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1. MENSAGEM DO DIRETOR GERAL 

 
Os Salesianos de Niterói em seus 137 anos de história, em poucos momentos, se depararam com realidades 

tão desafiadoras como esta que estamos vivenciando, imposta pela Pandemia do Covid-19. A impressão que temos é 

que densas trevas cobriram nossas praças, ruas e cidades, apoderando-se de nossas vidas, enchendo tudo com um 

silêncio ensurdecedor e um vazio desolador, que paralisa tudo à sua passagem. Fomos surpreendidos por uma 

tempestade inesperada e terrível. Mas ao mesmo tempo, todos somos convidados a remar juntos, com mútuo 

encorajamento. E neste barco estamos todos. Não podemos continuar sozinhos, somente venceremos se estivermos 

juntos. Com estas palavras, o Papa Francisco, após a leitura do Evangelho de Marcos 5, 35-41; em sua homilia na 

Celebração Extraordinária pelo fim da pandemia da Covid-19, na praça de São Pedro, em Roma, em 27 de março, 

rezava sozinho. Carregava em seus ombros e em seu coração, preces e súplicas de toda a humanidade. 

No texto do Evangelho, Jesus dorme tranquilamente, enquanto a tempestade persistia e as ondas 

arrebentavam com força contra o barco. Os discípulos desesperados acordam Jesus para pedir ajuda, pois estavam 

desesperados e com medo. Jesus acorda e silencia a tempestade. E pergunta para os discípulos: Por que vocês são 

tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? (Mc. 4, 40).  

Logicamente, devemos fazer uma leitura existencial do texto. Estamos diante de um aprendizado, uma 

catequese. A tempestade desmarcara nossa vulnerabilidade e deixa a descoberto nossas falsas seguranças. Com a 

tempestade caiu a maquiagem dos estereótipos que mascaram nosso “eu” sempre preocupado com a própria imagem; 

onde ficou em descoberto nossa pertença comum, como irmãos. 

Portanto, nesse cenário revolto e de incertezas, as comunidades educativas e pastorais dos Colégios 

Salesianos de Niterói, Santa Rosa e Região Oceânica, se apresentam com coragem e determinação para enfrentar o 

desafio do Regime Especial Domiciliar, apontado pelo Conselho Nacional de Educação como medida para lidar com o 

isolamento social. O momento exige de nós criatividade, resiliência, fraternidade, persistência, fé e esperança, para 

unir a Comunidade Educativa em um só propósito, conservando também o cuidado com a saúde espiritual e mental. 

É com base nos supracitados princípios, que atendemos à Deliberação CEE n. 376/20202 e a Resolução 

SEEDUC n. 5840/2020, elaborando este Plano de Ação dos Salesianos Niterói. No referido documento, apresentamos 

algumas diretrizes que visam a continuidade das atividades educativas de forma não presencial, para que não 

tenhamos um hiato neste período de isolamento, mantendo dentro de possível, a qualidade de nossos serviços nos 

processos de ensino e aprendizagem. 

Nesse sentido, com determinação e competência nossas equipes técnico-pedagógicas, administrativas e 

principalmente, equipes docentes estão se dedicando na prestação de seus serviços, agora de forma virtual. Usaremos 

ferramentas virtuais, que nesse momento, adquiriram importância fundamental. Algumas delas são de nosso domínio 

como o Portal EDEBE, da Rede Salesiana Brasil, e a Plataforma Árvore de Livros. Outras, recentemente contratadas 

pela Inspetoria São João Bosco, foram colocadas em relevância: o aplicativo CLIPESCOLA, Plataforma Evolucional e 

Redigir A+. 

Nossos professores aceitaram o desafio. De modo incansável e com determinação, tiveram que reinventar 

suas práticas pedagógicas, juntamente com toda a Equipe Técnico Pedagógica e os serviços de apoio. A eles, nosso 

respeito, agradecimento e consideração.  

Os protagonistas de nossos Colégios, nossos queridos alunos e alunas também são afetados por esta 

tempestade, assim como suas Famílias. Estamos certos de que conseguirão vencer esse momento, pois estamos 

unidos pelos laços da fraternidade, ainda que virtualmente. 

Reafirmamos o convite feito no início do ano letivo de caminharmos juntos, escola e família de mãos dadas. 

Agora, mais do que nunca essa relação precisa de harmonia, confiança, afeto e empatia. 

Termino minha mensagem, deixando claro que Deus não nos deixará à mercê da tempestade. Ele continua a 

repetir “não tenhais medo” (Mt, 14, 27). E como o Papa Francisco terminou sua homilia, reafirmo: E nós, juntamente 

com Pedro, confiamos-Te todas as nossas preocupações, porque Tu tens cuidado de nós. (Pd. 5, 7). 

 

Que Deus nos abençoe! 

 

Fraternalmente, 

Pe. Márcio José Montandon Marçal. SDB  
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2. MARCOS LEGAIS 
 

 

As Ações Pedagógicas propostas nesse Plano têm origem nos Marcos Legais abaixo destacados, onde trechos 

de documentos orientam e sinalizam as possibilidades e limites de atuação no atual contexto:   

 

 LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96): 

 

Disponível no site do MEC:  http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn1.pdf 

 

A lei geral da educação conta com três artigos que merecem nossa atenção. Primeiramente, o parágrafo 2o do 

Artigo 23 traz a seguinte redação:  

 

“Art. 23. § 2º O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a 

critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei”. 

 

A Lei reconhece a necessidade de haver adaptações nos calendários, em função de eventos externos à escola, 

como é o caso do COVID-19. Porém, há a responsabilidade do cumprimento do mínimo de 800 horas previstas em lei. 

Assim, toda adaptação curricular é prevista em lei, desde que haja o cumprimento do mínimo de horas letivas.   

 

Outro trecho que merece destaque é o parágrafo 4º do Artigo 32, que aborda especificamente o Ensino Fundamental:  

 

“Art. 32. § 4º O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da 

aprendizagem ou em situações emergenciais”. 

 

Neste artigo, há a autorização do ensino a distância em situações emergenciais, o que é o caso. Assim, abre a 

possibilidade de termos contabilizado o dia letivo não presencial, em que o aluno realiza atividades em sua residência. 

A regra também se aplica ao Ensino Médio. 

 

 Nota de Esclarecimento do Conselho Nacional de Educação: 

 

O Conselho Nacional de Educação é o órgão normativo federal e responsável pela interpretação da legislação 

federal sobre o tema.  

Na Nota, há um trecho que merece destaque, na medida em que irá pautar as regulamentações dos demais 

Conselhos: 

 

“no exercício de sua autonomia e responsabilidade na condução dos respectivos projetos pedagógicos e dos sistemas 

de ensino, compete às autoridades dos sistemas de ensino federal, estaduais, municipais e distrital, em conformidade 

com o Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, autorizar a realização de atividades a distância nos seguintes níveis 

e modalidades:  

 

I. ensino fundamental, nos termos do § 4º do art. 32 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;  

II. ensino médio, nos termos do § 11 do art. 36 da Lei nº 9.394, de 1996;  

III. educação profissional técnica de nível médio;  

IV. educação de jovens e adultos; e  

V. educação especial.”    No trecho, o CNE esclarece que só será possível ofertar atividades letivas à distância a partir 

do Ensino Fundamental. Portanto, para a Educação Infantil, não devem haver atividades à distância, mas sim 

reposição das horas, de modo que a criança cumpra o mínimo de presença estabelecido em lei”. 

 

Trecho extraído do Portal do MEC:  

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=142021-nota-de-esclarecimento-covid-

19&category_slug=fevereiro-2020-pdf&Itemid=30192 

  

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn1.pdf
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 Decreto nº 46.970 de 13 de março de 2020 

 

Art. 4º - De forma excepcional, com o único objetivo de resguardar o interesse da coletividade na prevenção 

do contágio e no combate da propagação do coronavírus, (COVID-19), determino a suspensão, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, das seguintes atividades:  

VI - das aulas, sem prejuízo da manutenção do calendário recomendado pelo Ministério da Educação, nas 

unidades da rede pública e privada de ensino, inclusive nas unidades de ensino superior, sendo certo, que o Secretário 

de Estado de Educação e o Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação deverão expedir em 48 (quarenta 

e oito horas) ato infralegal para regulamentar as medidas de que tratam o presente Decreto. 

 

 Deliberação 376/2020 do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro 

 

A DELIBERAÇÃO CEE N° 376, DE 23 DE MARÇO DE 2020 orienta as Instituições integrantes do Sistema 

Estadual de Ensino do Estado do Rio de Janeiro sobre o desenvolvimento das atividades escolares não presenciais, 

em caráter de excepcionalidade e temporalidade, enquanto permanecerem as medidas de isolamento previstas pelas 

autoridades estaduais na prevenção e combate ao Coronavírus – COVID-19. 

 

Antes de sua aprovação, nenhuma escola poderia ofertar ensino não presencial, pois o mesmo não estava 

regulamentado. O Artigo 2º, Inciso II e Parágrafo 1º, trazem um resumo do teor da Deliberação:  

 

II - As instituições de ensino básico devem, com a participação de seu corpo docente, planejar e organizar as atividades 

escolares, a serem realizadas pelos estudantes fora da instituição, indicando: 

 

a) os objetivos, métodos, técnicas, recursos, bem como a carga horária prevista das atividades a serem desenvolvidas 

de forma não presencial pelos alunos, de acordo com a faixa etária; b) formas de acompanhamento, avaliação e 

comprovação da realização das mesmas por parte dos alunos. 

 

§ 1º. O plano de ação pedagógica deverá ser divulgado a toda a comunidade escolar, com efeito imediato, respeitando 

a legislação em vigor, os currículos das instituições e a presente Deliberação. 

 

 Decreto 47006 de 27 de março de 2020: 

 

O DECRETO Nº 47.006 dispõe sobre as medidas de enfrentamento da propagação decorrente do novo 

coronavírus (covid-19), em decorrência da situação de emergência em saúde, e dá outras providências. 

Em seu Art. 4º, inciso VI, informa que: “De forma excepcional, com o único objetivo de resguardar o interesse da 

coletividade na prevenção do contágio e no combate da propagação do Coronavírus (COVID-19), diante de mortes já 

confirmadas e o aumento de pessoas contaminadas, DETERMINO A SUSPENSÃO, pelo período de 15 dias, das aulas, 

sem prejuízo da manutenção do calendário recomendado pelo Ministério da Educação, nas unidades da rede pública 

e privada de ensino, inclusive nas unidades de ensino superior, conforme regulamentação por ato infralegal expedido 

pelo Secretário de Estado de Educação e o Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação”. 

 
Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/diarios/DOERJ/2020/03/30 

 

 Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020: 

 

A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 934, DE 1º DE ABRIL DE 2020 estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da 

educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de 

saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

 

Art. 1º O estabelecimento de ensino de educação básica fica dispensado, em caráter excepcional, da obrigatoriedade 
de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, nos termos do disposto no inciso I do caput e no § 1o 
do art. 24 e no inciso II do caput do art. 31 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, desde que cumprida a carga 
horária mínima anual (de 800 horas) estabelecida nos referidos dispositivos, observadas as normas a serem editadas 
pelos respectivos sistemas de ensino. 
 

Disponível em: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-934-de-1-de-abril-de-2020-250710591 

 

https://www.jusbrasil.com.br/diarios/DOERJ/2020/03/30
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-934-de-1-de-abril-de-2020-250710591
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3. A Comunicação em tempos de isolamento social  
 

A relação entre a Família e a Escola em um ambiente Salesiano é marcada pelo diálogo, pelo respeito e pela 

empatia. Partindo dessa premissa, considera-se que é necessário intensificar o fluxo da comunicação a fim de que 

todos os envolvidos recebam as devidas orientações e que possam manter o contato durante o tempo de isolamento.  

As orientações iniciais prestadas aos Professores, Estudantes e Familiares estarão sujeitas a ajustes sempre 

que necessário, pois o objetivo geral é minimizar o impacto da ação pedagógica na modalidade não presencial. 

Entende-se, com isso, que as Famílias serão convocadas a uma participação diferenciada do modelo presencial, em 

um contexto também de alteração das suas rotinas de até então. 

 

3.1 Entre a Direção, Equipe Técnico Pedagógica, Serviços de apoio (TI e TE) e Professores 

 

A Direção manterá a rotina de Reuniões Pedagógicas previstas no calendário anteriormente elaborado, porém 

na forma on-line, pelo Aplicativo Teams. 

Semanalmente, reúnem-se os membros da Equipe Diretiva (Diretor Geral, Diretor de Pastoral, Diretor 

Administrativo Financeiro e as Diretoras Pedagógicas das Unidades Salesianas de Niterói). Em outro momento, mas 

também semanal, reúnem-se a Direção Pedagógica e os Supervisores. 

Os demais grupos, reúnem-se da seguinte forma: 

 

Meses 
ETP 

(11h às 12h20) 

Direção/Supervisão com 
Professores Referência e 

Coordenadores 
(18h às 19h30) 

Reunião com os Professores/ 
Formação Continuada/ Atendimento 

aos Pais 
(18h30 às 20h10) 

Março 09 e 30 23 02 e 16 

Abril 13 e 20 27 06 e 20 

Maio 04 e 25 25 04 e 18 

Junho 01 e 15 22 01 e 15 

 

Independente das reuniões, cada segmento de trabalho mantém grupos de diálogos pelo WhatsApp, 

orientados a se comunicarem dentro do horário escolar. 

 

3.2 Entre as Famílias, os Alunos e a Escola: 

 

Os atendimentos seguirão na forma on-line pelo ClipEscola e por e-mails, respeitando os horários de trabalho 

de todos os que compõem o setor Pedagógico (Direção, ETP, Secretaria Escolar, Pastoral), bem como o setor 

Financeiro. 

Para as dúvidas pedagógicas que não puderem ser sanadas pelo ClipEscola ou por e-mail, foi disponibilizado, 

para cada Orientadora Educacional dos segmentos, uma linha de celular para que atenda aos Pais, dentro dos horários 

compatíveis com suas jornadas de trabalho. 

 

Segmento e Orientadora Contato Horário de atendimento 

Anos Iniciais:  

Flavia Felippe. 
98680-4815 

De segunda a sexta-feira, das 9h às 12h 
e das 13h às 17h. 

6º ao 8º ano dos Anos Finais: 

Letícia Carvalho. 
98762-1401 

Segundas, terças e quintas: 8h30 às 12h30; 
Quartas e sextas: das 13h às 17h. 

9º ano e Ensino Médio:  

Kátia Mendes. 
98604-4539 

Segunda-feira: das 12h30 às 17h30; 
Terça a sexta-feira: das 7h às 12h45. 
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No site, constam todos os contatos abaixo: 
 

DIREÇÃO 

Nome Função e-mail: 

Pe. Márcio José Montandon Marçal Diretor Geral marcio@salesiano.br 

Pe. Denis Dutra Marques Diretor de Pastoral denis@salesiano.br 

Simone Araujo Moreira Diretora Pedagógica simone.moreira@salesiano.br 

Ricardo Cabral Jacomelli Diretor Administrativo Financeiro ricardo.cabral@salesiano.br 

 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS (1º ao 5º ano) 

Nome Função e-mail: 

Ana Paula Alves Supervisora Pedagógica  ana.alves@salesiano.br 

Flávia Felippe Orientadora Educacional flavia.felippe@salesiano.br 

Leonardo Siqueira Assistente Pedagógico leonardo.siqueira@salesiano.br 

 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS (6º ao 8º ano) 

Nome Função e-mail: 

Cristiane Pelodan Supervisora Pedagógica cristiane.pelodan@salesiano.br 

Letícia Carvalho Orientadora Educacional leticia.carvalho@salesiano.br 

Francisco Oliveira Assistente Pedagógico francisco.oliveira@salesiano.br 

 

9º ano dos Anos Finais e ENSINO MÉDIO 

Nome Função e-mail: 

Silvano Rocha Supervisor Pedagógica silvano.rocha@salesiano.br 

Katia Mendes Orientadora Educacional katia.mendes@salesiano.br 

Adelson Machado Assistente Pedagógico adelson.rodrigues@salesiano.br 

 

SECRETARIA 

Nome Função e-mail: 

Anna Karla Boldrini Secretária Escolar secretaria@salesianoniteroi.com.br 

 

TE (TECNOLOGIA DA EDUCAÇÃO e TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) 

Nome Função e-mail: 

Sérgio Carvalho Junior TE sergio.junior@salesiano.br  

Gilson Tavares TE gilson.tavares@salesiano.br 

Thiago Castilho TI thiago.castilho@salesiano.br 

Marcelo Abreu TI marcelo.abreu@salesiano.br 

 
Comunicação entre alunos e Professores: 

- Ocorrerão dentro dos horários das aulas on-line; 

- ClipEscola: para os alunos dos Anos Iniciais; 

- Feed de notícias do Portal EDEBÊ e e-mail dos Professores: para os Anos Finais e Ensino Médio. 
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3.3 Canais e finalidades: 
 

Em forma de Comunicado às Famílias, fica esclarecido cada canal que será utilizado durante o isolamento social, suas finalidades e os Responsáveis a quem se pode recorrer 

em caso de dúvidas: 

 

CANAIS ANOS INICIAIS 6º AO 8º ANO ANOS FINAIS 
9º ANO A 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 

 

ClipEscola 

(em caso de dificuldades, acionar 

a ETP do segmento, ou o TI, 

Thiago Castilho 

(thiago.castilho@salesiano.br). 

- Comunicados da Direção, do 

Departamento de Comunicação e da Equipe 

Técnico Pedagógica (ETP) para os Pais; 

- Recados das Famílias para a ETP, 

Professores, Secretaria, Financeiro, 

Pastoral e Direção; 

- Cronograma de estudos semanais; 

- Postagens das atividades pelos 

Professores; 

- Devolutiva de atividades para os 

Professores. 

- Comunicados da Direção, do 

Departamento de Comunicação e da Equipe 

Técnico Pedagógica (ETP) para os Pais; 

- Recados das Famílias para a ETP, 

Professores, Secretaria, Financeiro, 

Pastoral e Direção; 

- Cronograma de estudos semanais; 

- Postagens de vídeos dos Professores. 

- Comunicados da Direção, do 

Departamento de Comunicação e da 

Equipe Técnico Pedagógica (ETP) para os 

Pais; 

- Recados das Famílias para a ETP, 

Professores, Secretaria, Financeiro, 

Pastoral e Direção; 

- Cronograma de estudos semanais; 

- Postagens de vídeos dos Professores. 

 

 

Portal EDEBÊ 

(em caso de dificuldades, acionar 

os TE’s Sérgio ou Gilson 

(sergio.junior@salesiano.br e 

gilson.tavares@salesiano.br) 

 

- Visualização dos livros didáticos da Rede 

Salesiana Brasil. 

- Utilização dos livros didáticos digitais; 

- Postagem de exercícios, gabaritos, 

atividades, materiais em Power Point e 

vídeo aulas; 

- Realização de atividades, exercícios e 

testes objetivos; 

- Realização de atividades interativas do 

livro didático digital. 

- Utilização dos livros didáticos digitais; 

- Postagem de exercícios, gabaritos, 

atividades, materiais em Power Point e 

vídeo aulas; 

- Realização de atividades, exercícios e 

testes objetivos; 

- Realização de atividades interativas do 

livro didático digital; 

- Realização de simulados (só para o Ensino 

Médio), pela Plataforma Adaptativa. 

Árvore de Livros 

(em caso de dificuldades, acionar 

a Bibliotecária Amélia 

(amelia.ferreira@salesiano.br) 

- Atividades de leituras de livros e realização 

de Projetos. 

- Atividades de leituras de livros e realização 

de Projetos. 

- Atividades de leituras de livros e realização 

de Projetos. 

mailto:sergio.junior@salesiano.br
mailto:gilson.tavares@salesiano.br
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Plataforma Zoom 

(em caso de dificuldades, acionar 

a ETP do segmento) 

- Aulas on-line que poderão ser utilizadas de 

acordo com a necessidade de cada 

Professor (retirar dúvidas, fazer correções, 

lançar conteúdos novos). 

- Aulas on-line que poderão ser utilizadas de 

acordo com a necessidade de cada 

Professor (retirar dúvidas, fazer correções, 

lançar conteúdos novos). 

- Aulas on-line que poderão ser utilizadas de 

acordo com a necessidade de cada 

Professor 

(retirar dúvidas, fazer correções, lançar 

conteúdos novos). 

Plataforma Cambridge 

(em caso de dificuldades, acionar 

a ETP do segmento) 

- Aulas do Salê Thinking, quando as 

Professores indicarem no cronograma. 

- Aulas do Salê Thinking, quando as 

Professores indicarem no cronograma. 

- Aulas do Salê Thinking, quando as 

Professores indicarem no cronograma. 

Plataforma Redigir A+ 

(em caso de dificuldades, acionar 

a ETP do segmento e o TE Sérgio 

Carvalho: 

sergio.junior@salesiano.br ) 

Não se aplica. 

- Produção de Redações quinzenais, com 

correção personalizada, agendada pelas 

Professores. 

- Produção de Redações quinzenais (9º 

ano) e semanais (EM), com correção 

personalizada, agendada pelas 

Professores. 

Plataforma Evolucional 

(em caso de dificuldades, acionar 

a ETP do segmento e o TE Sérgio 

Carvalho: 

sergio.junior@salesiano.br ) 

Não se aplica. Não se aplica. 

- Realização de simulados com 

direcionamento de atividades de 

intervenção sobre as dificuldades 

apresentadas, de modo personalizado. 

mailto:sergio.junior@salesiano.br
mailto:sergio.junior@salesiano.br
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4. Roteiros de Estudos em Regime Especial Domiciliar 
 

Os Colégios Salesianos da Inspetoria São João Bosco, têm como Pilares Pedagógicos: 

 

 
 

Para cada segmento da Educação Básica, as matrizes curriculares estão organizadas da seguinte forma: 

 

 

→ Anos Iniciais 
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→ Anos Finais: 

 

 

→ Ensino Médio 

 



 

13 

Com base nos currículos, o desafio que o Regime Especial Domiciliar impõe, é o de garantir as entregas 

pedagógicas minimizando os impactos inerentes à distância, considerando ainda a saúde e o estado emocional de 

todos os envolvidos no processo. No entanto, cabe ressaltar que não existem registros históricos que forneçam 

diretrizes às escolas sobre como estruturar em procedimento de enfrentamento da situação como a que impõe a 

Pandemia da Covid-19. Trata-se de um processo novo para a Educação Brasileira. 

Nesse contexto, a proposta dos Salesianos Niterói é partir de Planos de Estudos/Quadro de horário das aulas 

a serem divulgados semanalmente pelos Supervisores, a partir dos materiais elaborados pelos Professores. Os tempos 

previstos para as atividades serão compatíveis com os tempos das aulas presenciais, com atividades nas formas on-

line e off-line. 

 

Com base nas orientações legais, os Planos de Estudos em Regime Especial Domiciliar priorizarão os 

seguintes aspectos:  

 

✓ objetivos, métodos, técnicas, recursos, bem como a carga horária prevista das atividades a serem 

desenvolvidas de forma não presencial pelos alunos, de acordo com a faixa etária; 

 

Por fim, é oportuno declarar que consideram-se como relevantes os Estudos da Sociedade Brasileira de 

Pediatria sobre o “tempo de tela” para crianças e adolescentes, a qualidade do sono e da alimentação dos nossos 

“meninos e meninas”, para que vivam essa nova experiência com saúde física, mental e espiritual. 

 

 

4.1 Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

 
Inicialmente, os Planos de Estudos foram elaborados contendo: 

 

Data Componente 
curricular 

Conteúdo/ Objetivos 
(Habilidades da BNCC) 

Atividades Recursos Carga horária para cada 
componente curricular (h/a) 

 

 No entanto, verificou-se que o excesso de informações não foi útil às Famílias, o que levou a Equipe a publicar, 

a partir da quarta semana, somente o quadro de horários das turmas, conforme já acontecia no modelo presencial, 

seguido de uma legenda com as seguintes cores: 

 

➢ Amarelo: Aulas on-line; 

➢ Azul: Atividades que deverão ser feitas como dever de “casa”; 

➢ Verde: Plantão para tirar dúvidas. 
 

Os objetivos, habilidades e conteúdos passaram a ser divulgados após o cabeçalho das atividades (no caso 

de exercícios elaborados pelos Professores). Já as atividades nos livros, esses elementos constam no mapa conceitual 

dos próprios livros didáticos. 

 
 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES: 

 

✓ As aulas on-line acontecerão na plataforma Zoom; 

✓ O ID e o Link para acessar a aula estarão no quadro de horários; 

✓ O aluno deverá estar com o material indicado no quadro, na hora da aula; 

✓ Em um primeiro momento, os professores darão o conteúdo e, em seguida, orientarão as atividades; 

✓ Durante as atividades de “aula” os professores ficarão de plantão para tirar as dúvidas dos alunos e, posteriormente, 

fazer a autocorreção; 

✓ Os exercícios de “casa” e outras anotações necessárias serão indicadas através da agenda do colégio, para os 

alunos do 3º, 4º e 5º anos. Para os alunos do 1º e 2º anos estarão no Cronograma de Estudo; 

✓ As atividades de “casa” serão corrigidas pelo professor durante as aulas on-line. 

✓ Os materiais complementares para estudo (Power Point, links de vídeos, vídeo aula etc.) e as atividades 

desenvolvidas serão disponibilizados pelos professores após as aulas on-line, através da plataforma ClipEscola. 
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São atividades possíveis de serem aplicadas a esse grupo de alunos, entre outras: 

 

✓ lista de atividades e exercícios, sequências didáticas, trilhas de aprendizagem por fluxo de complexidade 

relacionadas às habilidades e aos objetos de aprendizagem; 

✓ aulas gravadas (vídeo-aulas) de acordo com o planejamento via plataformas digitais de organização de conteúdos;   

✓ orientações aos pais para realização de atividades relacionadas aos objetivos de aprendizagem e habilidades da 

proposta curricular;  

✓ guias de orientação aos pais e estudantes sobre a organização das rotinas diárias;  

✓ sugestões para que os pais realizem leituras para seus filhos;  

✓ elaboração de materiais compatíveis com a idade da criança para realização de atividades (leitura, desenhos, 

pintura, recorte, dobradura, colagem, entre outros);  

✓ exibição de vídeos educativos (de curta duração) por meio de plataformas on-line, mas sem a necessidade de 

conexão simultânea seguidos de atividades a serem realizadas com a supervisão dos pais;  

✓ realização de atividades on-line síncronas, regulares em relação aos objetos de conhecimento; 

✓ oferta de atividades on-line assíncronas regulares em relação aos conteúdos;  

✓ estudos dirigidos com supervisão dos pais;  

✓ exercícios e dever de casa de acordo com os materiais didáticos utilizados pela escola;  

✓ guias de orientação às famílias e acompanhamento dos estudantes.  

 

No entanto, entende-se que todo esse processo envolverá famílias com suas rotinas alteradas pela Pandemia, 

onde todos estarão em casa. Tal fato sinaliza a necessidade permanente de atenção aos feedbacks, a fim de que as 

propostas sejam adequadas às realidades, da melhor forma possível. 

 

FORMAS DE ACOMPANHAMENTO E COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES POR PARTE DOS ALUNOS: 

 

O envio das atividades realizadas pelos alunos e a devolutiva dos Professores será pelo aplicativo ClipEscola, 

cujos relatórios permitem constatar a quem foi entregue, quem visualizou (no caso de postagens da Escola) e quem 

devolveu (em caso de devolutivas dos Pais/ Alunos). Já as aulas on-line serão monitoradas por listas de presenças.  

Caso o Assistente Pedagógico verifique faltas de alunos durante as aulas on-line ou de devolutivas de 

atividades, será feito contato com as Famílias para fins de orientações/esclarecimento. 

Paralelamente, será solicitado aos Pais e alunos que organizem um Portifólio das atividades não presenciais, 

para fins de conferência dos Professores quando retornarem ao modelo presencial. 

 

4.2 Ensino Fundamental – Anos Finais 
 

Inicialmente, os Planos de Estudos foram elaborados contendo: 
 

Data Componente 
curricular 

Conteúdo/ Objetivos 
(Habilidades da BNCC) 

Atividades Recursos Carga horária para cada 
componente curricular (h/a) 

 
No entanto, verificou-se que o excesso de informações não foi útil às Famílias, o que levou a Equipe a publicar, 

a partir da quarta semana, somente o quadro de horários das turmas, conforme já acontecia no modelo presencial, 
seguido de uma legenda com as seguintes cores: 

 
➢ Amarelo: Aulas on-line; 

➢ Verde: Plantão para tirar dúvidas. 
 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES: 

 

✓ As aulas on-line acontecerão na plataforma Zoom; 

✓ O ID e o Link para acessar essas aulas estarão no quadro de horários; 

✓ O aluno deverá estar com o material do dia para realizar tanto a aula on-line quanto para realizar as atividades 

solicitadas pelos professores nos roteiros de aulas que forem publicadas no Portal Edebê; 

✓ Nas aulas on-line, os professores explicarão o conteúdo e, em seguida, orientarão as atividades; 

✓ Durante a realização das atividades de “aula”, os professores ficarão de plantão para tirar as dúvidas dos alunos e, 

posteriormente, fazer a autocorreção; 
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✓ Os exercícios de “casa” e outras anotações necessárias serão indicadas através da agenda; 

✓ As atividades de “casa” serão corrigidas pelo professor durante as aulas on-line ou enviadas a eles por e-mail, 

conforme descrição dada nos roteiros de aula; 

✓ Os materiais complementares para estudo (Power Point, links de vídeos, vídeo aula etc.) serão disponibilizados 

pelos professores através da plataforma Edebê e/ou ClipEscola. 

 

Considerando a faixa etária desse grupo de alunos, seguem atividades possíveis de serem aplicadas, entre outras: 

 

✓ elaboração de sequências didáticas construídas em consonância com as habilidades e competências preconizadas 

por cada área de conhecimento na BNCC;  

✓ exibição de vídeos educativos (de curta duração) por meio de plataformas on-line mas sem a necessidade de 

conexão simultânea seguidos de atividades a serem realizadas;  

✓ realização de atividades on-line síncronas de acordo com a disponibilidade tecnológica;  

✓ oferta de atividades on-line assíncronas de acordo com a disponibilidade tecnológica;  

✓ estudos dirigidos, pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, simulações e outros;  

✓ realização de testes on-line ou por meio de Plataformas variadas. 

 

FORMAS DE ACOMPANHAMENTO E COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES POR PARTE DOS ALUNOS: 

 

O envio das atividades realizadas pelos alunos e a devolutiva dos Professores será pela Plataforma EDEBÊ 

ou pela Plataforma Redigir A+, cujos relatórios permitem constatar a realização e ainda gerar notas, dependendo da 

atividade. Já as aulas on-line serão monitoradas por listas de presenças.  

Caso o Assistente Pedagógico verifique faltas de alunos durante as aulas on-line ou de devolutivas de 

atividades, será feito contato com as Famílias para fins de orientações/esclarecimento. 

 
4.3 Ensino Médio  

 
Inicialmente, os Planos de Estudos foram elaborados contendo: 
 

Data Componente 
curricular 

Conteúdo/ Objetivos 
(Habilidades da BNCC) 

Atividades Recursos Carga horária para cada 
componente curricular (h/a) 

 

No entanto, verificou-se que o excesso de informações não foi útil às Famílias, o que levou a Equipe a publicar, 

a partir da quarta semana, somente o quadro de horários das turmas, conforme já acontecia no modelo presencial, 

seguido de uma legenda com as seguintes cores: 

 
➢ Verde: Aulas on-line; 

➢ Azul:  Aulas on-line que acontecerão a cada 15 dias; 

➢ Amarelo: Plantão para tirar dúvidas. 

 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES: 

 

✓ As aulas on-line acontecerão na plataforma Zoom; 

✓ O ID e o Link para acessar essas aulas estarão no quadro de horários, caso haja alguma alteração, o professor 

comunicará via ClipEscola; 

✓ O aluno deverá estar com o material do dia para realizar tanto a aula on-line quanto para realizar as atividades 

solicitadas pelos professores nos roteiros de aulas que forem publicadas no Portal Edebê; 

✓ Nas aulas on-line, os professores explicarão o conteúdo e, em seguida, orientarão as atividades; 

✓ Durante a realização das atividades de “aula”, os professores ficarão de plantão pelo feed do Portal Edebê para tirar 

as dúvidas dos alunos e, posteriormente, fazer a autocorreção; 

✓ Os exercícios de “casa” e outras anotações necessárias serão indicadas através do feed de Portal Edebê; 

✓ As atividades de “casa” serão corrigidas pelo professor durante as aulas on-line ou enviadas a eles por e-mail, 

conforme orientação dada pelo professor durante a aula on-line; 

✓ Os materiais complementares para estudo (Power Point, links de vídeos, vídeo aula etc.) serão disponibilizados 

pelos professores através da plataforma Edebê na pasta da disciplina e/ou ClipEscola. 
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Considerando a faixa etária desse grupo de alunos, seguem atividades possíveis de serem aplicadas, entre outras: 

 

✓ elaboração de sequências didáticas construídas em consonância com as habilidades e competências preconizadas 

por cada área de conhecimento na BNCC;  

✓ exibição de vídeos educativos (de curta duração) por meio de plataformas on-line mas sem a necessidade de 

conexão simultânea seguidos de atividades a serem realizadas;  

✓ realização de atividades on-line síncronas de acordo com a disponibilidade tecnológica;  

✓ oferta de atividades on-line assíncronas de acordo com a disponibilidade tecnológica;  

✓ estudos dirigidos, pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, simulações e outros;  

✓ realização de testes e simulados on-line ou por meio de Plataformas variadas. 

 
Formas de acompanhamento e comprovação da realização das atividades por parte dos alunos: 

 

O envio das atividades realizadas pelos alunos e a devolutiva dos Professores será pela Plataforma EDEBÊ, 

pela Plataforma Evolucional ou pela Plataforma Redigir A+, cujos relatórios permitem constatar a realização e ainda 

gerar notas, dependendo da atividade. Já as aulas on-line serão monitoradas por listas de presenças.  

Caso o Assistente Pedagógico verifique faltas de alunos durante as aulas on-line ou de devolutivas de 

atividades, será feito contato com as Famílias para fins de orientações/esclarecimento. 

 

 

4.4 Educação Especial 

 

As atividades pedagógicas não presenciais aplicam-se aos alunos que apresentam altas 

habilidades/superdotação, deficiência e Transtornos Globais, atendidos pela modalidade de Educação Especial.  

As atividades pedagógicas não presenciais mediadas ou não por tecnologia de informação e comunicação, 

adotarão medidas de acessibilidade igualmente garantidas, enquanto perdurar a impossibilidade de atividades 

escolares presenciais. 

 
5. Avaliação 
 

Já sobre avaliação, entende-se que a peculiaridade do momento sinaliza a necessidade de uma avaliação 

diagnóstica a ser realizada antes de qualquer atividade que venha a ser pontuada na referida etapa. Embora os alunos 

estivessem aptos a realizarem as primeiras avaliações sistematizadas na semana da interrupção das aulas, outros 

fatores passaram a influenciar o processo de ensino e aprendizagem: necessidade de adaptação aos limites e 

possibilidades que o ambiente virtual impõe, ambiente de estudo alterado, rotina atípica dos alunos, suas famílias e 

dos Professores (incluindo abalo emocional por motivo de doença e desemprego). 

Com base nesse entendimento, na atual etapa letiva (1ª) serão conservadas as pontuações de atividades 

anteriores à Pandemia, somadas a atividades que os Professores avaliarem como possíveis de serem realizadas, 

sempre antecedidas por uma sondagem diagnóstica antes da aplicação. Também considera-se a importância dos 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos, conforma sinaliza o Regimento Escolar. 

Isso permite, inclusive, que a aferição de pontos seja menor, quando a avaliação ocorrer na modalidade não 

presencial. 

Entre as atividades possíveis (dependendo da faixa etária), para fins de sondagem ou pontuação, destacam-

se: 

 

✓ questionário de autoavaliação das atividades ofertadas aos estudantes no período de isolamento;  

✓ ofertar, por meio de salas virtuais, um espaço aos estudantes para verificação da aprendizagem de forma discursiva;  

✓ criar, durante o período de atividades pedagógicas não presenciais, uma lista de exercícios que contemplam os 

conteúdos principais abordados nas atividades remotas; 

✓ utilizar atividades pedagógicas construídas (trilhas, materiais complementares, etc) como instrumentos de avaliação 

diagnóstica, mediante devolução dos estudantes, por meios virtuais ou após retorno das aulas;  

✓ utilizar o acesso às aulas on-line como critério avaliativo de participação através dos indicadores gerados pelo 

Relatório de uso;  
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✓ elaborar uma pesquisa científica sobre um determinado tema com objetivos, hipóteses, metodologias, justificativa, 

discussão teórica e conclusão;  

✓ criar materiais vinculados aos conteúdos estudados: cartilhas, roteiros, história em quadrinhos, mapas mentais, 

cartazes e vídeos produzidos pelos próprios estudantes; 

✓ Organizar Portifólio de atividades não presenciais realizadas pelos alunos; 

✓ Realizar testes on-line objetivos e simulados; 

✓ realizar avaliação oral individual ou em pares acerca de temas estudados previamente. 

 

Ao término do isolamento, no retorno ao modelo presencial, a proposta é inserir na próxima etapa um horário 

reservado para a Recuperação Paralela de todos os alunos. Nessa oportunidade, os Professores verificarão as 

possíveis defasagens por meio de uma avaliação diagnóstica (sem pontuação) e traçarão planos de ensino para 

superação das mesmas, além de dar ênfase aos conteúdos relevantes. 

Em síntese, a proposta consiste em: 

 

Avaliação Modelo original Modelo alterado em virtude da Pandemia 

Pontuação da 1ª etapa letiva 30 pontos 
20 pontos (atividades já realizadas anteriormente à 

Pandemia + atividade que o Professor considerar pertinente) 

Recuperação da 1ª etapa letiva Ao final da 1ª etapa No início do retorno ao modelo presencial, de forma paralela. 

Pontuação da 2ª etapa letiva 30 pontos 40 pontos 

Recuperação da 2ª etapa letiva Ao final da 2ª etapa Mantido. 

Pontuação da 3ª etapa letiva 40 pontos Mantido. 

Recuperação da 3ª etapa letiva Ao final da 3ª etapa Mantido. 

Recuperação Final Após a 3ª etapa letiva. Mantido. 

 

A plataforma da Edebê possui a funcionalidade de Avaliação que poderá ser amplamente utilizada: serve 

para a criação de atividades ou avaliações on-line. Neste espaço, o professor poderá construir atividades de múltipla 

escolha, certo/errado, dissertativas, que podem contabilizar nota. A correção pode ser automática ou personalizada. 

Esse recurso se mostra bem efetivo para os professores socializarem os subsídios e as orientações de estudo, para 

que os estudantes possam cumpri-los e realizar as atividades avaliativas, tendo um feedback automático ou 

personalizado, possibilitando a eles a sensação de um acompanhamento mais sistemático. 

Plataforma Adaptativa (Edebê): disponível para os estudantes do Ensino Médio, oferece nove simulados 

preparatórios para o Enem para cada série do Ensino Médio. Cada simulado é composto de 100 questões que possuem 

vídeo-resolução, possibilitando ao estudante verificar sua aprendizagem e se preparar melhor. 

A Evolucional disponibilizará simulados on-line para nossos estudantes, do 9º ano do Ensino Fundamental à 

3ª série do EM. A realização dos simulados e sua correção (bem como a análise por parte dos estudantes dos 

resultados dos simulados já realizados) são ótimas opções de atividades avaliativas. 

Através da Plataforma Redigir A+ os professores podem propor temas de redação do 6º ano EF ao Ensino 

Médio. 

 

6. Considerações Finais 

 
…”Entretanto, o novo brota sem parar. Não podemos jamais prever  

como se apresentará, mas deve-se esperar sua chegada, ou seja, esperar o inesperado. 

E quando o inesperado se manifesta, é preciso ser capaz de rever teorias e ideias, 

Em vez de deixar o fato novo entrar à força na teoria incapaz de recebe-lo”. 

(MORIN, 2011, p.29) 

 

Embora todas as trilhas estejam traçadas na intenção de favorecer o engajamento da Comunidade Educativa 

no desafio do Regime Especial Domiciliar, a Equipe Pedagógica seguirá atenta às diretrizes governamentais, bem 

como às formas de minimizar os impactos decorrentes do isolamento social. 

Dessa forma, mesmo os apontamentos aqui compilados poderão sofrer alterações de acordo com a 

necessidade, principalmente no que diz respeito à adequação do calendário letivo, pois ainda não há definição do 

tempo de permanência da modalidade não presencial. 
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