fundamental e da EJA para fins de evidências da oferta de atividades 

pedagógicas não presenciais e a realização das mesmas pelos estudantes, 

para cômputo da carga horária mínima anual obrigatória. 

• Decidir pela guarda ou não do material “EMAI & Ler e Escrever” (EF) para 

fins de evidências na composição da carga horária mínima anual obrigatória.  

• Organizar e arquivar em mídias digitais materiais que comprovem a oferta de 

atividades pedagógicas não presenciais e a participação pelos estudantes 

para cômputo da carga horária mínima anual obrigatória.  

• Orientar, monitorar e conferir o preenchimento dos diários de classe. 

Conforme orientação do Procedimento Operacional Padrão – POP nº 03 

(EI/EF), POP nº 04 (EJA), POP nº 06 (EFII). 

• Participar de estudos formativos disponibilizados pela SE por meio de 

plataformas digitais dentro do horário de trabalho. 
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• Acessar a plataforma Mind Lab semanalmente para realização das propostas 

disponibilizadas. 

 

COORDENADORES (as) PEDAGÓGICOS (as) 

• Coordenar ações pedagógicas que visem o acompanhamento dos 

estudantes e docentes. 

• Organizar reuniões semanais com a direção escolar para alinhamento das 

ações pedagógicas. 

• Planejar as reuniões semanais com a direção e com a equipe docente para 

planejamento de ações pedagógicas e estudos formativos. 

• Acompanhar e validar o planejamento pedagógico, observando se está 

coerente com a especificidade de cada etapa e/ou modalidade de ensino da 

Educação Básica, bem como ao contexto atual emergente. 

• Auxiliar no planejamento e execução de ações por meio de ferramentas 

digitais de informação e comunicação para publicação de vídeos, posts etc. 

Resolução 04/16, art 2 º 

• Mediar ações que tenham como objetivo acompanhar os estudantes com 

necessidades educacionais especiais e/ou dificuldades de aprendizagens. 

• Orientar e analisar os registros realizados pelos(as) professores(as) sobre as 

atividades pedagógicas realizadas, no caderno de planejamento. 
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• Monitorar os registros realizados pelos(as) docentes sobre os estudantes que 

não acessam as ferramentas digitais, e assim viabilizar outras formas de 

acesso às atividades. 

• Planejar, executar e coordenar a formação continuada dos(as) 

professores(as) propondo momentos de reflexão e planejamento de ações 

pedagógicas. 

• Organizar em parceria com a direção escolar e com a equipe docente, o 

recolhimento dos Cadernos “Construindo Aprendizagens”, Livros EMAI & Ler 

e Escrever e outras atividades que definirem como fundamentais neste 

momento. 

• Organizar, em parceria com a direção escolar, o acesso dos professores (as) 

às atividades pedagógicas não presencias, devolvidas à escola, pelas 

famílias, a fim de que possam monitorar a execução pelos estudantes. 

(Exceto Educação Infantil). 

• Orientar a equipe docente, junto à direção escolar, sobre o mapeamento dos 

educandos que não realizaram de forma satisfatória as atividades 

pedagógicas não presenciais, para buscar formas de apoiá-los. (Ensino 

Fundamental e EJA). 

• Participar de estudos formativos disponibilizados pela SE por meio de 

plataformas digitais dentro do horário de trabalho. 

• Orientar o professor na elaboração do relatório individual dos estudantes. 
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• Acessar a plataforma Mind Lab semanalmente para realização das propostas 

disponibilizadas. 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL – PROFESSORES 

• Propor atividades que priorizem vivências e experiências dentro do cotidiano 

familiar, considerando possibilidades e necessidades dos processos  de 

desenvolvimento e aprendizagem de cada faixa etária da Educação Infantil (0 a 

5 anos). 

• Orientar e acompanhar as famílias, por meio de ferramentas digitais, como forma 

de fortalecer o vínculo entre os familiares e a escola.   

• Planejar junto a coordenação e direção escolar estratégias para atendimento dos 

familiares dos estudantes que não têm acesso às ferramentas digitais de 

informação e comunicação. 

• Apresentar o planejamento e o registro da execução das atividades pedagógicas 

à coordenação ou à direção escolar, em unidades escolares sem coordenação 

pedagógica. 

• Sugerir aos familiares ações que promovam a interação e a brincadeira como 

meio de incentivar a comunicação e a afetividade. 

• Planejar e executar ações coletivas por meio de ferramentas digitais de 

informação e comunicação para publicação de vídeos, posts, entre outros para 

orientação e divulgação de propostas de atividades que conversem com o 

cotidiano familiar do estudante.  Resolução 04/16, art 2 º. 
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• Participar das reuniões semanais com a coordenação pedagógica e direção 

escolar para planejamento de ações pedagógicas. e estudos formativos. 

• Registrar no diário de classe as propostas de atividades destinadas aos 

estudantes e seus familiares por meio de ferramentas digitais ou materiais 

físicos, além das orientações referentes ao período de suspensão das aulas 

presenciais em todos os outros campos do diário, seguindo as orientações dos 

documentos oficiais da SE mediadas pela direção escolar. 

• Elaborar, a partir da orientação da coordenação pedagógica, relatório individual 

que contemplem aspectos importantes sobre os estudantes neste período de 

afastamento das unidades escolares.  

• Participar de estudos formativos disponibilizados pela SE por meio de 

plataformas digitais dentro do horário de trabalho. 

 

• Acessar a plataforma Mind Lab semanalmente para realização das propostas 

disponibilizadas. 
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ENSINO FUNDAMENTAL – PROFESSORES(AS) 

• Apresentar planejamento e registro da execução das atividades pedagógicas à 

coordenação ou à direção escolar, em unidades escolares sem coordenação 

pedagógica. 

• Utilizar todos os recursos disponíveis, desde orientações impressas com textos, 

estudo dirigido e orientações aos familiares como forma de minimizar o 

distanciamento das Unidades Educacionais. 

• Planejar atividades pedagógicas de acordo com a especificidade de cada etapa 

e/ou modalidade de ensino da Educação Básica, bem como ao contexto atual 

emergente. 

• Elaborar, em regime de colaboração, propostas de atividades dirigidas aos 

estudantes com necessidades educacionais especiais e/ou dificuldades de 

aprendizagens. 

• Participar das reuniões semanais com a coordenação pedagógica e direção 

escolar para planejamento de ações pedagógicas e estudos formativos. 

• Informar a direção escolar e a coordenação pedagógica sobre estudantes que 

não acessam as ferramentas digitais para buscar outras formas de acesso 

direcionadas a realidade destes educandos. 

• Orientar e acompanhar pedagogicamente os estudantes por meio de 

ferramentas digitais dentro de seu horário de trabalho. 
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• Manter atualizado os registros das atividades pedagógicas não presenciais com 

o objetivo de desenvolver um trabalho contínuo, retomando o que foi trabalhado 

sempre que necessário.  

• Monitorar, por meio de ferramentas digitais, a execução das propostas de 

atividades dos educandos, principalmente daqueles que apresentam dificuldades 

de aprendizagem.   

• Planejar e executar ações coletivas por meio de ferramentas digitais de 

informação e comunicação para publicação de vídeos, posts, entre outros para 

orientação e divulgação de propostas de atividades com foco nos objetivos de 

aprendizagem considerando o ano do ciclo. 

• Registrar no diário de classe as atividades destinadas aos estudantes por meio 

de ferramentas digitais ou materiais físicos, as demais orientações referentes ao 

período de suspensão das aulas presenciais em todos os outros campos do 

diário, seguindo as orientações dos documentos oficiais da SE mediadas pela 

direção escolar. 

• Organizar, em parceria com a direção e com a coordenação pedagógica, o 

recolhimento dos Cadernos “Construindo Aprendizagens”, Livros EMAI & Ler e 

Escrever e outras atividades que definirem como fundamentais neste momento 

para cômputo da carga horária mínima obrigatória.  

• Organizar, em parceria com a direção e com a coordenação pedagógica, o 

recolhimento dos Cadernos “Construindo Aprendizagens”, e outras atividades 

que definirem como fundamentais neste momento, para evidenciar as atividades  
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remotas trabalhada neste período, para fins de cômputo da carga horária mínima 

anual obrigatória. 

• Mapear se os estudantes estão conseguindo ou não realizar as propostas nas 

atividades pedagógicas não presenciais, com o apoio familiar, após o 

recolhimento dos materiais. 

• Elaborar, a partir da orientação da coordenação pedagógica, relatório individual 

que contemplem aspectos importantes sobre os estudantes neste período de 

afastamento das unidades escolares.  

• Participar de estudos formativos disponibilizados pela SE por meio de 

plataformas digitais dentro do horário de trabalho.] 

• Acessar a plataforma Mind Lab semanalmente para realização das propostas 

disponibilizadas. 

 

 

PROFESSOR MÓDULO 

• Planejar e executar ações coletivas por meio de ferramentas digitais de 

informação e comunicação para publicação de vídeos, posts, entre outros para 

orientação e divulgação de propostas de atividades com foco nos objetivos de 

aprendizagem considerando a etapa e/ou modalidade de ensino, sempre que 

assumir sala em substituição e outras atividades orientadas pela direção 

imprescindíveis neste momento. 
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• Participar das reuniões semanais com a coordenação pedagógica e direção 

escolar para planejamento de ações pedagógicas e estudos formativos. 

• Elaborar em regime de colaboração propostas de atividades dirigidas aos 

estudantes com necessidades educacionais especiais e/ou dificuldades de 

aprendizagens. 

• Organizar o recolhimento dos Cadernos “Construindo Aprendizagens”, Livros 

EMAI & Ler e Escrever, em parceria com a direção e com a coordenação 

pedagógica. 

• Participar de estudos formativos disponibilizados pela SE por meio de 

plataformas digitais dentro do horário de trabalho. 

• Acessar a plataforma Mind Lab semanalmente para realização das propostas 

disponibilizadas. 

 

 

 

PROFESSORES DE ARTE E EDUCAÇÃO FÍSICA  

• Apresentar planejamento e registro da execução das atividades pedagógicas à 

coordenação ou à direção escolar (em Unidades Escolares sem coordenação 

pedagógica). 

• Participar das reuniões semanais com a coordenação pedagógica e direção 

escolar para planejamento de ações pedagógicas e estudos formativos. 
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• Planejar atividades pedagógicas de acordo com a especificidade de cada etapa 

e/ou modalidade de ensino da Educação Básica, bem como ao contexto atual 

emergente. 

• Manter atualizado os registros das atividades não presenciais com o objetivo de 

desenvolver um trabalho contínuo, retomando o que foi trabalhado sempre que 

necessário. 

• Planejar e executar ações coletivas por meio de ferramentas digitais de 

informação e comunicação para publicação de vídeos, posts, entre outros para 

orientação e divulgação de propostas de atividades com foco nos objetivos de 

aprendizagem considerando o ano do ciclo. 

• Elaborar, a partir da orientação da coordenação pedagógica, relatório individual 

que contemplem aspectos importantes sobre os estudantes neste período de 

afastamento das unidades escolares.  

• Registrar no diário de classe as propostas de atividades destinadas aos 

estudantes e seus familiares por meio de ferramentas digitais ou materiais 

físicos, seguindo as orientações dos documentos oficiais da SE, mediadas pela 

direção escolar. 

• Participar de estudos formativos disponibilizados pela SE por meio de 

plataformas digitais dentro do horário de trabalho. 

• Acessar a plataforma Mind Lab semanalmente para realização das propostas 

disponibilizadas. 
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PROFESSORES READAPTADOS e RESTRITOS 

• Auxiliar a direção nas demandas solicitadas. 

• Apoiar e executar ações coletivas por meio de ferramentas digitais de 

informação e comunicação para publicação de vídeos, posts, entre outros para 

orientação e divulgação de propostas de atividades com foco nos objetivos de 

aprendizagem considerando a etapa e/ou modalidade de ensino, sempre que 

solicitado. 

• Auxiliar no planejamento de atividades pedagógicas de acordo com a 

especificidade de cada etapa e/ou modalidade de ensino da Educação Básica, 

bem como ao contexto atual emergente, em parceria com a equipe docente e 

coordenação. 

• Participar das reuniões semanais com a coordenação pedagógica e direção 

escolar para planejamento de ações pedagógicas e estudos formativos. 

• Participar de estudos formativos disponibilizados pela SE por meio de 

plataformas digitais dentro do horário de trabalho. 

• Acessar a plataforma Mind Lab semanalmente para realização das propostas 

disponibilizadas. 
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) 

 

• Planejar em regime de colaboração estratégias que visem superar possíveis 

dificuldades em virtude da alteração da rotina escolar, considerando o contexto 

de vida e os desafios destes estudantes neste período de pandemia. 

 

• Utilizar todos os recursos disponíveis, desde orientações impressas com textos, 

estudo dirigido e orientações aos estudantes como forma de minimizar o 

distanciamento das Unidades Educacionais. 

• Apresentar planejamento e registro da execução das atividades pedagógicas à 

coordenação ou à direção escolar (em Unidades Escolares sem coordenação 

pedagógica). 

• Planejar atividades pedagógicas coerentes com a especificidade desta 

modalidade de ensino e ao contexto atual emergente. 

• Elaborar em regime de colaboração propostas de atividades dirigidas aos 

estudantes com necessidades educacionais especiais e/ou dificuldades de 

aprendizagens. 

• Informar a direção escolar e a coordenação pedagógica sobre estudantes que 

não acessam as ferramentas digitais de informação e comunicação para buscar 

outras formas de acesso direcionadas a realidade destes educandos. 

• Organizar, em parceria com a direção e com a coordenação pedagógica, o 

recolhimento dos Cadernos “Construindo Aprendizagens”, e outras atividades 

que definirem como fundamentais neste momento, para evidenciar as atividades 

remotas trabalhada neste período. 
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• Orientar e acompanhar pedagogicamente os estudantes por meio de tecnologias 

digitais de informação e comunicação dentro de seu horário de trabalho. 

• Disponibilizar atividades pedagógicas por meio de tecnologias digitais.  

• Fazer uso das tecnologias digitais para receber as atividades realizadas pelos 

estudantes e ainda propor momentos de autoavaliação.  

• Realizar devolutivas das atividades realizadas pelos estudantes por meio de 

tecnologias digitais. 

• Registrar no diário de classe as atividades destinadas aos estudantes por meio 

de ferramentas digitais ou materiais físicos, como também as demais 

orientações referentes ao período de suspensão das aulas presenciais em todos 

os outros campos do diário, seguindo as orientações contidas no documento 

Procedimento Operacional Padrão, mediado pela direção escolar. 

• Participar de estudos formativos disponibilizados pela SE por meio de 

plataformas digitais dentro do horário de trabalho. 

• Acessar a plataforma Mind Lab semanalmente para realização das propostas 

disponibilizadas. 
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EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSORES EDUCAÇÃO ESPECIAL 

• Planejar ações inclusivas junto a direção e coordenação da Unidade Escolar de 

referência. 

• Garantir suporte e orientações aos familiares dos(as) estudantes com 

deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas 

habilidades/superdotação para realização das propostas de atividades não 

presenciais. 

• Realizar videoconferência por meio de plataforma digital com o objetivo de 

orientar os(as) professores(as) da Educação Infantil no planejamento de 

propostas pedagógicas com foco no cotidiano familiar para atendimento das 

especificidades dos estudantes. 

• Realizar videoconferência por meio de plataforma digital com o objetivo de 

orientar os(as) professores(as) do Ensino Fundamental e EJA no planejamento 

de atividades pedagógicas para atendimento das especificidades dos 

estudantes. 

• Disponibilizar recursos e serviços para elaboração e/ou adaptação de atividades 

pedagógicas. 

• Produzir orientações para os familiares dos estudantes que são público-alvo da 

Educação Especial com o objetivo de propor estratégias para superação das 

possíveis dificuldades em virtude da alteração da rotina, levando em conta a 

especificidade de cada um e o contexto de vida. 
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• Manter atualizado os registros das ações realizadas neste período de 

afastamento das unidades escolares com o objetivo de desenvolver um trabalho 

contínuo, retomando o que foi trabalhado sempre que necessário. 

• Participar de estudos formativos disponibilizados pela SE por meio de 

plataformas digitais dentro do horário de trabalho. 

• Acessar a plataforma Mind Lab semanalmente para realização das propostas 

disponibilizadas. 

 

3. PROTOCOLO PARA RECEBIMENTO DE ATIVIDADES DAS FAMÍLIAS 

DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA 

PANDEMIA DA COVID-19 

As atividades pedagógicas não presencias deverão ser entregues pelas famílias 

para monitoramento pelo professor, sob orientação da coordenação pedagógica, e 

para arquivo, a fim de evidência do trabalho pedagógico realizado durante a 

suspensão das aulas e computar as horas mínimas anuais obrigatórias. 

A direção escolar deverá: 

• Elaborar cronograma com os dias/ horários/turmas para o recebimento dos 

materiais/atividades, para evitar aglomerações. 

• Garantir o acesso das informações pelas famílias, sobre dias/ horários/turmas 

para o recolhimento dos materiais/atividades, utilizando os diversos meios 

disponíveis (ligações telefônicas, mensagens whatsApp etc);  

• Orientar, previamente, as famílias sobre a forma como as atividades deverão ser 

entregues, a fim de evitar aglomeração e manuseio pelo funcionário no ato da 

entrega;  

• Usar máscaras e assegurar o uso por parte dos funcionários e famílias;  

• Disponibilizar álcool em gel 70% para higienizar as mãos na entrada/saída; 
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• Identificar os fluxos de entrada e saída, se possível separando-os, de acordo 

com a configuração da unidade escolar ou definir a direção de passagem 

prioritária entre entrada e saída, a fim de garantir o distanciamento físico; 

• Organizar em filas e sinalizar, preferencialmente no chão, ou em local visível, a 

posição em que as pessoas devem aguardar, respeitando o distanciamento de 

no mínimo 1,5m; 

• Manter os ambientes bem ventilados com as janelas e portas abertas; 

• Organizar em espaço físico amplo e arejado e de fácil acesso, caixas 

identificadas com ano/turma/série/período/professor para recolhimento das 

atividades, de modo que o próprio responsável deposite na caixa, sob orientação 

e supervisão de um funcionário. 

• Garantir 1,5m de distância entre o funcionário que controla o recebimento das 

atividades e o responsável pela entrega das atividades. 

• Organizar listas de alunos com base na SED, para fins de controle e assinaturas;  

• Garantir que todos os materiais/atividades no momento da entrega estejam 

nomeados; 

• Respeitar um período de 3 dias de quarentena, antes das respectivas atividades 

serem manuseados novamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
ORIENTAÇÕES PARA CÔMPUTO DE 
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 
PARA FINS DE CUMPRIMENTO DA CARGA 
HORÁRIA MÍNIMA ANUAL, EM FUNÇÃO DA 
PANDEMIA COVID-19 

 

COD: SE009 
VERSÃO: 01 
PAG: 24/26 

VIGÊNCIA A PARTIR 
26/10/2020 

    
 

  Página 
24 

 
  

 

 

 

4. DA AVALIAÇÃO FORMATIVA/DIAGNÓSTICA E GARANTIA A 

CONTINUIDADE DE ESTUDOS 

No Parecer CNE/CP nº 5/2020, de 28 de abril de 2020, há a recomendação de que 

“que os sistemas e organizações educacionais desenvolvam planos para a 

continuidade da implementação do calendário escolar de 2020-2021, de forma a 

retomar gradualmente as atividades presenciais, de acordo com as medidas 

estabelecidas pelos protocolos e autoridades locais” e ressalta também a 

importância dos planos serem “capazes de oferecer respostas educativas coerentes 

e efetivas para assegurar o direito de todos à educação”. 

 
Já o Parecer CNE/CP nº 11/2020, de 07 de julho de 2020, recomenda que:  

 
É desejável grande esforço de todos os atores envolvidos com a educação 

local (...) para mitigar os efeitos da pandemia no processo de aprendizagem, 

evitando o aumento da reprovação e da evasão que poderão ampliar as 

desigualdades educacionais existentes.” 

 
(...) adoção de medidas que minimizem a evasão e a retenção escolar 

neste ano de 2020. Os estudantes não podem ser mais penalizados ainda no 

pós pandemia. 

 

As avaliações diagnósticas externas sejam implementadas somente após o 

período de acolhimento e da avaliação formativa dos alunos feitas nas 

escolas no contexto de reorganização das rotinas escolares. Ou seja, 

avaliações diagnósticas externas devem ser realizadas quando o ambiente 

escolar estiver adaptado à nova situação pós isolamento.  
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PROCEDIMENTO 

• Todos os estudantes matriculados em 2020 darão continuidade em sua 

trajetória escolar, reunindo em “continuum” o que deveria ter sido cumprido 

no ano letivo de 2020, com o ano subsequente, de modo continuo a cumprir 

os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, numa espécie de “ciclo 

emergencial”, ao abrigo do art. 23, da Lei nº. 9.394, de 1996 e sob a ótica da 

progressão continuada disposta no artigo 32 da mesma lei. 

• Os estudantes de 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e 8ª série da EJA, que 

darão continuidade nos seus estudos em outras instituições de ensino, as 

quais são conhecedoras da situação mundial de pandemia que prejudicou 

sensivelmente os processos de ensino e de aprendizagem, certamente, terão 

o olhar acurado para a revisão curricular e dos processos de ensino para os 

anos iniciais do EF II e EM. 

• Orientações específicas serão emitidas oportunamente pela Supervisão de 

Ensino, sobre registro no histórico escolar dos estudantes em transferência e 

conclusão de curso. 

• Cabe a unidade escolar manter registros explícitos dos objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento trabalhados em 2020 em cada 

fase/ano/série, a fim de planejar o “continuum” 2020/2021. 
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5. DO ARQUIVAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 

 

Dentre as várias possibilidades para cumprimento da carga horária anual mínima 

exigida por lei, em função da suspensão das aulas presenciais como medida 

preventiva para contenção do contágio da doença COVID-19, a Secretaria de 

Educação, com fundamento no Parecer CNE/CP nº 05/2020 e Deliberação CME 

nº 04/2020, optou pela oferta de atividades pedagógicas não presencias.  

Assim, com fundamento do art. 12, III, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

o Diretor Escolar de Ensino Fundamental e de Educação de Jovens e Adultos 

deverá garantir o arquivamento das respectivas atividades e disponibilizar em 

eventual fiscalização legal.   

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 
comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 

(...) 

III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula 
estabelecidas; 

 

 

PROCEDIMENTO 

Ao término do ano letivo de 2020: 

• Providenciar a separação das atividades por ordem cronológica de 

dia/mês e ano/série; 

• Deixar à disposição da Supervisão de Ensino para validação; 

• Providenciar o empacotamento das atividades, em caixas ou papel pardo, 

“sulfitão” ou similar, devidamente lacrado, após a validação do Supervisor 

de Ensino; 
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• Os pacotes deverão conter identificação legível: 

▪ Nome do conteúdo                       

▪ Ano/Semestre letivo; 

▪ Ano/Série;                                    

▪ Nº do pcte;   

                   

Exemplo: 

 

 

 

 

 

• Manter o arquivo por tempo indeterminado, considerando tratar-se de 

registro de vida escolar. 

• Realizar o mesmo procedimento em 2021, caso haja continuidade de 

oferta de APNPs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades Pedagógicas                               
Não Presencias                                         

Pandemia COVID-19 
2020 - 3º ano 

                                          Pcte 1/3 



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
ORIENTAÇÕES PARA CÔMPUTO DE 
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 
PARA FINS DE CUMPRIMENTO DA CARGA 
HORÁRIA MÍNIMA ANUAL, EM FUNÇÃO DA 
PANDEMIA COVID-19 

 

COD: SE009 
VERSÃO: 01 
PAG: 28/26 

VIGÊNCIA A PARTIR 
26/10/2020 

    
 

  Página 
28 

 
  

 

 

 

6. ORIENTAÇÕES EM RELAÇÃO À ATUALIZAÇÃO DO PPP SOBRE O 

REGISTRO PARA CÔMPUTO DA CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES 

NÃO PRESENCIAIS 

 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) é mais do que um documento, este 

define a identidade da escola, os objetivos a alcançar e os percursos necessários 

para ensinar com qualidade, e é nessa junção que o PPP ganha vida dentro da 

escola.  As próprias palavras que compõem o nome do documento explicitam sua 

função: 

• Projeto - engloba propostas de ação concreta que tendem a se efetivar 

durante determinado período. 

• Político – pois a escola tem por objetivo formar cidadãos conscientes, 

responsáveis e críticos, que atuem, individual e coletivamente, na sociedade, 

interagindo e modificando-a. 

• Pedagógico - define e organiza as atividades e os projetos educativos 

necessários ao processo de ensino e aprendizagem. 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica enfatizam: 

O projeto político-pedagógico deve, pois, ser assumido pela 

comunidade educativa, ao mesmo tempo, como sua força 

indutora do processo participativo na instituição e como um 

dos instrumentos de conciliação das diferenças, de busca da 

construção de responsabilidade compartilhada por todos os 

membros integrantes da comunidade escolar, sujeitos 

históricos concretos, situados num cenário geopolítico 

preenchido por situações cotidianas desafiantes. (DCN, 2013, 

p.47) 
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 O PPP define a ambição da escola e se configura num instrumento relevante 

para o planejamento e avaliação, referenciando as decisões a serem tomadas, 

explicitando concepções e prevendo ações educativas. Ele precisa ser completo 

para não deixar dúvidas sobre as trajetórias a serem percorridas, e flexíveis para se 

adaptar às necessidades de aprendizagem dos educandos. Reforçamos que não 

existe um produto final, pronto e acabado, o PPP exige uma reflexão constante e 

permanente. 

 Neste sentido, o documento atual deve contemplar este momento de 

afastamento das unidades educacionais e abordar os seguintes itens:  

 

PROCEDIMENTO 

• Breve contexto sobre o momento que vivemos e caracterização da 

comunidade escolar em relação ao acesso às atividades não presenciais 

mediadas ou não por tecnologias digitais. 

• Objetivos de aprendizagem – considerar o contexto atual e a realidade das 

crianças, jovens, adultos e idosos.  

• Estratégias que serão utilizadas para disponibilização das atividades não 

presencias e as formas de acompanhamento e interação com os educandos 

e seus familiares com foco nos objetivos de aprendizagem.  

Cabe também à unidade escolar organizar a forma de registro da 

participação dos estudantes, inferida a partir das atividades entregues por 

meios digitais ou apresentação física.  

• As formas de avaliação deverão ter como foco principal a realização ou não 

das atividades não presencias pelos educandos com o objetivo de buscar 

diferentes estratégias para de alguma forma atingir todos e assim evitar o 

abandono ou a evasão escolar.  

• Tabela mensal com estimativa de carga horária considerando o acesso às 

tecnologias digitais de informação e comunicação, as formas de interação 

mediadas ou não por estas tecnologias. (anexo 1). 
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(texto baseado no Parecer CNE/CP nº: 11/2020 

 

 

 
ABREVIAÇÕES  

POP: Procedimento Operacional Padrão 

SE: Secretaria de Educação 

UE: Unidade Escolar 

CÓD: Código 

FR: Formulário 

 

TIRA-DÚVIDAS 

O diretor deve dirimir dúvidas de sua equipe escolar. Dúvidas da direção 

escolar devem ser encaminhar para Supervisão de Ensino – 

educacao.supervisao@diadema.sp.gov.br ou diretamente com o Supervisor de 

Ensino. 
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