DOCUMENTO ORIENTADOR
Atuação das unidades educacionais no período das aulas remotas e no
gradual retorno às atividades presenciais da rede direta e conveniada do
município de Diadema
Índice
Introdução ..................................................................................................................................... 6
1 ORIENTAÇÕES PARA O PERÍODO DE AULAS REMOTAS............................................................ 15
1.1 Orientações para o planejamento voltado a todos(as) estudantes ...................................... 18
1.2 Orientações de atenção à promoção da educação inclusiva ................................................ 21
1.3 Orientações de atenção às diversidades e identidades ........................................................ 25
1.4 Orientações para o ensino remoto para a educação infantil com crianças de 0 a 3 anos ... 30
1.5 Orientações para o ensino remoto para a educação infantil com crianças de 4 e 5 anos ... 41
1.6 Orientações para o ensino remoto com crianças do ensino fundamental (1º ao 5º ano) ... 52
1.7 Orientações para o ensino remoto com adolescentes, jovens e adultos da EJA I e EJA II .... 59
2. ORIENTAÇÕES PARA RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS ......................................................... 67
2.1 Segurança, higiene e distanciamento no espaço escolar...................................................... 68
2.2 Orientações para o uso dos EPIs: .......................................................................................... 70
2.2.1 Orientações para o uso de máscaras ................................................................................. 71
2.2.2 Uso de óculos de proteção ................................................................................................. 72
2.2.3 Uso de Luvas....................................................................................................................... 72
2.3 Orientações para a limpeza dos espaços............................................................................ 73
2.4 Organização do fluxo de pessoas no espaço escolar ............................................................ 75
2.4.1 Especificidades do Atendimento de Educação Infantil (Período Integral) ......................... 79
2.4.2 Organização dos horários de atividades presenciais dos estudantes ................................ 80
Disposições finais ........................................................................................................................ 82
Referências Bibliográficas ........................................................................................................... 82

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua Canadá, 26 – Centro – Diadema CEP: 09921-140
Telefone: 4072-7005

Introdução

Em março de 2020 o Brasil registrou o primeiro caso de COVID-19. Com
a disseminação da pandemia por todo o território nacional, o município de
Diadema também foi afetado com a perda de vidas, sobrecarga no sistema de
saúde e alteração ou paralisação de atividades em todas as áreas. Com o
reconhecimento do estado de calamidade pública decretado pelo Congresso
Nacional em 20 de março de 2020 e a partir da medida provisória nº 934, foram
estabelecidas normas excepcionais para o ano letivo tanto para a Educação
Básica quanto para o Ensino Superior. O cenário educacional tornou-se
extremamente crítico para atender às medidas sanitárias como a quarentena e
o isolamento social. As instituições e redes educacionais se mobilizaram para
suprir, de modo não presencial, as atividades educativas. Houve esforço de
todos os sujeitos para viabilizar, rapidamente, a continuidade das atividades num
formato diferenciado, que atendesse ao novo contexto e às características da
população de Diadema. No caso dos bebês, crianças e adolescentes, ressaltase identicamente o esforço das famílias para tentar orientar e acompanhar a
realização de atividades elaboradas pelas escolas ou pela Secretaria Municipal
de Educação.
A natureza peculiar do vírus causador da pandemia, a descoberta de nova
cepa mais transmissível e mais letal, o atraso no calendário de produção de
vacinas no país e a retomada de atividades econômicas realizadas de forma
presencial, de acordo com a classificação dos municípios nas fases
estabelecidas pelo Plano São Paulo e com as recomendações sanitárias,
colocam novos desafios para o ano letivo de 2021.
Diante dos novos desafios, o objetivo desse documento é orientar a
atuação das unidades educacionais no período das aulas remotas e no gradual
retorno às atividades presenciais da rede direta e conveniada da Educação
Básica do município de Diadema, em concordância com orientações das
autoridades sanitárias locais (Comitê Intersecretarial de combate à COVID-19),
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considerando o compromisso com a dignidade humana, com o desenvolvimento
integral dos estudantes e com a qualidade socialmente referenciada da
educação. Isso tudo num contexto peculiar em que a cautela e os cuidados
sanitários igualmente compõem e embasam os aspectos pedagógicos. Assim,
esse documento oferece sugestões e recomendações de cunho organizacional
e pedagógico visando auxiliar a tomada de decisões das unidades educacionais.
Ressalta-se o contexto social de acentuadas vulnerabilidades, de
comprometimento no desenvolvimento integral dos estudantes (com destaque
para a saúde mental), de modificação do fenômeno das violências, da
necessidade de reaprender estudantes (que passaram por vivências e
experiências que os modificaram nesse longo período de distanciamento físico
da escola) e da exigência de aumento da atenção aos profissionais que lidam
com casos de violência, no sentido de amparar o seu fazer de enfrentamento ao
fenômeno, conforme descrito a seguir.
A vulnerabilidade das famílias de Diadema, segundo dados do Cadastro
Único do Ministério da Cidadania1, se acentuou consideravelmente ao longo de
2020, com 19.974 famílias em situação de extrema pobreza, ou seja, 50.993
pessoas vivendo com renda per capta de até R$89,00 por mês, e outras 4.386
famílias na pobreza, com orçamento mensal per capta variando entre R$89,00 a
R$178,00. O total das famílias de Diadema cadastradas no Cad. Único é de
49.657, o que corresponde a 119.338 pessoas ou a 28% da população cujo perfil
socioeconômico permitiu receber o auxílio emergencial em 20202. O
desemprego em nível nacional atingiu 14,6% dos trabalhadores, que junto com
a inflação de 4,52% e a retração do PIB em -5,0% teve impacto direto na
economia do município3. Mesmo entre as famílias que não sofreram com o
1

BRASIL. Ministério da Cidadania. Relatório de Informações Sociais. Disponível em:
<https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/relatorio.php#Vis%C3%A3o%20Geral>. Acesso em: 26
jan. 2021.
2
BRASIL. Ministério da Cidadania. Relatório de Informações Sociais. Disponível em:
<https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/relatorio.php#Vis%C3%A3o%20Geral>. Acesso em: 26
jan. 2021.
3
IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Painel de Indicadores. Disponível em:
<https://www.ibge.gov.br/indicadores#desemprego>. Acesso em: 26 jan. 2021.
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desemprego, a sobrecarga do teletrabalho sem infraestrutura adequada, a
queda no rendimento salarial, as dificuldades por não poder contar com uma
rede de apoio cotidiano para o cuidado com as crianças e com os idosos e
maiores preocupações com higiene e saúde fizeram com que as relações
interpessoais em ambiente doméstico se prejudicassem. Dados do Conselho
Tutelar e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)
apontam que houve 662 casos de violação dos direitos da criança e do
adolescente em 2020. As denúncias de violência contra os idosos chegaram a
1034. A violência contra a mulher similarmente se manifestou de forma
alarmante, tendo sido registrados 130 casos de atendimento pela Casa Beth
Lobo em 2020.
A gestão municipal iniciada em 2021 se depara com um orçamento
reduzido por conta da queda de arrecadação de impostos. O Impostômetro,
ferramenta criada em 2005 para calcular a arrecadação em tempo real, registrou
redução de 17,85% em relação ao ano de 20195.
A vulnerabilidade dos bebês, crianças e adolescentes em tempos de
pandemia e isolamento social foi alertada em nível mundial. Destacaram-se
preocupações com: exposição exagerada a telas e a conteúdos impróprios para
a faixa etária durante acesso à internet sem a supervisão dos adultos, tal como
com o apelo da mídia televisiva ao consumismo; alimentação inadequada ou
desregrada; alterações na rotina de sono e de atividades; exposição a outros
tipos de violências domésticas além da física (violência sexual, química,
psicológica ou trabalho infantil), dada a possibilidade do silêncio, da manutenção
do segredo e da dificuldade de convívio com pessoas da vizinhança ou da escola
que pudessem perceber sinais de violências, denunciar o caso ou solicitar o
apoio do Núcleo Social da Secretaria Municipal de Educação para colaborar com
o encaminhamento adequado junto à rede de proteção social. A depressão entre

4

Conforme e-mail encaminhado pela Delegacia do Idoso de Diadema.
MERCADO & CONSUMO. Impostômetro vai registrar a primeira queda na arrecadação da história em
2020. 2020. Disponível em: <https://mercadoeconsumo.com.br/2020/12/30/impostometro-vairegistrar-a-primeira-queda-na-arrecadacao-da-historia-em-2020/>. Acesso em: 28 jan. 2021.
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crianças e adolescentes e a diminuição da faixa etária em que se manifesta a
violência auto infligida (automutilação, manifestação de ideação suicida ou
tentativa de suicídio) também foi motivo de preocupação mundial: a Associação
Brasileira de Psiquiatria divulgou uma pesquisa do Centro de Controle de
Doenças e Prevenção dos Estados Unidos, publicada em agosto de 2020,
revelando que ¼ dos jovens entre 18 e 24 anos considerou seriamente o suicídio
no mês anterior.
Nesse contexto, o trabalho de atenção social e monitoramento psicológico
se mostram fundamentais, visando à saúde mental e a condições dignas que
garantam o desenvolvimento integral dos estudantes. O Núcleo Social da
Secretaria Municipal de Educação desenvolveu visitas em 2020 e já se prepara
para os desafios colocados no contexto de 2021, no que se refere ao
monitoramento da frequência escolar.
Faz-se preciso que todos os profissionais da Educação passem por
processos formativos para reconhecerem-se como potentes sujeitos de atenção
às necessidades dos estudantes, tanto no que se refere à sensibilização do olhar
para reconhecer o fenômeno e os sinais de violências como para conhecerem o
impacto das violências nas aprendizagens e no desenvolvimento integral. Sabese que as violências geram consequências que dificultam a aprendizagem
(NERI, 2018)6: alterações de memória, alterações físicas, doenças inflamatórias
crônicas, alterações de humor que comprometem o relacionamento interpessoal
na infância e, equitativamente, na vida adulta. Com a modificação do fenômeno
das violências no contexto da pandemia, a atenção específica de toda a
Secretaria Municipal de Educação para o enfrentamento se mostra urgente e
indispensável.
Recomenda-se que o enfrentamento às violações de direitos e violências
pela escola se dê por meio de disseminação de estratégias de prevenção,

6

NERI, Juliana Fonseca de Oliveira. Currículo escolar e enfrentamento à violência sexual intrafamiliar
contra a criança e o adolescente no município de São Paulo. 2018, 315 f, Tese (Doutorado em Educação:
Currículo), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2018.
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conhecimentos para a identificação de sinais e acolhimento adequado à vítima,
bem como o encaminhamento apropriado junto com a Rede de Proteção
Socioassistencial, sendo imprescindíveis ações de sensibilização, formação,
organização e regulação coletiva dos procedimentos e encaminhamentos
envolvendo todos os segmentos escolares.
O desenvolvimento integral e o direto à aprendizagem dos estudantes de
Diadema foram prejudicados pelo contexto de pandemia, somados às violações
de direitos decorrentes das dificuldades econômicas e violências sofridas pelos
estudantes. Com o comprometimento do desenvolvimento integral dos
estudantes e de suas aprendizagens, a escola é convocada pelo contexto a
reafirmar concepções, repactuar compromissos coletivos com a dignidade
humana, atualizando o Projeto Político Pedagógico (PPP) de modo a planejar,
executar e monitorar coletivamente ações pedagógicas que contribuam para a
melhoria da qualidade de vida dos estudantes e de toda população. Esse
movimento será organizado por meio do PPP participativo.
O contexto semelhantemente chama a atenção para combater-se a
evasão escolar. Em tempos em que a saúde é a principal preocupação, orientase que a escola fortaleça os vínculos com as famílias e a comunidade,
demonstrando o compromisso com o desenvolvimento dos estudantes durante
as aulas remotas e com a segurança para que a frequência às aulas presenciais
seja realizada em conformidade com os protocolos sanitários e as condições
das famílias. As dificuldades econômicas que empurram os estudantes para o
trabalho infantil (inclusive o doméstico) ou o trabalho precarizado que atrapalha
a frequência dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) devem ser
analisados, discutidos e enfrentados com estratégias firmadas no planejamento
e monitoradas coletivamente por cada escola e pela Secretaria Municipal de
Educação, tanto no período de aulas remotas quanto quando iniciarmos o
gradual retorno às aulas presenciais.
O longo período de afastamento físico da escola e do convívio cotidiano
com os colegas também traz preocupações quanto à socialização dos
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estudantes. É indicada a promoção de atividades de interação para evitar ainda
mais comprometimento do relacionamento interpessoal. Para isso, nos
momentos de aulas remotas e no retorno gradual às atividades presenciais,
sugere-se que as escolas mantenham a atenção aos protocolos sanitários, mas
que, de igual modo, criem-se formas de aproximação e conexão humana.
A reintegração social e o acolhimento emocional de estudantes,
professores e trabalhadores da educação, já indicados no Parecer CNE/CP nº
11 de 2020, mostram-se imprescindíveis enquanto maneira de superar os
impactos psicológicos do longo período de isolamento: por isso, estarão
presentes em todas as propostas da escola, sejam remotas ou presenciais.
Linhares e Enumo (2020)7 abordaram as ameaças à saúde física e mental da
população no contexto da pandemia da COVID-19. As autoras destacam efeitos
no cérebro em termos de função, cognição e saúde mental. Ressaltam que a
vivência do estresse tóxico como um nível de estresse forte, frequente e com
ativação prolongada do organismo pode gerar hipervigilância e exaustão nos
indivíduos que vivem nesse contexto. O estresse tóxico envolve a reatividade
intensa e prolongada frente a adversidades, com diversas consequências ao
desenvolvimento e à saúde (LINHARES; ENUMO, 2020, p.6). A exposição a
condições estressoras eleva o nível de cortisol, altera o sistema imunológico e o
sistema nervoso no que se relaciona à emoção, memória e aprendizagem,
podendo causar hiperatividade nos circuitos neuronais que controlam as
respostas de medo. De acordo com as autoras, essa hiperatividade provoca no
cérebro uma interpretação de ameaça que pode levar a respostas de agressão
como defesa, perturbando a capacidade de enfrentamento adaptativo, tanto nas
crianças quanto nos adultos (familiares). As autoras sugerem que, para o
enfrentamento do estresse percebido como evento ameaçador, se reestabeleça
o atendimento à três necessidades psicológicas básicas:

7

LINHARES, M.B.M., EUNUMO, S. R. F. Reflexões baseadas na Psicologia sobre efeitos da pandemia
COVID-19 no desenvolvimento infantil. In: Estudos de Psicologia, vol. 37, Campinas, 2020. Disponível
em: <https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-166X2020000100510> . Acesso
em: 29 jan. 2021.
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a) “relacionamento” ou pertença, ao sentir-se aceito e compreendido
pelos outros, ter relações próximas estáveis, seguras e duradouras [...]
b) “competência”, ao sentir que mantém controle da situação de forma
eficaz para gerenciar desafios e cumprir metas e objetivos [...]
c) “autonomia”, ao ter ações ou crenças, de ser capaz de realizar
tarefas ou tomar decisões assumindo as consequências do seu próprio
comportamento[...] (LINHARES; ENUMO, 2020, p. 6)

Nesse sentido, toda a Rede Municipal de Educação, tanto nos momentos
remotos quanto na gradual retomada das aulas presenciais, deverá promover o
acolhimento dos estudantes por meio de atividades que desenvolvam o
pertencimento (para os estudantes sentirem-se aceitos, compreendidos, com
relações estáveis e duradouras, que sintam-se pertencentes ao grupo da escola,
ao grupo da família, à cidade), a competência (para os estudantes sentirem-se
capazes, exaltando as suas potencialidades, sentirem que podem gerenciar os
desafios, cumprir metas e objetivos) e autonomia (sentindo-se capazes de
realizar tarefas ou tomar decisões), tudo isso em conexão com as Competências
Gerais da Educação Básica já previstas na Base Nacional Comum Curricular
(BNCC).
Ainda sobre a reintegração social, a retomada do contato (desde os
momentos de aulas remotas até o retorno gradual das atividades presenciais)
será uma forma de reaprender os estudantes já matriculados na escola em 2020
ou recém-chegados de outras escolas da rede privada ou pública.

O

acolhimento das emoções dos profissionais da educação igualmente se faz
fundamental como forma de cuidar de quem cuida e de reestabelecer a
esperança e a energia necessárias para enfrentar os desafios aqui elencados e
outros que emergirão no fazer cotidiano de um novo tempo. Para isso, será
preciso o apoio de iniciativas com foco na saúde mental em ações articuladas
entre as Secretarias de Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Cultura.
Diante desse contexto, esse documento traz orientações que devem ser
consideradas no planejamento das ações para o período de aulas remotas e
para o período de gradual retorno às atividades presenciais. Para o período
remoto, destaca orientações gerais a serem levadas em consideração com todos
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os estudantes, um olhar atento para a promoção da educação inclusiva, do
desenvolvimento integral, das diversidades e das identidades, além de
orientações específicas para o trabalho de cada segmento no que se refere às
propostas e às atividades que serão planejadas e à rotina comum que deverá
ser seguida no planejamento. Para o período de gradual retomada das aulas
presenciais, traz atualizações das recomendações sanitárias e da organização
logística das escolas.
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1 ORIENTAÇÕES PARA O PERÍODO DE AULAS REMOTAS

A visão sistêmica do contexto de pandemia e o aguardo da autorização
sanitária para o retorno gradual às atividades presenciais leva à orientação para
a organização de ações referentes ao período de aulas remotas. As ações no
período de aulas remotas devem ser focadas no fortalecimento do vínculo entre
a escola, os estudantes e a população do território; no compromisso com a
superação das dificuldades para o acesso ao direito à educação (e à
aprendizagem) e das desigualdades sociais; na atenção emocional e na escuta
permanente dos estudantes e suas famílias visando estreitar o diálogo com a
Rede de Proteção Social do território.
Recomenda-se

que

inicialmente

sejam

estabelecidos

diálogos

permanentes entre escolas e famílias dos estudantes e busca ativa daqueles
que o diálogo não for possível por telefone. Por meio desses diálogos, os
vínculos entre as escolas e as famílias poderão se fortalecer, as orientações para
a realização de atividades remotas serão mais próximas, tal como a devolutiva
dos professores sobre as atividades realizadas. A partir desses diálogos, firmamse estratégias de cuidado aos estudantes e às famílias, sendo que a escola
deverá encaminhar casos de violação de direitos junto com a Rede de Proteção
Socioassistencial do território como maneira de atenção às condições subjetivas
apresentadas, agindo como importante fonte de apoio social, articulação e
direcionamento desses casos à Rede Socioassistencial, sempre que necessário.
As desigualdades socioterritoriais e as informações fornecidas pelas
famílias serão levadas em consideração no planejamento da escola e das aulas
remotas. Orienta-se que o trabalho pedagógico seja assegurado como forma de
garantia do direito à educação. Uma educação socialmente referenciada baseiase na realidade do território dos estudantes para a construção de conhecimentos
significativos e para a promoção do exercício da cidadania desde a infância.
Nesse sentido, a leitura da realidade dos estudantes, do território, do município
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e do contexto do mundo serão ponto de partida para todas as ações
pedagógicas. Envolver os estudantes no preparo para a retomada gradual das
aulas presenciais (confecção de desenhos para a sinalização do espaço,
elaboração de cartazes informativos, campanhas de conscientização para redes
sociais) também se mostra como estratégia potente de exercício da cidadania
desde a infância atrelado à produção de conhecimentos significativos para
intervenção na realidade.
Sobre a atenção emocional, recomenda-se que a escola desenvolva
atividades que visem acolher as vivências dos estudantes no período de
isolamento social (destacando-se a necessidade de um levantamento para
identificar casos de estudantes que sofreram perdas familiares, professores e
profissionais da educação já afetados pela COVID-19), que abram espaço para
a expressão de sentimentos, de experiências e de aprendizagens desenvolvidas
nesse período (tanto as promovidas pela escola quanto pela vida). Tal abertura
pode ser aliada no movimento para que a escola reaprenda os estudantes,
modificados pelo longo período de isolamento social, de luto coletivo, de
fragilização das relações e de aumento de vulnerabilidades. Semelhantemente
pode ser fonte essencial de levantamento de temas para a construção de
conhecimentos significativos pelos estudantes mesmo no período de aulas
remotas. Assim, a atenção emocional alia o cuidado com a dignidade humana
na construção de conhecimentos significativos para a intervenção na realidade.
Nos casos em que a escola suspeitar de comprometimento à saúde mental dos
estudantes, violência psicológica, indícios de depressão, deve encaminhar tais
situações para avaliação ou intervenção das equipes da Secretaria de Saúde,
evitando o agravo das situações.
Indica-se que no período de atividades remotas a escola promova
atividades de retomada de esperança, de fortalecimento de autoestima e
autocuidado, de reconhecimento da sua identidade e da sua cidade, de reflexão
sobre alternativas de soluções de problemas, de reconexão com sonhos, de
afirmação de possibilidades, de exaltação das potencialidades dos estudantes e
dos territórios, de planejamento de ações que visem a aproximação do sonho
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coletivo de escola e de mundo. As vivências, experiências, habilidades e
competências previstas na BNCC devem permanecer vinculadas com a atenção
emocional, possibilitando a efetivação dos direitos de aprendizagem.
Dado o elevado número de denúncias de violências e expectativa de
grande quantidade de situações não denunciadas, também aconselha- se que,
ainda durante o período de aulas remotas, sejam iniciadas ações de prevenção
aos diversos tipos de violências. Nesse sentido, é proposto que a escola
fortaleça o desenvolvimento de atividades de educação em direitos humanos, de
conhecimento dos direitos (Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
Estatuto da Juventude, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha) e que os
estudantes aprendam habilidades de autodefesa e de utilização de recursos de
autoproteção (rompimento do isolamento e falar com clareza sobre os fatos para
pedir ajuda em casos de violência).
Sabendo-se das dificuldades da população de Diadema para acesso à
internet ou a computadores, sugere-se que a escola, no diálogo com as famílias,
verifique as necessidades destas. Caso o estudante não tenha condições de
acessar às atividades pela internet, a escola deverá disponibilizar material
impresso para ser entregue ao estudante ou à sua família. A logística para a
entrega desse material deve ser planejada pela unidade educacional de acordo
com as normas sanitárias vigentes.
Orienta-se que o trabalho remoto tenha rotina organizada coletivamente
e seja acompanhada pela direção escolar e pela coordenação pedagógica
conforme diretrizes da Secretaria Municipal de Educação e da supervisão
escolar.
Sobre o atendimento à população, preconiza-se que os diretores o façam
presencialmente na unidade educacional, nos horários de funcionamento desta.
O revezamento com vice-diretor ou coordenador pedagógico, para este fim,
poderá ocorrer sempre que necessário desde que sejam seguidos os critérios
indicados aos diretores para a realização do atendimento.
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Recomenda-se, durante o período de atividades remotas, que o trabalho
de professores com estudantes, as Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo
(HTPCs) e as Horas de Trabalho Pedagógico em Local de Livre Escolha (HTPLs)
sejam realizados de maneira também remota e que sejam assegurados o
registro das ações desenvolvidas e o acompanhamento da coordenação
pedagógica e da direção escolar. Quando o(a) professor(a) tiver dificuldades
para a realização do trabalho de forma remota, a direção escolar deve
proporcionar espaço e equipamentos para a realização do trabalho de modo
presencial nas dependências da unidade escolar. Indica-se, além disso, que as
HTPCs e as HTPLs, realizadas de forma remota nesse período, estejam voltadas
para: orientação do estabelecimento e da manutenção de vínculos com
estudantes e suas famílias, efetivação da busca ativa e acolhimento emocional
dos estudantes, construção de propostas de atividades significativas (com base
nas necessidades e realidades dos estudantes, assim como nas competências
e habilidades previstas na BNCC), promoção de prevenção de violências,
exercício da cidadania desde a infância e atualização coletiva do Projeto da
Escola na perspectiva do PPP participativo. As HTPCs serão utilizadas, ainda,
para ações do “Projeto Diadema Faz Escola”, visando o compartilhamento de
experiências exitosas da própria Rede Municipal a fim de inspirar e aprimorar
ações desta em todas as unidades educacionais.

1.1 Orientações para o planejamento voltado a todos(as) estudantes

A organização das atividades remotas deve dar atenção especial a
todos(as), considerando as questões socioemocionais que podem ter afetado
muitos estudantes, famílias e profissionais da escola durante o isolamento. É
fundamental fortalecer os vínculos socioafetivos entre estudantes, professores e
comunidade e estimular o engajamento das famílias para que participem da
trajetória de aprendizado dos educandos e ajudem a promover a autonomia para
a realização das atividades. É necessário possibilitar falas, atitudes e espaços

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua Canadá, 26 – Centro – Diadema CEP: 09921-140
Telefone: 4072-7005

de acolhimento no retorno remoto e, também, no gradual retorno às atividades
presenciais.
É preciso oportunizar momentos de escuta, estreitar os laços e estimular
atividades que vão além das tecnologias. A prioridade é desenvolver atividades
com o intuito de incentivar a emoção, a criatividade, autonomia, desenvolver as
competências socioemocionais, a autoestima, a identidade.
Deve-se orientar os pais/responsáveis e os estudantes da EJA a respeito
da relevância de se estabelecer uma rotina de estudos. A rotina tem uma grande
importância na vida do(a) estudante, pois traz organização espaço-temporal e
ajuda a minimizar o estresse ao propiciar sentimentos de estabilidade e
segurança.
Assim, buscando auxiliar a elaboração de planejamento que contemple
uma proposta para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais,
sugerimos as seguintes atividades:
•

Criação de uma lista de atividades domésticas ou cotidianas que precisam
ser feitas com a colaboração de todos(as).

•

Instigar as crianças para decidirem as brincadeiras do dia, incentivando a
liderança. No caso de adolescentes, jovens, adultos e idosos, pedir que
planejem as atividades que serão desenvolvidas no dia.

•

Solicitar que o estudante registre as tarefas realizadas diariamente por
meio de textos, desenhos, fotografias, gravações de voz, pinturas e
colagens.

•

Na construção de atividades para crianças, priorizar a brincadeira e os
jogos cooperativos. Com relação às destinadas a adolescentes, jovens,
adultos e idosos, garantir momentos de expressão de sentimentos e de
descontração.

•

Em todos os segmentos, estimular o contato com a leitura diariamente,
procurando variar os gêneros textuais. Utilizar sugestões de recursos
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gratuitos disponíveis na internet (sites de livros de domínio público,
passeios virtuais, repertório musical, contação de histórias, entre outros).
•

Incentivar a contação e a interpretação de histórias, a criação de “finais
diferentes” e reescritas.

•

Pedir que o(a) estudante relate com detalhes, oralmente, um dia de
isolamento social, como também requisitar que ele(a) escreva ou
desenhe, considerando este período: o que o(a) deixou mais triste, o que
ele(a) mais gostou, do que ele(a) mais sente falta, qual aspecto de sua
vida foi mais alterado, o que espera do futuro e o que aprendeu além do
que foi ensinado pela escola.

•

Convidar o(a) estudante a montar uma lista de sonhos, desejos e
necessidades. Uma dica é realizar a atividade em forma de uma tabela
formada pelas colunas “sonhos”, “desejos” e “necessidades” e preencher
as linhas com a colagem de figuras recortadas de revistas e jornais
antigos.

•

Retomar como as mãos devem ser lavadas adequadamente. Com as
crianças, pode-se sugerir o uso de tinta guache nas brincadeiras e
verificar se a tinta foi ou não removida completamente após a lavagem,
investigando o que pode ter ocorrido caso suas mãos não fiquem
completamente limpas.

•

Ensinar a usar a máscara de maneira correta.

•

Propiciar reflexões sobre a higiene doméstica e os cuidados sanitários
específicos com espaços, produtos e alimentos no contexto da pandemia.

•

Criar atividades que envolvam receitas culinárias, aproveitando para
impulsionar discussões a respeito de alimentação saudável. Alertamos,
no entanto, que esta proposta exige atenção dos docentes com respeito
às condições das famílias atendidas, devendo ser evitada caso existam
na escola famílias em situação de extrema pobreza.

•

Motivar espaços de trocas virtuais dos saberes das famílias entre as
famílias, ou seja, possibilitar que os participantes do grupo compartilhem
com os demais algo que aprenderam com sua família, como por exemplo:
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artesanato, confecção de brinquedos, hábitos, cuidados no cultivo de
algumas plantas etc.
•

Propor atividades de resolução de situações-problema do cotidiano,
permitindo interação do(a) estudante com toda a família.

•

Desenvolver propostas que envolvam a História de Diadema, fortalecendo
a identidade do(a) estudante e suas origens, estabelecendo um paralelo
entre as histórias do(a) educando, de sua família e da nossa cidade. Nas
turmas de EJA e de Ensino Fundamental, respeitando-se habilidades e
objetivos de aprendizagem estabelecidos para cada ano ou série, podese propor, de maneira semelhante, a investigação das modificações na
paisagem sofridas pela cidade e suas consequências, como é igualmente
interessante verificar quais estudantes ou familiares possuem fotografias
antigas de Diadema e/ou que conhecem fatos curiosos da história de seu
bairro para que possam ser compartilhados com os demais colegas.
Cuidar para que os registros dessas propostas sejam realizados de
maneira diversificada, contemplando as particularidades do segmento
atendido.

Ainda com relação às sugestões dadas, não podemos deixar de destacar
a importância da coordenação pedagógica na geração de momentos de trocas
de experiências entre os docentes para que as sugestões de atividades se
ampliem.

1.2 Orientações de atenção à promoção da educação inclusiva

Estas orientações estão fundamentadas nos documentos criados pelo
Centro de Atenção à Inclusão Social (CAIS) para gestão, professores,
estudantes e suas famílias, no ano de 2020. Neste primeiro momento faz-se
necessário resgatar o trabalho já constituído, assegurando-se sua continuidade,
tanto quanto buscar novas informações e possibilidades, com o propósito de
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compor, para cada estudante atendido(a), um documento individual e norteador
do trabalho pedagógico para o ano de 2021.
Enfatizamos que este trabalho é de responsabilidade de toda a
comunidade escolar. Nesse sentido, entendemos que, para fomentar a
educação inclusiva e viabilizá-la na prática, é fundamental conduzir uma
dinâmica de trabalho de colaboração a fim de que se estabeleçam as redes de
apoio para o processo inclusivo.
Ao pensarmos em educação inclusiva nos remetemos àquele(a)
estudante que necessita de adequações em suas atividades e/ou em sua rotina
escolar para que possa acessá-la. Nesta perspectiva, os contextos de
planejamento da educação inclusiva e do restante da turma não são diferentes,
à medida que o professor precisa conhecer cada um de seus estudantes e
direcionar sua prática para as especificidades encontradas.
Antes de planejarmos as atividades e as possíveis adaptações, faz-se
preciso buscar a atualização dos termos mais adequados que fundamentam
nossa prática escolar. O termo recomendado ao nos referirmos a alguém que
apresenta alguma deficiência é pessoa com deficiência, pois valoriza as
diferenças e não camufla a deficiência, sempre ressaltando a pessoa e o
indivíduo, independentemente das condições sensoriais, intelectuais ou físicas8.
Se, por um lado, as atividades criadas devem ser as mesmas para todos
os estudantes, por outro, é imprescindível que as orientações, estratégias e
recursos sejam diversificados, variando segundo as habilidades, necessidades
e ritmos de cada um.

8

DIVERSA. EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA PRÁTICA. Conceitos fundamentais. Disponível em:
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mar. 2021.
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Com a finalidade de estimular o aprendizado, autonomia e inclusão social
do(a) estudante, o incentivo e a colaboração da família na realização e mediação
das atividades em casa são essenciais.
Por considerar primordial a formação contínua de toda a equipe escolar
para atender o(a) estudante com deficiência no processo de inclusão, a Equipe
de Formação, a Coordenação de Educação Inclusiva e o CAIS se empenharão,
ao longo do ano de 2021, para que sejam realizadas formações específicas
conforme as demandas da nossa rede, objetivando colaborar com as atuações
práticas nas escolas.
Sobre as atividades para os estudantes Público- Alvo da Educação
Especial (PAEE):
A estrutura e adaptação que serão sugeridas na atividade desse(a)
estudante dependem diretamente de uma avaliação prévia para conhecer suas
necessidades. Dentre os itens prioritários que precisam ser avaliados, podemos
citar: a forma como o(a) estudante realiza registros, se o(a) estudante tem fala e
comunicação funcional, seu tempo de atenção, áreas de interesse, percepção,
raciocínio, memória, autorregulação.
É indispensável entender o contexto familiar onde esse(a) estudante está
inserido(a) e sua rotina durante este período. Neste momento de distanciamento
social, essas informações poderão ser levantadas através de telefonemas,
videochamadas ou mensagens para a família. Quando possível e se necessário,
a conversa poderá ocorrer presencialmente, mantendo-se e respeitando-se
todos os protocolos de segurança, com esclarecimentos sobre os objetivos do
diálogo. A intenção do levantamento dessas informações é a de munir o(a)
professor(a) e a coordenação pedagógica de saberes que os ajudarão no
momento da construção do plano de trabalho para cada estudante. Para além
da informação sobre a fase, ano ciclo ou série que o(a) estudante frequenta, fazse essencial conhecer quais as habilidades ele(a) já desenvolveu, quais já
concretizou, em quais ainda precisa avançar. Nesse sentido, nosso(a) estudante
com deficiência não se diferencia dos demais. A diferença é que irá servir como
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instrumento de apoio para o(a) professor(a) saber quais adaptações ele(a)
precisa fazer nas atividades (as estratégias de ensino) com o intuito que este(a)
estudante possa acessá-las sem barreiras ao seu aprendizado.
Ao alterar a estrutura de uma atividade para torná-la mais acessível, não
podemos perder de vista os objetivos desta para o(a) estudante, como também
os conhecimentos prévios que possuímos a seu respeito, o que denota ser
necessária a construção de um bom planejamento individual que deve ser
reavaliado constantemente.
Dentre as modificações mais comuns e gerais, temos:
- Quantidade reduzida de itens numa atividade, relacionada ao tempo de
concentração do(a) estudante;
- Comandas claras e objetivas, com escritas simples;
- Letra bastão caso o(a) estudante ainda não faça uso da letra imprensa;
- Observação de cores empregadas na atividade, pois se usadas excesso
podem dispersar a atenção do(a) educando(a);
- Para estudantes autistas, o uso da rotina visual e da antecipação da
atividade é fundamental, bem como deixar claro onde uma atividade termina, por
exemplo: disponibilizar espaços para o estudante preencher e perceber que, ao
ocupar todos os espaços, a atividade estará concluída;
- Estudantes que ainda não fazem uso do registro escrito podem receber
material diversificado para realizar as atividades. Similarmente poderá ser
solicitado que a família envie fotos e vídeos como maneira de registro das
produções do(a) estudante.
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1.3 Orientações de atenção às diversidades e identidades

Somos seres humanos diversos em praticamente tudo: raça, cor da pele,
cultura, corpo, religião. A escola é um espaço privilegiado, com uma pluralidade
efervescente em termos sociais, culturais e políticos. Tratar a temática da
diversidade na esfera escolar é um grande desafio ainda carregado de
preconceitos, dúvidas e medos. Pensar e discutir essa questão abertamente se
faz cada vez mais importante no cotidiano escolar, afinal, é no dia a dia que se
criam e perpetuam as práticas que contribuem para a afirmação de poder de
determinados grupos sociais, mas, também é nele, principalmente na escola,
que se pode introduzir de forma gradativa as mudanças em tais práticas. Assim,
a atenção às diversidades e identidades deve estar presente nas ações
promovidas pela escola mesmo durante o período de atividades remotas.
Entendendo preconceito como uma definição preconcebida, uma opinião
não justificada em torno de alguém ou de algo, baseada em estereótipos, é
impossível um ambiente de paz e união na escola quando ele está presente. No
momento de retorno gradual às atividades presenciais, a integração entre os(as)
estudantes deverá estar no foco do acolhimento. É preciso que todos(as)
estejam sensíveis ao outro, que sejam empáticos, respeitosos, para que a
ambiência seja agradável. Diante disso, é pertinente que a reflexão sobre o
respeito às diversidades e às identidades seja proporcionada ao longo do
período de atividades remotas. É compromisso da gestão e do corpo docente
enxergar a potência do desenvolvimento da empatia e do respeito ao próximo no
momento de pandemia como maneira de consolidar relações sociais e humanas.
Todo(a) professor(a) deve ter a responsabilidade e a consciência de seu
papel como agente de transformação social, priorizando e estimulando o respeito
às diversidades étnicas, religiosas, de gênero, sexuais, entre outras. Para
oportunizar a valorização e o respeito à diversidade é elementar adequar a
abordagem às necessidades, à faixa etária e ao contexto escolar dos estudantes.
São inúmeras as possibilidades de fortalecimento ao respeito e é essencial que
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essas ações permeiem toda a práxis educativa e não somente as realizadas
presencialmente em sala de aula. Segue uma lista de sugestões que ajudam a
ampliar a atenção às diversidades e identidades.
Sugestões:
● Inserir a temática nas práticas diárias como brincadeiras, histórias,
esportes, brinquedos, músicas, roupas, por exemplo. É preciso enfatizar
questões como:
○ Não importa o tipo, largura ou tamanho de roupa que alguém usa:
essa pessoa deve ser respeitada;
○ Esportes, brinquedos e brincadeiras são para todos e todas, não
para um grupo específico de meninos ou meninas.
● Dar representatividade: estudantes precisam de bons modelos, por isso
valorizemos as diferenças apresentando exemplos positivos de destaque
nacional e internacional em nossa sociedade. Exemplos:
○ Os jogos paraolímpicos mostram que no esporte não há limite
físico;
○

Não trabalhar somente o processo de escravidão, mas
identicamente destacar as lutas e conquistas históricas de
afrodescendentes e indígenas;

○

Evidenciar a cultura, a literatura, a história e, de igual modo, os
saberes africanos.

● Fortalecer autoestima ao:
○ Explorar e produzir ações, livros, filmes e músicas que enalteçam
as diferentes raças, deficiências, pessoas, a fim de que todas e
todos se sintam representados e pertencentes por suas
características, promovendo a igualdade racial e religiosa, assim
como incentivando a igualdade de gênero;
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○

Realizar rodas de conversa, atividades que envolvam todas as
religiões e crenças, proporcionando o contato com o diferente, não
apenas com as crenças predominantes.

○ Aguçar comportamentos que apontem para uma convivência
prazerosa e sadia;
○

Discutir padrões de beleza com o propósito de refletir os padrões
impostos pela sociedade, valorizando a estética negra e os
diversos

tipos

de

corpos,

enfraquecendo

estigmas

e

potencializando a autoconfiança e a autoestima de cada estudante.
● Educação inclusiva: todas e todos os estudantes devem estar incluídos
nas atividades, tanto em grupo quanto extraclasse. Para que isso ocorra
será necessário realizar mudanças no planejamento algumas vezes, com
a finalidade de que ninguém seja excluído. Incentivar que estudantes
façam trabalhos em grupo com integrantes que usualmente não se
relacionam, suscitando novas composições e laços de amizade. Observar
a todo tempo as ações e comportamentos com manifestações de
preconceito, combatendo todo e qualquer tipo de violência seja verbal,
física ou simbólica.
● Fortalecer a identidade e a memória social: todos(as) estudantes têm
história de vida e são sujeitos da história da cidade: suas histórias de vida
e de cada família compõem a história do território e da cidade. Nesse
sentido, a preservação da memória das histórias de vida dos sujeitos e a
constituição da memória coletiva da história dos territórios e do município
são movimentos primordiais que conectam pessoas e intensificam o
sentimento de pertencimento, mesmo num momento de distanciamento
físico. Para fortificar esses movimentos, oferecer atividades que
provoquem reconhecimento dessas histórias é relevante. Possibilizar a
análise do espaço geográfico municipal, a relevância das lutas sociais e
os saberes acumulados pelas gerações passadas de jeito semelhante
contribui para avigorar a memória social e a sensação de pertencimento.
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Será disponibilizado em apêndice uma lista de sugestões de livros para o
trabalho sobre diversidades e identidades.
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1.4 Orientações para o ensino remoto para a educação infantil com
crianças de 0 a 3 anos

Sabemos que crianças em idades cada vez mais precoces têm tido
acesso a equipamentos como telefones celulares, smartphones e notebooks,
além dos computadores que são usados pelos pais, irmãos ou família. Podemos
chamar isto de distração passiva, resultado da pressão pelo consumismo de
joguinhos e vídeos nas telas, como também da publicidade das indústrias de
entretenimento, o que é muito diferente do brincar e interagir ativamente, direito
universal e atemporal de todas as crianças e adolescentes em fase de
desenvolvimento global.
A escola deverá cumprir o seu papel de educar e cuidar, elaborando
propostas com riqueza artística, corporal, de expressão, permeando as múltiplas
linguagens, favorecendo o fortalecimento dos vínculos familiares, com desafios
para o desenvolvimento da autonomia dos estudantes.
“As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar
que a criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e
de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que
vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina,
fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e
constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura.”
(BRASIL, 2010, p.1). 9

O atual momento da pandemia ainda nos impõe o distanciamento físico e
esse cenário nos traz desafios consideráveis quando pensamos na Educação
Infantil: a reorganização do trabalho iniciado pelas escolas em 2020 em
conformidade com as demandas do contexto de 2021, a retomada dos vínculos
já estabelecidos, a chegada de novas famílias, a formação de novos vínculos e
a garantia dos direitos dos bebês e crianças. Isso exige que todos os
trabalhadores da educação considerem o quadro de incertezas temporais, a

9

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. SECREATARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. Diretrizes Curriculares
Nacionais Para a Educação Infantil. Secretaria de Educação Básica. Brasília. MEC, SEB, 2010.
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urgência de adaptações e o foco nas necessidades dos bebês e crianças em
parceria com as famílias.
O Parecer CNE/CP nº5/2020 reforça a importância de também
contemplarmos

as

crianças

pequenas,

e

apresenta

como

uma

das

possibilidades “(...) a realização de atividades pedagógicas não presenciais
(mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação)
enquanto persistirem restrições sanitárias para presença de estudantes nos
ambientes escolares (...)”, (BRASIL, 2020, p.6)10
Pensando-se na Educação Infantil (0 a 3 anos), o documento orienta que:
“No sentido de contribuir para minimização das eventuais perdas para
as crianças, sugere-se que as escolas possam desenvolver alguns
materiais de orientações aos pais ou responsáveis com atividades
educativas de caráter eminentemente lúdico, recreativo, criativo e
interativo, para realizarem com as crianças em casa, enquanto durar o
período de emergência, garantindo, assim, atendimento essencial às
crianças pequenas e evitando retrocessos cognitivos, corporais (ou
físicos) e socioemocionais. (...)”, (BRASIL, 2020, p. 9)

As propostas publicizadas no Portal da Educação de Diadema, portanto,
têm como objetivo orientar as famílias e/ou sugerir outras vivências que ampliem
as brincadeiras, explorações e interações, considerando as diferentes
realidades. Tais propostas deverão ser enviadas em grupos de WhatsApp das
turmas e disponibilizadas de maneira impressa para as famílias que não tem
acesso à internet.
O Parecer CNE/CP nº 5/2020 sugere, igualmente, que: “para crianças
das creches (0 a 3 anos), as orientações para os pais devem indicar atividades
de estímulo às crianças, leitura de textos pelos pais, brincadeiras, jogos, músicas
infantis (...)”, (BRASIL, 2020, p. 10).
Com relação ao planejamento das ações para o ano de 2021, é
imprescindível fazer um mapeamento dos avanços e retrocessos do ano de
10

BRASIL. Parecer CNE/ CP5/ 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 de COVID- 19. Brasília: MEC, 2020.
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2020, listar os objetivos traçados e avaliar as práticas mais exitosas. Feito esse
levantamento, cabe retomar com a equipe que se renova o caminho percorrido
por cada um e planejar oportunidades de contato com as famílias e com as
crianças para que se possa efetivar um trabalho produtivo, garantindo o acesso
e mantendo, ainda, o distanciamento físico necessário.
Pensando-se nesse cenário, segue uma indicação de percurso que
auxiliará no planejamento inicial. A partir do estudo do território, do contexto de
vida das famílias, das condições da escola em 2021, a comunidade escolar terá
condições de traçar um plano que contemple as necessidades e possibilidades
reais de todos nesse momento peculiar que vivemos.
Para uma análise do contexto das crianças que já estavam matriculadas
em 2020, recomendamos que:
•

Sejam resgatados e analisados os registros sobre como se deu a
execução das atividades no ano de 2020;

•

Professores que permaneceram com a mesma turma poderão prosseguir
com as informações que já tinham a respeito da dinâmica que as famílias
estabeleciam para realização das propostas;

•

Professores com turmas novas poderão fazer uma ou várias conversas a
fim de obter mais informações relativas às famílias e, principalmente, às
crianças.

No caso das crianças matriculadas na escola em 2021, sugerimos que:
● Se houver registros oriundos do ano anterior, no caso de alunos da Rede
Municipal de Educação de Diadema, analisar as informações desses
registros para que o planejamento da escola seja significativo e esteja de
acordo com a realidade das crianças;
● Caso não haja informações anteriores disponíveis, elaborar um roteiro
para dialogar com a família, destacando questões relevantes para o
planejamento da escola. O diálogo com a família é a fonte mais segura e
acolhedora que podemos lançar mão nesse momento, por isso, ponderar
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as fragilidades e vulnerabilidades às quais bebês, crianças e seus
familiares estão submetidos é fundamental, tanto para um preparo
emocional dos profissionais da escola ao se deparar com a história de
vida de cada estudante, quanto para planejarmos as próximas ações.

Com base nas condições das crianças é possível saber quais famílias
poderão participar de encontros virtuais, quais ferramentas poderão ser
utilizadas e quais as demandas para encontros presenciais (desde que seja
assegurado o cumprimento dos protocolos sanitários), garantindo que todos
estabeleçam um forte vínculo com a escola. É pedagógico constituir e estreitar
vínculos com a família para chegarmos a aprendizagens significativas com os
estudantes nesse contexto de distanciamento, uma vez que ela será nossa
parceira no desenvolvimento e no acompanhamento das propostas que faremos
nesse período.
Constituído o vínculo e firmado o diálogo com as famílias, o passo
seguinte é planejar as rotinas e formatos de trabalho para que possamos dialogar
com a comunidade escolar, validando e viabilizando da melhor maneira possível
o desenvolvimento do trabalho.
O processo educativo depende de interações humanas, de integração, de
convivência. Iniciar um ano letivo com propostas remotas é extremamente
desafiador. Nesse sentido, a partilha de experiências bem- sucedidas será
essencial entre os educadores de cada unidade educacional e, também, com os
demais colegas de toda a Rede Municipal de Ensino.
A partir das premissas que envolvem toda a Educação Infantil, visando a
consolidação dos vínculos e a promoção de ações significativas, seguem
orientações para o ensino remoto com crianças de 0 a 3 anos.
Para o estreitamento dos vínculos com as famílias e com os bebês e
crianças sugerimos:
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•

Criar grupos em aplicativos de conversas com todas as famílias da turma,
organizando uma rotina de atendimento que pode ser individual ou
coletiva;

•

Estabelecer contato com as crianças, através de disponibilização de
vídeos gravados,

videochamadas,

telefonemas

e

aplicativos

de

conversas, podendo este momento ser planejado de modo coletivo com
o(s) colega(s) parceiro(s) de sala, pelo menos uma vez por semana;
•

Planejar um acolhimento emocional com as famílias tendo em mente o
momento difícil que todos estamos vivendo, lembrando que muitas delas
podem ter sofrido forte impacto na renda e na saúde mental e/ou ter
perdido entes queridos;

•

Compartilhar com as famílias quais serão as intenções pedagógicas nas
propostas apresentadas, que serão planejadas tendo como eixos
norteadores as interações e as brincadeiras, buscando a garantia dos
direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Com relação
a estas propostas, os professores terão como base para o planejamento
os documentos oficiais que embasam a Educação Infantil do município:
Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino de Diadema, BNCC e
Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil;

•

Que a Gestão Escolar providencie, quinzenal ou mensalmente, a
impressão das propostas publicadas pelo Portal da Educação de Diadema
para garantir o acesso à educação àquelas crianças cujas famílias não
possuam ferramentas tecnológicas (celular, computador etc.). A entrega
das impressões deverá ser feita conforme agendamento prévio. Nestas
circunstâncias,

para

realização

de

devolutivas

e

consequente

acompanhamento do desenvolvimento das crianças, aconselhamos que
sejam realizadas conversas telefônicas (caso pais e/ou responsáveis
possuam aparelho que receba chamadas)

ou encontros presenciais

(quinzenais ou mensais, momentos estes que possibilitam que o(a)
professor(a) possa acolher a família, registrando as devolutivas).
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Com relação ao planejamento das propostas para bebês e crianças de 0
a 3 anos, é importante considerar:
•

As interações e as brincadeiras como eixos estruturantes das práticas
pedagógicas, tal como preconizam as Diretrizes Curriculares Nacionais
Para a Educação Infantil;

•

Os princípios:
“(...) I- Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e
do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas,
identidades e singularidades; II- Políticos: dos direitos de cidadania, do
exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. IIIEstéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da
liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e
culturais. (BRASIL, 2009, p.2). 11

•

Educar e cuidar como ações indissociáveis;

•

Os Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento na Educação Infantil;

•

Os Campos de Experiências descritos na BNCC;

•

A faixa-etária da turma: berçário (1 e 2), minigrupo e maternal;

•

As informações obtidas nos diálogos com as famílias;

•

O planejamento conjunto entre professores que atuam na mesma faixa
etária na escola, ainda que em turnos diferentes, respeitando-se os
respectivos horários de trabalho.

No cenário de ensino remoto, todas as ações realizadas pelos
professores deverão ser registradas de modo reflexivo e analítico, levando-se
em consideração se a comunicação concebida com as famílias está sendo clara,
objetiva, efetiva e assertiva na busca da diminuição do impacto que esta situação
de distanciamento físico causa na aprendizagem e no desenvolvimento das
crianças.
Quanto aos registros, observar:
● Se respondem às seguintes questões:
11

BRASIL. Resolução CNE/CEB 5/2009. Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais Para a Educação Infantil.
Brasília. 2009. Disponível em: <http://www.seduc.ro.gov.br/portal/legislacao/RESCNE005_2009.pdf>.
Acesso em: 23 abr. 2021.
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● O vínculo com as famílias foi realizado com êxito? Se não foi, quais
foram os motivos? (Exemplos: não localizado, sem acesso à
internet, família não se dispôs ao atendimento etc.). Estas
informações serão indispensáveis para a reorganização e
replanejamento da prática educativa em tempos de pandemia;
● As propostas são de fácil compreensão para os adultos que
auxiliarão as crianças durante sua realização? O diálogo
estabelecido com as famílias foi suficiente para o entendimento da
execução da proposta em conformidade com o planejado?
● A sistematização de diversos jeitos de se registrar as propostas que estão
sendo realizadas remotamente, tais como fotografias, vídeos, relatos dos
pais, áudios etc., de maneira a assegurar a documentação do trabalho
pedagógico realizado em cada turma;
● Além dos registros qualitativos descritos até aqui, as Planilhas de
Acompanhamento do Trabalho Remoto fornecem relevantes dados
quantitativos que auxiliarão os docentes no planejamento das propostas
para cada turma, assim como o monitoramento da garantia do direito à
educação e das ações desenvolvidas pelas escolas da Rede Municipal
como um todo.

Quanto à elaboração das propostas:
•

Os(As)

professores(as),

coletivamente

DUAS

por

faixa

propostas

etária/fase,

POR

deverão

QUINZENA,

planejar

que

serão

disponibilizadas por meio eletrônico, sem distinção de turmas, a saber:

•

➢

Berçário: 1 arquivo único digital em formato PDF;

➢

Maternal: 1 arquivo único digital em formato PDF;

➢

Minigrupo: 1 arquivo único digital em formato PDF;

É fundamental que, a cada proposta planejada, seja escrita aos pais uma
orientação

em

forma

de

contextualização,

explicando

clara

e
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objetivamente, numa linguagem acessível às famílias, o porquê de se
realizar essa vivência com a criança;
•

Cabe aos(às) professores(as) planejar as propostas que serão
publicizadas no Portal da Educação de Diadema e os desdobramentos
dessas vivências. Esses desdobramentos serão disponibilizados às
famílias via grupo de WhatsApp, em concordância com o tema.

Quanto às postagens:
•

As postagens devem apresentar:

período,

nome do segmento

(minigrupo, maternal ou berçário), título da proposta, contextualização e
comandas para que as famílias saibam o que, como fazer e quais
materiais usar, bem como as bibliografias e referências utilizadas quando
preciso. Utilizar sempre fontes em caixa alta para a elaboração desses
elementos;
•

Para as propostas remotas fica definido que os(as) professores(as)
poderão usar indicações literárias e trechos destas;

•

Caso sugestionar contações de história que estejam disponíveis em
canais do Youtube, o(a) professor(a) deverá fazer um resumo da
narrativa, garantindo o acesso às famílias com problemas de limitação da
internet;

•

Ao sugerir músicas, o(a) professor(a) terá que disponibilizar a letra da(s)
música(s) (em caixa alta) no corpo da proposta;

•

Quanto ao uso de imagens, os(as) professores (as) deverão utilizar as
que tenham os direitos autorais liberados, desde que mencionadas as
fontes;

•

O(A) professor(a) deve encaminhar para a coordenação pedagógica a
proposta em arquivo editável.

Alguns sites permitem o uso de imagens sem restrição:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
http://pixabay.com/pt
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https://br.freepik.com

Quanto aos direitos autorais (legislação), a

Lei nº. 9.610, de 19 de

fevereiro de 1998, estabelece:
Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:
I - a reprodução:
a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo,
publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor,
se assinados, e da publicação de onde foram transcritos;
b) em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões
públicas de qualquer natureza;
c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos
sob encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto
encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles representada
ou de seus herdeiros;
d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de
deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais,
seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em
qualquer suporte para esses destinatários;
II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso
privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro;
III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de
comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo,
crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir,
indicando-se o nome do autor e a origem da obra;
IV - o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles
a quem elas se dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial,
sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou;
V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas
e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais,
exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses
estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que
permitam a sua utilização;
VI - a representação teatral e a execução musical, quando realizadas
no recesso familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos
estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de
lucro;
VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para
produzir prova judiciária ou administrativa;
VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras
preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de
artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo
principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da
obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos
interesses dos autores. (BRASIL, 1.998, p.1).12

12

BRASIL. Lei nº 9610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos
autorais e dá outras providências. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acesso em: 20 abr. 2021.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua Canadá, 26 – Centro – Diadema CEP: 09921-140
Telefone: 4072-7005

A legislação brasileira não estabelece nitidamente o que é considerado
um pequeno trecho, por isso indicamos que a reprodução de obras com direitos
autorais não ultrapasse 20% da obra completa. É importante ressaltar que
sempre devemos citar a fonte, a autoria da obra.

Quanto ao portfólio virtual dos estudantes, orientamos que:
● O(A) professor(a) deverá realizar o monitoramento constante das
devolutivas dadas pelas crianças, como por exemplo, vídeos e/ou fotos,
como garantia de registro e validação desse período de aulas remotas;
● Os prazos para a devolutiva de atividades serão estipulados visando a
melhor organização do(a) professor(a), contudo, cada realidade há de ser
considerada, uma vez que entendemos as dificuldades para orientação
do familiar à criança na realização das propostas;
●

As devolutivas das atividades realizadas devem ser arquivadas
digitalmente ou fisicamente (no caso dos alunos que realizam atividades
impressas) para garantir as evidências das aulas remotas e possibilitar o
acompanhamento do percurso pedagógico, constituindo um portfólio de
cada estudante. Os registros digitais podem ser organizados por meio
documentos de texto (em formato .DOC, .DOCX ou .PDF) ou de arquivos
digitais em locais como o Padlet ou Google Drive;

●

Ao final de cada trimestre será realizado o fechamento das devolutivas de
cada estudante para avaliação do trabalho desenvolvido.
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1.5 Orientações para o ensino remoto para a educação infantil com
crianças de 4 e 5 anos

Sabemos que crianças em idades cada vez mais precoces têm tido
acesso a equipamentos como telefones celulares, smartphones e notebooks,
além dos computadores que são usados pelos pais, irmãos ou família. Podemos
chamar isto de distração passiva, resultado da pressão pelo consumismo de
joguinhos e vídeos nas telas, como também da publicidade das indústrias de
entretenimento, o que é muito diferente do brincar ativamente, um direito
universal e atemporal de todas as crianças e adolescentes em fase de
desenvolvimento cerebral e mental.
A escola, no entanto, deverá cumprir o seu papel educativo fazendo
propostas com uso de múltiplas linguagens, riquezas corporais e expressão
artísticas, promovendo o fortalecimento dos vínculos familiares, com desafios
para o desenvolvimento da autonomia dos bebês e crianças. Essas propostas,
em consonância com o preconizado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais Para
a Educação Infantil, devem pautar-se nas interações e brincadeiras como eixos
estruturantes, como igualmente devem estar articuladas com a BNCC, buscando
a promoção dos Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento da Educação
Infantil: Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar e Conhecer-se.
Reiteramos que a proposta da Educação Infantil não é a escolarização e muito
menos a antecipação da alfabetização
O atual momento da pandemia ainda nos impõe o distanciamento físico e
esse cenário nos traz desafios consideráveis quando pensamos na Educação
Infantil: a reorganização do trabalho iniciado pelas escolas em 2020 conforme
as demandas do contexto de 2021, a chegada de novas famílias, a retomada e
o estabelecimento de novos vínculos.
Esse contexto exige que todos os profissionais da educação considerem
o quadro de incertezas temporais, a urgência de adaptações, o foco nas
necessidades e na garantia dos direitos dos bebês e das crianças.
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Para o planejamento das ações de 2021, é imprescindível fazer um
mapeamento dos avanços e dificuldades de 2020, listar os objetivos traçados e
avaliar as práticas mais exitosas. Feito esse levantamento, cabe retomar com a
equipe que se renova o caminho percorrido por cada um e planejar
possibilidades de contato com as famílias, os bebês e as crianças para que se
possa efetivar um trabalho produtivo, mantendo-se, ainda, o distanciamento
físico necessário.
Pensando-se nesse cenário, segue uma recomendação de percurso que
auxiliará no planejamento inicial. A partir do estudo do território, do contexto de
vida dos estudantes e das condições da escola em 2021, a comunidade escolar
terá condições de traçar um plano que contemple as necessidades e
possibilidades reais de todos nesse momento peculiar que vivemos.
Para uma análise do contexto dos estudantes que já estavam
matriculados em 2020, sugerimos que:
•

Sejam resgatados e analisados os registros sobre como se deu a
execução das atividades no ano de 2020.

•

Professores que permaneceram com a mesma turma poderão retomar as
informações que já tinham a respeito da dinâmica que as famílias
estabeleciam para realização das propostas de atividades;

● Professores que trocaram de turmas podem fazer uma conversa sobre as
informações que têm quanto ao andamento de sua turma.

No caso de bebês e crianças matriculados na escola em 2021, sugerimos
que:
● Se houver registros oriundos do ano anterior, analisar as informações
para que o planejamento da escola seja significativo e esteja de acordo
com a realidade evidenciada nos documentos;
● Caso não haja informações anteriores disponíveis, elaborar um roteiro
para dialogar com a família destacando questões relevantes para o
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planejamento da escola. O diálogo é a fonte mais segura e acolhedora
que podemos lançar mão nesse momento. Ponderar as fragilidades e
vulnerabilidades às quais as famílias estão submetidas é fundamental,
tanto para um preparo emocional dos profissionais da escola ao se
deparar com a história de vida de cada estudante, quanto para
planejarmos as próximas ações.

Com base nas condições dos estudantes é possível saber quais famílias
poderão participar de encontros virtuais, quais ferramentas poderemos utilizar e
quais as demandas para encontros presenciais (desde que seja assegurado o
cumprimento dos protocolos sanitários), garantindo que todos estabeleçam um
forte vínculo com a escola. É pedagógico constituir e estreitar vínculos com a
família para favorecer o desenvolvimento integral dos bebês e das crianças
nesse contexto de distanciamento, uma vez que ela será nossa parceira no
desenvolvimento e no acompanhamento das propostas que faremos nesse
período.
Constituído o vínculo e firmado o diálogo com as famílias, o passo
seguinte é planejar as rotinas e formatos de trabalho para que possamos dialogar
com a comunidade escolar, validando e viabilizando da melhor maneira possível
o desenvolvimento do trabalho. É essencial acordar com toda comunidade
escolar quais as rotinas que serão estipuladas para as atividades remotas e as
ferramentas que serão utilizadas com o objetivo de se antecipar as dificuldades
e de se discutir coletivamente as alternativas que poderão ser organizadas. O
momento é de inovação e ação coletiva. Promoveremos as práticas de “fazer
com” a comunidade escolar, revigorando as potencialidades de todos os
envolvidos.
O processo educativo depende de interações humanas, de integração, de
convivência. Iniciar um ano letivo com propostas remotas é extremamente
desafiador. Nesse sentido, a partilha de experiências bem- sucedidas será
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fundamental entre os educadores de cada unidade educacional

e com os

demais colegas da Rede Municipal de Ensino.
A partir das premissas que envolvem toda a educação infantil para a
consolidação dos vínculos e a promoção de ações significativas, seguem
orientações para o ensino remoto com crianças de 4 e 5 anos.
Quanto à elaboração:
•

As propostas devem ser elaboradas para o período de 15 dias, contendo
orientações aos pais e considerando os desdobramentos da rotina no
planejamento pedagógico;

•

O planejamento e a formatação do documento com as vivências da
quinzena são de responsabilidade do grupo de professores de cada fase;

•

Os professores deverão entregar as propostas na data estipulada pelo(a)
coordenador(a) pedagógico(a);

•

As propostas para uma quinzena devem ser organizadas de forma
contínua dentro de um mesmo arquivo em formato PDF;

•

As propostas/vivências deverão ter comandas claras, objetivas e
contemplar, sempre que possível, todos os Campos de Experiência;

Quanto às postagens:
•

As postagens das propostas no Portal da Educação de Diadema serão de
responsabilidade do coordenador(a) pedagógico(a);

•

No Portal da Educação de Diadema, as propostas serão publicizadas e
apresentadas por quinzena;

•

Nos grupos de WhatsApp de cada Unidade Escolar as propostas serão
disponibilizadas para as famílias. Cabe ao(à) professor(a) manter contato/
participar ativamente deste grupo para detalhar e dar apoio à vivência das
propostas.
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Competirá ao(à) professor(a), junto à gestão escolar, desenvolver
propostas de vivências que envolvam todos os Campos de Experiências,
buscando, através de atividades lúdicas, o desenvolvimento integral dos bebês
e das crianças.
A elaboração de sequências didáticas, atividades permanentes, como por
exemplo, contação de histórias e/ou projetos, podem e devem compor a
elaboração das propostas: acreditamos que cada Unidade Escolar saberá
desenvolver da melhor maneira propostas que vão interagir com a realidade local
da comunidade atendida.
Para as propostas remotas fica definido que os(as) professores(as)
poderão utilizar indicações literárias e trechos destas, sempre mencionando a
fonte, devendo, de igual modo, enviar áudio ou vídeo pelo WhatsApp da obra
completa.
Quanto ao uso de imagens os(as) professores(as) deverão utilizar as que
estejam com os direitos autorais liberados, desde que especificadas as fontes.
Concerne ao(à) professor(a) a análise, a pesquisa e a atenção às leis de
direitos autorais na construção das propostas.
Com relação aos direitos autorais (legislação), a Lei nº. 9.610, de 19 de
fevereiro de 1998, estabelece:
Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:
I - a reprodução:
a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo,
publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor,
se assinados, e da publicação de onde foram transcritos;
b) em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões
públicas de qualquer natureza;
c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos
sob encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto
encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles representada
ou de seus herdeiros;
d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de
deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais,
seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em
qualquer suporte para esses destinatários;
II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso
privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro;
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III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de
comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo,
crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir,
indicando-se o nome do autor e a origem da obra;
IV - o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles
a quem elas se dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial,
sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou;
V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas
e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais,
exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses
estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que
permitam a sua utilização;
VI - a representação teatral e a execução musical, quando realizadas
no recesso familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos
estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de
lucro;
VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para
produzir prova judiciária ou administrativa;
VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras
preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de
artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo
principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da
obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos
interesses dos autores. (BRASIL, 1.998, p.1). 13

A legislação brasileira não estabelece nitidamente o que é considerado
um pequeno trecho, por isso indicamos que a reprodução de obras com direitos
autorais não ultrapasse 20% da obra completa. É importante ressaltar que
sempre devemos citar a fonte, a autoria da obra.
Para o estreitamento dos vínculos com as famílias e com os estudantes
de 4 e 5 anos, sugerimos aos(às) professores(as):
● Fazer contato telefônico com todas as famílias com o propósito de se
apresentar. Estabelecer um primeiro contato já conversando sobre
possibilidades de acesso às propostas da escola, buscando a
organização de uma agenda de diálogo permanente;
● Planejar com a equipe escolar momentos de reuniões virtuais baseados
nos dados levantados durante as conversas com as famílias sobre
possibilidades de acesso;
13

BRASIL. Lei nº 9610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos
autorais e dá outras providências. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acesso em: 20 abr. 2021.
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● Planejar de maneira coletiva, envolvendo os(as) professores(as) que
atuam com a mesma faixa etária, tornando a atividade mais produtiva,
otimizando habilidades de cada um e partilhando os saberes;
● Observar o acolhimento permanente às condições e demandas das
famílias (mantendo diálogo com a gestão da escola para que esta se
articule com a rede de proteção social do território e com o Núcleo Social
da Secretaria Municipal de Educação objetivando o encaminhamento das
necessidades constatadas).

Feitas as reuniões com a comunidade escolar, discutidos os
planejamentos e instituídos os vínculos, a organização das atividades
específicas com os estudantes deve considerar as seguintes recomendações:
● Nessa faixa etária é muito importante ver e ouvir o(a) professor(a). Essa
proximidade, que fica prejudicada nesse momento de distanciamento
físico, precisa ser minimizada. Sugerimos chamadas de vídeos com
pequenos grupos propondo uma brincadeira rápida, uma roda de
conversa virtual, uma contação de histórias, um desafio ou outras
propostas que promovam a integração, a convivência ou a partilha das
vivências do grupo;
● As atividades semanais podem ser mais eficazes se encaminhadas via
linha de transmissão, diariamente, com o intuito de auxiliar as famílias na
organização da rotina. Mesmo que as atividades estejam postadas no
Portal da Educação de Diadema, fazer esse compartilhamento aos
poucos pode ser mais efetivo;
● As pessoas de um modo geral estão acostumadas a encontrar tutoriais
em vídeos rápidos no seu dia a dia. Essa pode ser uma estratégia
bastante proveitosa para acompanhar as propostas facilitando sua
compreensão. Sempre que possível, aconselhamos que o(a) professor(a)
grave vídeos com tutoriais ou orientações via áudio sobre as propostas e
os disponibilize para as famílias;
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● Diante de dificuldades de acesso ao conteúdo digital, mapear, registrar e
organizar na escola a impressão das propostas para oferecê-las aos
estudantes que tenham essa necessidade, firmando o compromisso de
entrega de registros, sempre pactuando com as famílias esse processo;
● O estreitamento de vínculos leva tempo e precisa ser frequente, bem
como o acompanhamento da realização das atividades e registros sobre
os acessos, para que se possa repensar as rotinas. Sugerimos que o
prazo máximo para as famílias dialogarem com a escola e compartilharem
as vivências das propostas por ela sugeridas seja de 15 dias, (atentar-se,
do mesmo modo, para observações quanto a prazos ao falarmos sobre o
portfólio virtual mais adiante);
● Contações de história semanais preparadas em vídeo, áudio e com outros
recursos fortificam os vínculos e iniciam um trabalho sólido no que se
refere às habilidades leitoras. Caso as famílias aceitem, igualmente
poderão se envolver nessas propostas, gravando contação de histórias
junto com as crianças e disponibilizando para os demais colegas da
turma;
● Atividades que envolvam esclarecimentos sobre a COVID-19, cuidados
com a saúde, com a higiene, informações sobre as vacinas e outras
orientações às famílias similarmente são temas significativos para serem
abordados nesse momento de aulas remotas;
● O planejamento, registro e reflexão são ferramentas essenciais para que
possamos avançar nesse trabalho. Assim, é fundamental que os
professores organizem momentos de diálogo com as famílias,
ponderando suas percepções sobre o desenvolvimento integral dos
estudantes, ouvindo suas sugestões para o planejamento, algo
imprescindível para a valorização das propostas da escola e para a
manutenção do engajamento dos familiares na realização do que é
proposto.

Quanto ao portfólio virtual dos estudantes, orientamos que:
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● O(A) professor(a) deverá realizar o monitoramento constante das
devolutivas dadas pelas crianças, como por exemplo, vídeos e/ou fotos,
como garantia de registro e validação desse período de aulas remotas;
● Os prazos para a devolutiva de atividades serão estipulados visando a
melhor organização do(a) professor(a), contudo, cada realidade há de ser
considerada, uma vez que entendemos as dificuldades para orientação
do familiar à criança na realização das propostas;
●

As devolutivas das atividades realizadas devem ser arquivadas
digitalmente ou fisicamente (no caso dos alunos que realizam atividades
impressas) para garantir as evidências das aulas remotas e possibilitar o
acompanhamento do percurso pedagógico, constituindo um portfólio de
cada estudante. Os registros digitais podem ser organizados por meio
documentos de texto (em formato .DOC, .DOCX ou .PDF) ou de arquivos
digitais em locais como o Padlet ou Google Drive;

●

Ao final de cada trimestre será realizado o fechamento das devolutivas de
cada estudante para avaliação do trabalho desenvolvido.
O andamento do trabalho vai proporcionar uma ampliação do olhar sobre

as reais possibilidades da comunidade escolar em relação às propostas que
estão sendo feitas. A partir desse olhar, o(a) professor(a) pode apontar
alternativas numa discussão coletiva para amenizar as dificuldades das famílias
que não apresentarem condições de acompanhar o trabalho imediatamente. As
discussões com a comunidade escolar envolvendo famílias e escola poderão
apontar saídas viáveis. Pensando nisso, os registros e acompanhamentos dos
acessos e realizações das propostas pelos estudantes são fundamentais.
As escolas deverão criar alternativas que envolvam algum tipo de
atendimento presencial, respeitando os protocolos sanitários, com a intenção de
diminuir as desigualdades de acesso dos estudantes aos meios digitais.
Durante o período de aulas remotas é provável que muitos fatores
interfiram e novas questões surjam. O trabalho coletivo, o bom planejamento e
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a reflexão constante sobre os processos firmados serão fortes aliados. É preciso
não perdermos de vista que o trabalho remoto na Educação Infantil tem muitos
dificultadores, mas podemos contar com a comunidade escolar convidando-a a
participar das discussões e da construção de propostas de solução para cada
problema encontrado.
A ludicidade deve estar presente nas propostas realizadas e o avanço das
aprendizagens se dará ao longo do trabalho. A escola deve se fazer presente na
vida das famílias nesse momento e vamos, aos poucos, perceber que propostas
aparentemente simples, que dialogam com a vida cotidiana, resultam em
grandes oportunidades de aprendizagem.
Cada escola em seu território, cada professor com sua turma e cada
família vão encontrar possibilidades para assegurar o direito à educação dos
estudantes. É preciso estarmos juntos nesse momento, fortalecendo-nos
coletivamente, visando o desenvolvimento integral das crianças.
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1.6 Orientações para o ensino remoto com crianças do ensino fundamental
(1º ao 5º ano)

Diante da atual situação e pensando nos encaminhamentos para o
planejamento das atividades, considerando as diretrizes constantes no Parecer
CNE/CP nº11/2020, que sugerem caminhos para organizar o trabalho, realizar o
acompanhamento e a avaliação dos estudantes no período de pandemia, a
escola deve pensar na flexibilização curricular, na revisão do currículo proposto
e na seleção dos objetivos de aprendizagem da BNCC, com foco nas
competências leitora e escritora, raciocínio lógico- matemático, comunicação e
solução de problemas. Porém, para esse primeiro momento de retomada das
aulas remotas, será necessário pensar com mais ênfase as Competências
Gerais da Educação Básica como Empatia e Cooperação, Autoconhecimento e
Autocuidado, Comunicação e Argumentação.
Refletindo-se sobre a importância de aproximar a escola e a família, a fim
de conhecer melhor as experiências que os educandos estão vivenciando ao
longo do período de distanciamento físico, sugerimos uma atenção especial às
questões relacionadas à saúde emocional dos estudantes, concomitantemente
ao desenvolvimento das habilidades e competências previstas pela BNCC e
considerando o contexto escolar de 2020.
É imprescindível que o(a) professor(a) promova atividades e/ou
interações nas quais os estudantes possam se manifestar em relação às
vivências e aos sentimentos experimentados durante o período de afastamento
físico da escola, tanto quanto às expectativas futuras.
Caso o(a) professor(a) perceba que há necessidade de encaminhamento
do estudante para avaliação e acompanhamento psicológico, deve comunicar
imediatamente à gestão da escola para que a rede de proteção (Saúde, Núcleo
Social, Conselho Tutelar) seja acionada.
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As experiências diversas durante o período de isolamento físico
influenciarão

significativamente

no

desenvolvimento

integral

e

nas

aprendizagens dos estudantes. Por isso, é fundamental que o trabalho
pedagógico seja retomado de modo que a escola se aproxime da realidade
desses estudantes nesse novo contexto.
Sugerimos que as atividades e/ou interações com os educandos
propiciem que eles se manifestem com relação às seguintes questões:
•

Como você se sente durante a pandemia?

•

O que mudou na rotina da sua família?

•

Você realiza as atividades do Portal da Educação de Diadema?

•

Quem auxilia você nas atividades do Portal da Educação de Diadema?

•

Como você se previne contra a COVID-19 durante a pandemia?

•

Alguém da sua família contraiu o coronavírus?

•

Qual atividade da escola faz mais falta para você?

•

Como você imagina que será quando retornar às aulas presenciais?

Lembramos que cada escola poderá elaborar diversas estratégias de
continuidade ao movimento de compreender os estudantes, de acordo com a
sua realidade e a da sua comunidade escolar, considerando, para tanto, o perfil
socioeconômico e as características da população do território.
Podem ser feitos, com esse intuito, questionários ou outras propostas
para expressão dos estudantes e coleta de dados sobre a saúde emocional, por
meio de ferramentas que a escola tiver um melhor retorno (virtuais ou
impressas), assim como selecionar textos e livros para discussão, que abordem
temas como: cuidar da saúde física e emocional, compreender a diversidade
humana, reconhecer nossas emoções e as dos outros, exercitando a autocrítica
e a capacidade para lidar com elas.
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Além da atenção às questões socioemocionais, é importante que
todos(as)

professores(as)

do

Ensino

Fundamental,

incluindo

os(as)

professores(as) especialistas, mobilizem-se para:
● Promover interações virtuais (vídeos, áudios, contação de histórias,
encontros on-line, recados, entre outras) para orientar atividades,
esclarecer dúvidas, dar devolutivas, envolver as famílias para o apoio na
realização das ações propostas pela escola;
● Criar atividades em consonância com as habilidades e competências
previstas nacionalmente, lembrando o contexto escolar de 2020 e a
prioridades estabelecidas coletivamente em 2021;
● Planejar propostas que os familiares dos estudantes consigam organizar
e acompanhar a realização, com orientação às famílias sobre como
auxiliar no registro por parte dos estudantes não alfabetizados;
● Arquivar as devolutivas das atividades realizadas pelos educandos com a
finalidade

de

assegurar

as

evidências

das

aulas

remotas

e

acompanhamento pedagógico dos estudantes;
● Apresentar maneiras de correção e/ou autocorreção das atividades
propostas após as devolutivas das crianças;
● Realizar interações, em formatos adequados a cada realidade, nos quais
o objetivo do(a) professor(a) seja sistematizar as aprendizagens das
crianças. Exemplos de possibilidades de interações: videochamada
individual, em pequenos grupos ou com a turma, onde crianças e
professores possam conversar sobre o que já aprenderam, entre outros
assuntos;
● Para facilitar o acesso dos estudantes às atividades quinzenais
elaboradas pelos docentes, orientamos que elas sejam postadas nos
grupos de aplicativos de áudio e vídeo pelo(a) professor(a) responsável
pelo acompanhamento da turma.
● Visando garantir o acesso às atividades para os alunos que não tem
acesso à internet, a gestão escolar deve manter registrado, em um
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caderno específico ou em arquivo digital: o nome do estudante, sua turma
e a data que este retirou as atividades impressas.

Quanto ao portfólio virtual dos estudantes, orientamos que:
● O professor deverá realizar o monitoramento constante das devolutivas
dadas pelas crianças, como por exemplo, vídeos e/ou fotos, como
garantia de registro e validação desse período de aulas remotas;
● Os prazos para a devolutiva de atividades serão estipulados visando a
melhor organização do(a) professor(a), contudo, cada realidade há de ser
considerada, uma vez que entendemos as dificuldades para orientação
do familiar à criança na realização das propostas;
●

As devolutivas das atividades realizadas devem ser arquivadas
digitalmente ou fisicamente (no caso dos alunos que realizam atividades
impressas) para garantir as evidências das aulas remotas e possibilitar o
acompanhamento do percurso pedagógico, constituindo um portfólio de
cada estudante. Os registros digitais podem ser organizados por meio
documentos de texto (em formato .DOC, .DOCX ou .PDF) ou de arquivos
digitais em locais como o Padlet ou Google Drive;

●

Ao final de cada trimestre será realizado o fechamento das devolutivas de
cada estudante para avaliação do trabalho desenvolvido.

No planejamento das atividades a serem publicadas no Portal de
Educação de Diadema, é preciso:
•

Observar que as atividades deverão ser postadas quinzenalmente,
devendo contemplar todos os componentes curriculares, priorizando o
trabalho interdisciplinar, por meio de uma abordagem que integra
diferentes áreas do conhecimento;

•

Ter em mente que a quantidade de atividades propostas deve ser
planejada

levando-se

em

consideração

necessidades de cada ano ciclo;

as

especificidades

e
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•

Dar importância à contextualização das propostas e ao uso de linguagem
clara e acessível para as famílias;

•

Lançar mão do uso de sequências didáticas e atividades permanentes,
como por exemplo, indicação de leituras, e desenvolver projetos segundo
a realidade local de cada comunidade escolar;

•

Estar ciente de que o uso do livro didático deve servir como uns dos
suportes para complementação das atividades;

•

Tendo-se em mente que muitos estudantes fazem uso de smartphones
para consultar os conteúdos das aulas remotas, é imprescindível que a
formatação das atividades seja observada de modo a facilitar a leitura: a
atividade deve ser redigida em fonte Arial, tamanho 14, espaçamento 1,5.
Ao utilizar a ferramenta “realce de texto”, a equipe deve se atentar para
cores utilizadas, pois algumas prejudicam a leitura e podem até mesmo
inviabilizá-la no caso de impressões em preto e branco;

•

Atentar-se quanto aos direitos autorais, em conformidade com a Lei n.
9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

Fica definido que, na nossa Rede Municipal de Ensino, os professores
poderão utilizar nas atividades remotas indicações literárias, trechos, resenhas
ou recontos das mesmas, sempre indicando as fontes. A publicação de livros na
íntegra só é permitida se for uma obra de domínio público.
Quanto ao uso de imagens, poderão usar somente aquelas que estejam
com direitos autorais liberados, desde que mencionadas as fontes.
Com relação aos direitos autorais (legislação), a Lei nº. 9.610, de 19 de
fevereiro de 1998, estabelece:
Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:
I - a reprodução:
a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo,
publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor,
se assinados, e da publicação de onde foram transcritos;
b) em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões
públicas de qualquer natureza;
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c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos
sob encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto
encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles representada
ou de seus herdeiros;
d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de
deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais,
seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em
qualquer suporte para esses destinatários;
II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso
privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro;
III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de
comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo,
crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir,
indicando-se o nome do autor e a origem da obra;
IV - o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles
a quem elas se dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial,
sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou;
V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas
e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais,
exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses
estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que
permitam a sua utilização;
VI - a representação teatral e a execução musical, quando realizadas
no recesso familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos
estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de
lucro;
VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para
produzir prova judiciária ou administrativa;
VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras
preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de
artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo
principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da
obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos
interesses dos autores. (BRASIL, 1.998, p.1).14

A legislação brasileira não estabelece nitidamente o que é considerado
um pequeno trecho, por isso indicamos que a reprodução de obras com direitos
autorais não ultrapasse 20% da obra completa. É indispensável ressaltar que
sempre devemos citar a fonte, a autoria da obra.
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BRASIL. Lei nº 9610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos
autorais e dá outras providências. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acesso em: 20 abr. 2021.
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1.7 Orientações para o ensino remoto com adolescentes, jovens e adultos
da EJA I e EJA II

Nas atividades escolares é importante que professores e professoras
fortaleçam/ retomem os laços criados com estudantes já conhecidos na escola,
sem se esquecer, no entanto, de acolher aqueles que estão chegando ou
retornando à escola após um período de abandono dos estudos.
Sabemos que o público da EJA I, em sua maioria, como também vários
estudantes da EJA II, podem apresentar dificuldades no uso da tecnologia.
Portanto, é preciso uma atenção maior dos docentes em relação a saber quais
os estudantes que não conseguem manter contato com a escola através, por
exemplo, do Meet e de grupo de WhatsApp. Neste caso é possível manter
contato através de ligações telefônicas, que poderão ser realizadas da escola
com prévia organização junto a gestão escolar.
Os contatos individualizados por meio de ligações telefônicas ou por
aplicativos de áudio e texto são bastante relevantes. O professor ou a professora
deverá fazer o registro dessas conversas, valendo-se da Planilha de
Acompanhamento do Trabalho Remoto e outros instrumentos que achar
necessário, de modo que fiquem acessíveis a todos os docentes e à gestão
escolar. Destacamos, ainda, que esses contatos devem ser realizados com
frequência e, no caso particular da EJA II, que haja um rodízio entre os
professores que fazem a conversação com uma determinada turma a fim de que
os estudantes sejam acolhidos por todos seus professores. Com relação à EJA
I, o docente de Arte deve participar desse movimento de comunicação com
sua(s) turma(s).
Cabe ressaltar que o(a) professor(a) que por algum motivo tiver
dificuldades em usar seus próprios recursos tecnológicos de igual modo poderá
dirigir-se à escola, com horário agendado, para utilizar-se dos recursos lá
disponíveis.
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Mediante os dados colhidos com a Planilha de Acompanhamento do
Trabalho Remoto, a escola deverá:
•

Organizar-se quanto à impressão de atividades para aqueles educandos
que não têm acesso à internet;

•

Comunicar ao Núcleo Social casos de estudantes cujo contato não foi
possível de ser efetivado nem por telefone e nem pela busca ativa
realizada pela escola ou ainda dos que necessitam de cuidados mais
específicos relativos a esse setor;

•

Pensar e apontar temas que sejam relevantes no planejamento de
atividades que serão proporcionadas aos estudantes.

A realização de um plantão de atendimento por parte dos docentes por
disciplina e série, observando a carga horária de trabalho semanal, deve ser
considerada, tal como ser informado aos estudantes os dias e os horários desses
plantões, sendo necessário o estímulo para que os discentes aproveitem esses
momentos. Lembrando que, estando professores e professoras em dias de
trabalho remoto, tal plantão se dará mediante o uso de um aplicativo (Meet,
Zoom, chamada de vídeo ou sala via WhatsApp Web...) que a equipe escolar
considere mais viável para este atendimento on-line.
O acesso aos equipamentos, ainda, deve ser igualmente garantido com a
finalidade de que o educando realize as atividades propostas pela equipe
escolar. Podem ser organizados agendamentos para uso dos computadores da
escola quando as aulas estiverem ocorrendo de forma remota.
Com relação à elaboração das atividades, conforme o parecer CNE/CP
nº11/2020, os materiais produzidos pelos docentes devem estimular as
competências: leitora, escritora, raciocínio lógico- matemático, comunicação e
resolução de problemas. Além disso, o grupo docente deve escutar ativamente
os estudantes quanto à quantidade de atividades propostas, respeitando a
realidade do público atendido, realizando as adequações necessárias. É
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essencial considerar toda ação que vise à inclusão e permanência, além do
reconhecimento dos estudantes da EJA como possuidores de saberes e sujeitos
históricos.
O estudante jovem e/ou adulto da EJA já possui conhecimentos
adquiridos ao longo de sua vida e estes devem ser respeitados e valorizados.
Logo, é importante que as propostas de cada disciplina relacionem
competências e habilidades de seus conteúdos temáticos aos conhecimentos
advindos das experiências de vida dos discentes. Cabe assim, portanto, evitarse para este público a reprodução de atividades não contextualizadas e/ou com
características infantilizadas que ignoram as especificidades do alunado dessa
modalidade de ensino.
Tendo-se em mente que muitos estudantes fazem uso de smartphones
para consultar os conteúdos das aulas remotas, é imprescindível que a
formatação das atividades seja observada de modo a facilitar a leitura: para EJA
II, o trabalho deve ser redigido em fonte Arial, tamanho 14, espaçamento 1,5. No
caso da EJA I, seguir as mesmas observações cuidando, ainda, para que a
atividade seja apresentada em caixa alta. A equipe deve se atentar para cores
utilizadas, pois algumas prejudicam a leitura e podem até mesmo inviabilizá-la
no caso de impressões em preto e branco. A utilização de caixa alta nas
atividades da EJA II deve ser discutida entre coordenação e docentes de cada
escola considerando as realidades e singularidades de cada turma.
Para facilitar o acesso dos estudantes às atividades quinzenais
elaboradas pelos docentes, orientamos que elas sejam postadas nos grupos de
aplicativos

de

áudio

e

vídeo

pelo(a)

professor(a)

responsável

pelo

acompanhamento da turma na mesma data de publicação no Portal da
Educação de Diadema.
Visando um melhor acompanhamento do acesso às atividades, a gestão
escolar deve manter registrado, em um caderno específico ou em arquivo digital:
o nome do estudante, sua turma e a data que este retirou atividades impressas
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ou se valeu dos equipamentos da escola para a participação em plantões ou
consultar materiais.
ATENÇÃO: como não há data limite de matrícula dos estudantes de EJA,
os docentes devem ficar atentos aos alunos ingressantes, de modo a observar
o acolhimento destes às suas respectivas turmas, bem como passar as
informações pertinentes à rotina estabelecida no período de aulas remotas.
Quanto a produção das atividades pelos docentes, estes devem se
atentar a questão dos direitos autorais. A legislação brasileira não estabelece
o que é considerado um pequeno trecho, então a dúvida é muito pertinente.
Algumas instituições de ensino criaram regramentos internos limitando a
possibilidade de cópia das obras nas lojas de reprografia com base em
percentuais que consideraram adequados (geralmente entre 10% e 20%).
Porém, não há segurança jurídica quanto a essa matéria, uma vez que não há
qualquer dispositivo na lei com tal previsão. Por conseguinte, é primordial ter
cuidado redobrado no momento de disponibilizar cópias de obras intelectuais
(textos, livros, vídeos etc.) para os estudantes.
Com relação aos direitos autorais (legislação), a Lei nº. 9.610, de 19 de
fevereiro de 1998, estabelece:
Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:
I - a reprodução:
a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo,
publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor,
se assinados, e da publicação de onde foram transcritos;
b) em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões
públicas de qualquer natureza;
c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos
sob encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto
encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles representada
ou de seus herdeiros;
d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de
deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais,
seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em
qualquer suporte para esses destinatários;
II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso
privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro;
III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de
comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo,
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crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir,
indicando-se o nome do autor e a origem da obra;
IV - o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles
a quem elas se dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial,
sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou;
V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas
e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais,
exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses
estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que
permitam a sua utilização;
VI - a representação teatral e a execução musical, quando realizadas
no recesso familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos
estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de
lucro;
VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para
produzir prova judiciária ou administrativa;
VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras
preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de
artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo
principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da
obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos
interesses dos autores. (BRASIL, 1.998, p.1).15

A legislação brasileira não estabelece nitidamente o que é considerado
um pequeno trecho, por isso indicamos que a reprodução de obras com direitos
autorais não ultrapasse 20% da obra completa. É indispensável ressaltar que
sempre devemos citar a fonte, a autoria da obra.
Ao final do semestre a equipe escolar deve reunir as principais atividades
realizadas com os estudantes, projetos e registros de autoavaliação para compor
o Registro do Trabalho Pedagógico. Esse registro pode ser por meio de fotos
organizadas em documentos de texto (em formato .DOC, .DOCX ou .PDF) ou
arquivos digitais (Padlet, blog, Wixsite, Google Drive...), atividades impressas e
trabalhos entregues pelos estudantes onde seja possível mostrar o trabalho
desenvolvido.
EJA I
Quanto à elaboração das atividades:
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BRASIL. Lei nº 9610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos
autorais e dá outras providências. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acesso em: 20 abr. 2021.
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•

A proposta de atividade quinzenal deverá contemplar todas as áreas do
conhecimento, sendo que, no caso específico de Arte, o(a) professor(a)
deste componente curricular deverá estabelecer uma parceria com o(a)
professor(a) titular da turma para a elaboração;

•

Caberá ao(à) professor(a) planejar durante as quinzenas as correções
das atividades;

•

Competirá ao(à) professor(a) junto a gestão escolar desenvolver
propostas de atividades que envolvam a interdisciplinaridade, buscando
através destas o desenvolvimento de habilidades e competências,
instigando a autonomia e a criticidade do estudante;

•

A elaboração de sequências didáticas, atividades permanentes e ou
projetos podem e devem compor a elaboração das propostas.

EJA II
Quanto à elaboração das atividades:
•

As atividades serão quinzenais, contemplando todas as áreas do
conhecimento, havendo um revezamento de propostas por grupos de
componentes curriculares semanalmente;

•

Durante a quinzena, devem ser enviadas as atividades e suas correções.
Desse modo, considerando o revezamento citado no item anterior, os
professores devem se organizar de forma que o grupo que realizar as
propostas das atividades da 1ª semana deverá enviar as respectivas
correções para a 2ª semana de atividades. Já o grupo que elaborar as
propostas para a 2ª semana precisa enviar as correções destas para a 1ª
semana da quinzena seguinte;

•

Caberá ao(à) professor(a) junto a gestão escolar desenvolver propostas
de atividades que envolvam a interdisciplinaridade, buscando através
destas o desenvolvimento de habilidades e competências, visando a
autonomia e a criticidade do estudante.

•

A elaboração de sequências didáticas, atividades permanentes e/ou
projetos podem e devem compor a elaboração das propostas.
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Acreditamos que cada unidade escolar desenvolverá da melhor maneira
propostas que vão interagir com a realidade da sua comunidade local.
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2. ORIENTAÇÕES PARA RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS

Diante do contexto da pandemia de COVID-19, pensando sempre na
segurança e no bem-estar de nossos estudantes, da nossa equipe docente e
dos demais funcionários, no retorno às aulas presenciais faz-se necessário
cuidar da integridade física e emocional de todos. Nossas tomadas de decisões
e ações visam garantir condições de segurança para toda comunidade escolar,
em conformidade com as orientações sanitárias das autoridades competentes.
O presente documento tem como base as orientações e adequações
previstas nas normas fixadas na Resolução nº 02/2020 do CNE, Parecer nº
19/2020 do CNE/CP, Deliberação CEE 195/2021, Decreto Municipal nº 7869, de
22 de janeiro de 2021 e no que orientam as autoridades sanitárias locais que
compõem o comitê intersecretarial de combate à COVID-19, observando da
mesma maneira as singularidades do Município e as condições particulares de
cada unidade escolar.
A Deliberação CNE - Resolução n°2/2020 e CEE 195/2021 prevê etapas
para o retorno presencial. O percentual definido em cada uma das etapas deve
contemplar todas as fases/anos/séries, observando, assim, o direito de todos os
estudantes ao retorno às aulas presenciais com segurança. As orientações e
protocolos sanitários adotados são de fundamental importância para a garantia
de um ambiente salubre para nossa comunidade escolar.
Com vistas à organização e a adoção dos protocolos sanitários em cada
unidade escolar é primordial observar as particularidades de cada segmento
(Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos) e as
diretrizes para protocolo de retorno às aulas que orientam:
•

Distanciamento social;

•

Higiene pessoal;

•

Limpeza e higiene de ambientes;
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•

Comunicação;

•

Monitoramento da saúde.

Além das orientações disponibilizadas nas diretrizes para protocolo de
retorno às aulas, serão consideradas as atualizações das orientações de
segurança, higiene e distanciamento no espaço escolar, assim como as
prescrições para a limpeza dos espaços e sobre o uso de equipamento de
proteção individual (EPI), conforme seguem.

2.1 Segurança, higiene e distanciamento no espaço escolar
•

Organizar a sala de aula de maneira a assegurar o distanciamento de
1,5m entre os estudantes;

•

A higienização dos ambientes deve ser realizada sempre após o uso e
com frequência, garantindo sua desinfecção;

•

Observar a limpeza e a assepsia das superfícies e equipamentos
coletivos, tais como maçanetas das portas, corrimãos, acessórios em
instalações sanitárias, cadeiras, materiais didáticos utilizados em aula,
materiais escolares etc., utilizando álcool 70%, preparações antissépticas
ou sanitizantes de efeito similar;

•

Manter o ambiente o mais ventilado possível, com portas abertas para
favorecer a circulação natural do ar. Evitar o uso de ventiladores;

•

Monitorar os estudantes para que eles não compartilhem quaisquer
objetos e/ou equipamentos de uso pessoal. Garantir uso individual de
materiais, cuidando que os educandos não os compartilhem;

•

Criar junto aos estudantes formas criativas de cumprimento, evitando
contato físico;

•

Instruir as famílias e os estudantes a levar para a escola garrafinhas de
água destinadas ao consumo individual, inibindo o uso dos bebedouros
coletivos. No caso de crianças que não fazem uso de garrafinhas,
proceder com adaptações necessárias, respeitando todos os protocolos
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de segurança sanitária. Incentivar que levem, também, suas próprias
canecas plásticas;
•

Estudantes, professores e funcionários com familiares que apresentem
sintomas, diagnosticados ou esperando resultado de testes da COVID-19,
devem ser orientados a permanecer em casa;

•

Estudantes, professores e funcionários que manifestarem sintomas
gripais precisam ser afastados rapidamente e encaminhados a procurar
um serviço de saúde. Na hipótese de testagem positiva para COVID-19,
a Secretaria Municipal de Educação deve ser comunicada imediatamente.
Confirmado ou não o caso de contaminação por COVID-19, o estudante,
professor ou funcionário poderá retornar às suas atividades presenciais
apenas mediante autorização médica;

•

Preparar uma sala ou uma área para isolar pessoas que demonstrem
sinais ou sintomas da COVID-19 na unidade escolar até que possam
voltar para casa, sendo acompanhados por um funcionário designado
pela direção para esta função;

•

O retorno às aulas presenciais de estudantes com doenças crônicas como
asma, hipertensão e diabetes, síndromes, disfunções da imunidade e
cardiopatias congênitas deve ser avaliado caso a caso junto com os
responsáveis, profissionais de saúde e de educação;

•

A escola deverá fornecer máscara ao estudante que não estiver usando
uma na entrada da unidade escolar e o estudante deverá ser informado
sobre a importância do uso dessa peça, com exceção do previsto na Lei
nº 14.019, de 2 de julho de 2020, onde se dispõe que a obrigatoriedade
do uso da máscara será dispensada no caso de pessoas com: transtorno
do espectro autista, deficiência intelectual, deficiências sensoriais ou
quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado
de máscara de proteção facial, consoante declaração médica, que poderá
ser obtida por meio digital, como igualmente no caso de crianças com
menos de 3 (três) anos de idade. A declaração médica referida neste item,
não se torna obrigatória, mas sim, preferencial.
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2.2 Orientações para o uso dos EPIs:
•

O uso de máscara é obrigatório para acesso às dependências da unidade
escolar, bem como para a permanência e circulação em todos os
espaços, exceto crianças com menos de quatro anos de idade, em
concordância com prescrições da Organização Mundial de Saúde (OMS),
em consonância com o previsto na Lei nº 14.019, de 2 de julho de 2020;

•

Construir com os estudantes materiais de comunicação, tais como
cartazes contendo informações sobre as medidas e os procedimentos
adotados para o retorno às atividades presenciais e a relevância do
cumprimento destes para manutenção da saúde e bem- estar de todos,
assegurando a acessibilidade da informação a todos os públicos em suas
especificidades;

•

Manter o distanciamento mínimo de 1,5m entre os educandos. Pedir que
eles explorem e realizem marcações no piso para sinalizar o
distanciamento, salvo o estudante que precisar de um profissional de
apoio;

•

Aferir diariamente a temperatura corporal de todos aqueles que
ingressarão na unidade escolar (professores, estudantes, funcionários e
quaisquer outros visitantes ou prestadores de serviços): a liberação do
acesso será condicionada à leitura efetuada, que deverá ser menor ou
igual a 37,5º C. Se a temperatura superar este limite, explicar para a
pessoa os procedimentos necessários. A escola deverá entregar o
estudante que apresentar temperatura acima de 37,5ºC a seu
responsável, sem que este entre no equipamento, além de realizar o
encaminhamento ao sistema de saúde, esclarecendo que no retorno do
educando é imprescindível uma autorização médica sinalizando que não
há risco de contaminação. Proceder do mesmo jeito com relação ao
estudante que apresentar sintomas aparentes de COVID 19;
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•

Disponibilizar álcool em gel para que, ao entrar na escola, as pessoas
possam fazer a higienização das mãos. É importante lembrar que o
recipiente de álcool em gel

precisa estar em altura e condições

adequadas de acesso a todos;
•

Afixar cartazes informando o número máximo de pessoas permitido em
cada ambiente, obedecendo as orientações sanitárias relacionadas ao
distanciamento físico, assegurando a acessibilidade das informações
para todos os públicos, respeitando suas singularidades;

•

Recomenda-se que as reuniões (com famílias ou equipe de trabalho),
quando necessárias, sejam realizadas por videoconferência. Se o
encontro presencial for indispensável, optar por ambientes bem ventilados
e realizá-los em pequenos grupos, seguindo as regras de distanciamento
social e os protocolos de segurança.

2.2.1 Orientações para o uso de máscaras

O uso de máscara é obrigatório como uma medida para a redução do
risco de transmissão da COVID-19.
A máscara deve ser utilizada individualmente, bem ajustada ao rosto,
cobrindo totalmente a boca e o nariz do usuário, sem deixar espaços nas laterais.
Para que seu emprego seja eficaz é preciso saber como colocá-la e retirá-la:
•

Primeiramente, as mãos devem ser lavadas corretamente com água e
sabão ou higienizadas com álcool 70%. Na sequência, pegar a máscara
pelos elásticos ou atilhos e prendê-los atrás das orelhas. Não se esquecer
de ajustar bem as extremidades no nariz e no queixo, de modo fiquem
completamente cobertos.

•

Ela não deve ser retirada para falar e nem deslocada para o queixo,
pescoço, nariz, topo da cabeça etc. Caso seja inevitável sua remoção por
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alguns instantes- como para beber água, por exemplo- não a toque. Se
fazê-lo por equívoco, higienizar as mãos imediatamente.
•

Para removê-la, segure cuidadosamente nos elásticos ou atilhos, presos
às orelhas ou à cabeça, de forma a não encostar na parte frontal do tecido,
pois nessa região há alta concentração de gotículas expelidas pela boca
e pelo nariz;

•

Lavar as mãos sempre antes de colocar e após retirar a máscara.

A máscara deverá ser descartada sempre que houver danos que possam
diminuir sua proteção, como por exemplo: perda de ajuste ao rosto, deformação,
degaste etc.
Reafirmamos que no disposto neste tópico excetua-se o previsto na Lei
nº 14.019, de 2 de julho de 2020.

2.2.2 Uso de óculos de proteção

Como maneira de proteção dos trabalhadores, a Secretaria Municipal de
Educação enviará óculos de proteção às unidades escolares. Os funcionários
que recepcionam a população no portão durante a entrada e a saída dos
estudantes, os servidores que prestam serviços na secretaria da escola e os
profissionais de apoio que atendem os estudantes público- alvo da educação
especial deverão utilizá-los.
Os óculos demandam ser higienizados adequadamente, de acordo com
as indicações do fabricante, toda vez que os funcionários trocarem de máscaras.

2.2.3 Uso de Luvas

As luvas deverão ser usadas pelos profissionais que atuam no berçário e
no minigrupo no momento da troca de fraldas, como também os que auxiliam o
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estudante com deficiência . Elas serão empregadas uma única vez para a troca
de cada criança. Os servidores precisam higienizar suas mãos antes de colocar
e depois de retirar esse acessório.

2.3 Orientações para a limpeza dos espaços

Higienização da Sala de Aula
O piso da sala de aula, as mesas, as cadeiras e as demais superfícies
têm que passar por limpeza a cada troca de turno e sempre que necessário.
Os materiais devem ser utilizados individualmente.
Os brinquedos não podem ser compartilhados entre os estudantes e é
essencial desinfetá-los diariamente.

Higienização dos Refeitórios
A limpeza das mesas deve ser realizada com detergente. Para a remoção
de sujidades maiores, como restos de alimentos ou outros, podem ser
empregados água e sabão. Para finalizar, efetuar a desinfecção (diminuição da
quantidade de micro-organismos) das superfícies, valendo-se, para tanto, de
solução de hipoclorito a 1%- ou seja, água sanitária diluída segundo tempo e
instruções dados no rótulo do produto- ou álcool 70% (líquido ou em gel), por
exemplo.

Protocolo de Higienização dos Refeitórios:
•

Manter a seguinte ordem de limpeza do refeitório: primeiro as mesas, na
sequência bancos/cadeiras e, por último, os pisos;
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•

Utilizar panos, esponjas e baldes para enxágue dos panos, atentando-se
para que esses materiais sejam usados de maneira independente para a
limpeza de mesas e de bancos/cadeiras;

•

Realizar a higienização das mesas com água e sabão sempre que
apresentarem resíduos. Retirar a espuma com uso de panos limpos e
úmidos, passando quantas vezes forem necessárias, fazendo o enxágue
dos panos em água limpa;

•

Executar a desinfecção das mesas e bancos, a cada uso e ciclo de
estudantes e funcionários, com álcool 70% ou água sanitária (na diluição
e tempo recomendado no rótulo), deixando-os secar naturalmente;

•

Efetuar a limpeza dos pisos com o emprego de panos embebidos em água
e sabão, tal como o enxágue com outro pano limpo. Realizar a lavagem
do piso igualmente com água e sabão, enxaguando-o com água limpa e
utilizando rodos para secagem do ambiente, pelo menos uma vez por dia;

•

Em relação aos cadeirões dos berçários, tomar o cuidado de usar um
pano para a limpeza da superfície onde é colocado o prato e outro pano
para a área onde o aluno permanece sentado. Nesta situação, dar
preferência para desinfecção com álcool 70% borrifado;

•

Evitar que os estudantes tenham contato com os utensílios dos colegas
ao realizar sua devolução;

•

Além da higienização adequada do refeitório, deve-se aumentar a
frequência de assepsia das superfícies em que os alunos e funcionários
manipulam usualmente, como maçanetas das portas, torneiras de pias
etc.;

•

Higienizar as lixeiras com frequência;

•

No período de pandemia, orientar as famílias para que a escovação dos
dentes seja realizada em casa.
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Procedimentos para a limpeza dos banheiros:
Executar a limpeza do piso e dos vasos sanitários com água sanitária
antes da entrada de cada turno
Intensificar a periodicidade de higienização de pias, peças sanitárias,
válvulas de descarga, torneiras, suportes de papel higiênico/papel toalha,
equipamentos, superfícies em que há maior incidência de contato como
fechaduras, maçanetas das portas e interruptores.

2.4 Organização do fluxo de pessoas no espaço escolar

O retorno às aulas presenciais no município de Diadema segue as
orientações das autoridades sanitárias locais do comitê intersecretarial de
combate à COVID-19, considerando, portanto, o Plano São Paulo, a ampla
circulação da população entre os municípios do Grande ABC e a característica
da cidade no que tange à alta densidade demográfica e aos riscos de contágio
nessas condições.
Com o intuito de atender todas as recomendações sanitárias e tendo em
mente as particularidades do desenvolvimento dos estudantes, o retorno às
aulas presenciais acontecerá de forma gradual, com início na fase laranja, no
formato de plantão de dúvidas, que será previamente agendado pelo(a)
professor(a) e/ou direção da escola e a família do estudante.
A organização proposta nesse documento leva em conta a adesão da
totalidade de estudantes por turma para o atendimento presencial. No entanto,
esta organização poderá ser reformulada a partir da quantidade de adesões e
do número de estudantes de cada turma, em diálogo entre o(a) professor(a), o(a)
coordenador(a) pedagógico(a), a direção escolar, a supervisão de ensino e a
Secretaria Municipal de Educação.
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Durante a fase amarela está autorizada a presença de até 25% de
estudantes de forma escalonada, em conformidade com o quantitativo descrito
para cada segmento no Quadro 1. O horário das atividades presenciais nesta
fase também será diferenciado. Os estudantes que não frequentarem as
atividades presenciais deverão seguir as orientações para a realização de
atividades remotamente.
Na fase verde, até 50% dos estudantes serão atendidos presencialmente.
As atividades remotas permanecerão para os demais educandos.
Na fase azul, 100% dos estudantes serão atendidos presencialmente
diariamente.

QUADRO 1:- QUANTIDADE DE ESTUDANTES POR SEGMENTO EM CADA FASE
SEGMENTO
QUANTIDADE DE ESTUDANTES
FASE
AMARELA
FASE LARANJA
(Até 25%
dos
estudantes)
ENSINO
FUNDAMENTAL/ EJA

até 8
estudantes

EDUCAÇÃO INFANTILPERÍODO PARCIALFASE I

até 7

EDUCAÇÃO INFANTILPERÍODO PARCIALFASE II

EDUCAÇÃO INFANTIL PERÍODO INTEGRALMATERNAL E MINI
GRUPO
EDUCAÇÃO INFANTILPERÍODO INTEGRALBERÇÁRIO

PLANTÃO DE
DÚVIDAS COM
ESCALONAMENTO
DE ESTUDANTES
MEDIANTE
AGENDAMENTO
PRÉVIO
(ATENDIMENTO
INDIVIDUAL)

estudantes

até 8
estudantes

FASE VERDE
(Até 50%

FASE AZUL

dos
estudantes)
até 16
estudantes
até 14
estudantes

até 16
estudantes

até 4
estudantes

até 8
estudantes

1 estudante
por professor

2 estudantes
por professor

TODOS OS
ESTUDANTES
MATRICULADOS
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No caso em que a turma dispor de um aluno que prescinda de profissional
de apoio, este deve ser contabilizado no processo de redimensionamento das
turmas.
Na hipótese de surto epidemiológico em um grupo de estudantes nas
fases amarela ou verde, as atividades presenciais desse grupo deverão ser
suspensas pelo período de 14 dias, mantendo-se as atividades remotas.

Escala de agrupamentos por dia (sugestão de organização para a fase
amarela)
A escola atenderá até 25 % dos estudantes na fase amarela, com exceção
do berçário, onde cada docente atenderá um único bebê (no período da manhã
e da tarde). Ao longo do mês de junho as famílias serão consultadas sobre a
adesão ou não ao atendimento presencial e, a partir do resultado obtido nesta
consulta, os agrupamentos serão organizados pela escola. Cada família poderá
revisar a sua decisão quando ocorrer mudança de fase da pandemia (amarela e
verde).
A Secretaria Municipal da Educação emitirá documento próprio para
adesão ou não das famílias para o atendimento presencial.
A quantidade de dias de atividades presenciais semanais estará
condicionada à adesão das famílias, respeitando o limite máximo de 35% da
totalidade da turma.
No que se refere ao agrupamento na fase amarela, a organização
acontecerá do seguinte modo para atender a totalidade da turma, caso todos
optem pelo atendimento presencial:
•

Berçário: Devido a uma necessidade maior de adaptação dos bebês, o
grupo do berçário atenderá, inicialmente, uma criança por professor, (no
período da manhã e da tarde). Essa quantidade será ampliada
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gradativamente à medida que formos avançando nas fases do Plano São
Paulo. Para definir quais serão as crianças que farão parte deste grupo
inicial, levar em conta a vulnerabilidade social de maneira prioritária. Para
as outras crianças que principiarão posteriormente, as atividades remotas
e interação no grupo de pais deverão seguir normalmente. Os bebês não
poderão ser agrupados para evitar os riscos de contágio. As sextas-feiras
serão destinadas para o atendimento remoto e planejamento das
atividades remotas da semana seguinte.
•

Educação Infantil- Período Integral (Maternal e Mini Grupo): os estudantes
de Educação Infantil- Maternal e Mini Grupo deverão ser agrupados em
até 4 grupos (A, B, C e D), contendo 25% do total da turma cada. Às
sextas-feiras haverá atendimento remoto e planejamento das atividades
remotas da semana seguinte. Os agrupamentos não poderão ser
modificados, o que favorece a redução da transmissão, o controle dos
riscos de contágio e o rastreamento dos contactantes em caso de
contágio dentro de cada grupo.

•

Educação Infantil- Período Parcial (Fase I e Fase II): Devido à área para
o distanciamento e à quantidade de estudantes nos momentos de
atividades realizadas nas mesas, durante o atendimento da Fase I e da
Fase II da Educação Infantil as crianças serão distribuídas em 4 grupos,
portanto, os estudantes irão à escola apenas uma vez na semana,
realizando atividades remotas nos demais dias. Às sextas-feiras haverá
atendimento remoto e planejamento das atividades remotas da semana
seguinte. Os agrupamentos não poderão ser modificados, o que favorece
a redução da transmissão, o controle dos riscos de contágio e o
rastreamento dos contactantes em caso de contágio dentro de cada
grupo.

•

Ensino Fundamental: os estudantes serão agrupados em até 4 grupos (A,
B, C e D), contendo 25% do total da turma cada um, possibilitando que
cada grupo tenha um encontro semanal. Às sextas-feiras haverá
atendimento remoto e planejamento das atividades remotas da semana
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seguinte. Os agrupamentos não poderão ser modificados, o que favorece
a redução da transmissão, o controle dos riscos de contágio e o
rastreamento dos contactantes em caso de contágio dentro de cada
grupo.
•

EJA: Na EJA I os estudantes serão agrupados em até 4 grupos (A, B, C
e D), contendo 25% do total da turma cada um, possibilitando que cada
grupo tenha um encontro semanal. Os agrupamentos não poderão ser
modificados, o que favorece a redução da transmissão, o controle dos
riscos de contágio e o rastreamento dos contactantes em caso de
contágio dentro de cada grupo. Na EJA II caberá à gestão escolar,
consoante as orientações da Secretaria Municipal de Educação, criar
uma escala de atendimento presencial e remoto junto aos professores.
As sextas-feiras serão destinadas para o

atendimento remoto e

planejamento das atividades da semana seguinte em ambos os
segmentos.

2.4.1 Especificidades do Atendimento de Educação Infantil (Período
Integral)
Devido às especificidades do atendimento, considera-se que frequentar a
escola apenas uma vez por semana ou em horário reduzido não atende
adequadamente os estudantes. Logo, a unidade escola deverá seguir as
seguintes determinações:
•

Realizar pesquisa de adesão ao retorno presencial com as famílias;

•

Organizar o agrupamento de bebês em concordância com a pesquisa
realizada, sem ultrapassar os 25% de atendimento permitido na fase
amarela e os 50% na fase verde, prevendo a permanência de 8 horas.

Quanto à organização da escala de todos os grupos, é importante que a
escola:
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•

Informe aos familiares/responsáveis sobre os agrupamentos de maneira
compreensível, discriminando os estudantes que compõem cada
agrupamento, os dias e os horários das atividades presenciais em cada
fase da pandemia, para que esses tomem ciência previamente acerca de
quando poderão comparecer à escola;

•

Mantenha, durante a fase amarela, a escala de estudantes por turma em
local visível na área externa da escola e nos grupos de pais do WhatsApp;

•

Organize a entrada das crianças de modo que estas, preferencialmente,
entrem sozinhas;

•

Planeje a saída dos estudantes: as famílias deverão aguardar as crianças,
preferivelmente, na área externa da escola. Em situações adversas (dias
de chuva ou período de adaptação, por exemplo), somente uma pessoa
de cada família poderá entrar na escola para buscar os educandos.
Atentar para que neste momento não ocorra aglomerações.

2.4.2 Organização dos horários de atividades presenciais dos estudantes

O período de permanência e os horários das atividades presenciais
seguirão as indicações dos Quadros 2 e 3 a fim de garantir tempo suficiente para
a higienização dos espaços e que o(a) professor(a) possa atender as famílias
dos estudantes que estarão em atividade remota naquele dia.
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QUADRO 2- ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS DE ATIVIDADES PRESENCIAIS DOS
ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PERÍODO PARCIAL) E DO ENSINO
FUNDAMENTAL
SEGMENTO
Ensino
Fundamental
Educação Infantil
(Período Parcial),
sem atendimento
no período
intermediário
Educação Infantil
(Período Parcial),
com atendimento
no

MANHÃ

INTERMEDIÁRIO

TARDE

Presencial: 7h às 11h

Presencial: 13h às 17h

Atendimento remoto:
11h às 12h

Atendimento remoto:
17h às 18h

Presencial: 7:30 às
10h30

Presencial: 14:30h às
17:30h

Atendimento remoto:
10h30 às 11h30

Atendimento remoto:
13:30 às 14:30h

Presencial: 7h às 10h

Presencial: 11h às 14h

Atendimento remoto:
10h às 11h

Atendimento remoto:
14h às 15h

Presencial: 15h às 18h

período
intermediário

Atendimento remoto:
18h às 19h

QUADRO 3- ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS DE ATIVIDADES PRESENCIAIS DOS
ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
SEGMENTO

MANHÃ

TARDE/ VESPERTINO

NOITE

EJA I

Presencial das 7h às
9h30min

Tarde

Presencial das 19h às
21h30min

Presencial das 14h às
16h30min
EJA II
As aulas presenciais
ocorrerão por meio
de plantões
organizados pela
gestão escolar sob
orientação da
Secretaria Municipal
de Educação.

Presencial das 7h às
9h45min

Tarde

Presencial das 19h às
21h45min

Presencial das 14h às
16h45min

Vespertino
Presencial das 17h30
às 20h15min

Manteremos assim a sexta feira sem aula presencial nos segmentos
Educação Infantil (Fases I II, Maternal, Mini Grupo), Fundamental e EJA
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garantindo

o

planejamento

e

execução

das

atividades

remotas/acompanhamento das famílias, cumprido preferencialmente em sistema
de teletrabalho.

Disposições finais

Quanto ao estudante Público-Alvo da Educação Especial (PAEE), cabe
ressaltar que deficiência, distúrbio ou transtorno não tem correlação direta com
condição de risco. Assim, é essencial avaliar cada caso individualmente.
Recomendamos que o agrupamento dos estudantes privilegie a presença
de irmãos nos mesmos dias e horários.
O regime de teletrabalho em todos os segmentos terá início em 03 de
fevereiro de 2021 conforme Decreto Municipal nº7867, de 14 de janeiro de 2021
e calendário letivo.
A atribuição de classes e aulas se dará em conformidade com o Novo
Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Oficial de
Diadema (Lei Complementar nº 353, de 26 de março de 2012).
O atendimento aos estudantes deverá ser implementado de modo que
todos os educandos sejam contemplados.
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