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             Parecer CME/PS nº 02/2020 

Análise plano de Gestão Estratégica das 

Atividades Pedagógicas desenvolvido pela 

Secretaria Municipal de Educação de Paraíba 

do Sul - RJ 

                                                           

Paraíba do Sul, 15 de maio de 2020. 

 

Levando em consideração o momento atípico que a sociedade brasileira vivencia, com a 

pandemia de Covid-19, foi preciso revisar as propostas pedagógicas e os planos de ação para o ano 

letivo de 2020. 

Evidentemente, essa reestruturação demandou  tempo para planejamento, ponderações e 

construção; até que pudesse ser apresentada de modo que os impactos impostos pela pandemia, na 

Educação, pudessem ser mitigados. 

Desta forma, a Ilustríssima Srª Secretária Municipal de Educação, Neila Bouzada, 

encaminhou  um  pedido ao Pleno do Conselho Municipal de Paraíba do Sul – RJ, para que fosse 

avaliado e concedido um parecer sobre o plano de Gestão Estratégica das Atividades Pedagógicas 

desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação.  

Sendo assim, em sessão extraordinária, realizada no dia 13 de maio de 2020, por meio 

digital, no aplicativo Zoom, o pleno decidiu aprovar o plano de gestão estratégica com as 

alterações e inserções feitas pelo órgão. A Secretária de Educação, que é membro do conselho e 

participava da reunião, aprovou de plano as sugestões propostas que passaram a compor o 

documento. 

 

           Sem mais para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e distinta 

consideração.      

Atenciosamente, 

 

_________________________________________ 

        Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 
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GESTÃO ESTRATÉGICA DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM TEMPOS DE 

PANDEMIA 

 
Diante da suspensão das atividades presenciais nas unidades escolares por conta da Pandemia pelo 

Covid -19, a Secretaria Municipal de Educação, no exercício de suas funções, vem apresentar 

proposta pedagógica diante desse cenário desafiador. Tal proposta considera imprescindível o 

atendimento a todas as etapas e modalidades da Educação Básica oferecidas pela rede, adequando 

recursos e buscando diferentes estratégias para acompanhamento aos estudantes com vistas ao 

acolhimento e assistência. Este documento se compõe de plano de organização do trabalho 

pedagógico a ser realizado na Rede Municipal de Ensino da Pré-escola aos anos finais do Ensino 

Fundamental, bem como para a Educação de Jovens e Adultos, contendo em anexo um 

Documento Norteador das ações. 

 

Dispositivos jurídicos: 

 

- Considerando que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 de março de 

2020, que a disseminação comunitária do COVID-19 em todos os Continentes caracteriza 

pandemia e que estudos recentes demonstram a eficácia das medidas de afastamento social 

precoce para restringir a disseminação do COVID-19, além da necessidade de se reduzir a 

circulação de pessoas e evitar aglomerações em toda a cidade, inclusive no transporte 

coletivo; 

-  Considerando a Nota de Esclarecimento emitida pelo Conselho Nacional de Educação, em 

18 de março de 2020, com orientações aos sistemas e aos estabelecimentos de ensino, de 

todos os níveis, etapas e modalidades, que porventura tenham necessidade de reorganizar 

as atividades acadêmicas ou de aprendizagem, em face da suspensão das atividades 

escolares por conta da necessidade de ações preventivas à propagação do COVID-19; 

- Considerando o documento expedido em 17 de março de 2020, atualizado em 19 de março 

de 2020, do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de 

Proteção a Educação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que trata do 

COVID- 19, no âmbito da educação do Estado do Rio de Janeiro; 



 
                                                                                                                                                

Av. Marechal Castelo Branco, 119 – 5º Andar - Centro  - Paraíba do Sul / RJ -  CEP.: 25.850 – 000 
Telefone: (24) 2263-1001 – 2263-1111 

 

- Considerando o Parecer CNE/CP 05/2020, de 28 de abril de 2020, a ser homologado; 

- Considerando a Deliberação CME/PS Nº 25/2020, de 12 de maio de 2020; 

- Considerando os Decretos Municipais que estabelecem recomendações e orientações em 

decorrência da infecção pelo Covid-19: 

 * Decreto Nº 1.821/2020; 

 * Decreto Nº 1.822/2020; 

  * Decreto Nº 1.828/2020; 

 * Decreto Nº 1.840/2020; 

 * Decreto Nº 1.847/2020; 

 

A presente proposta objetiva a manutenção do diálogo entre família e escola; o respeito à 

caminhada já feita pelos professores nas unidades escolares no que se refere à aplicação da 

orientação curricular da rede municipal de ensino; o desenvolvimento de autonomia dos 

estudantes considerando as diversas situações das famílias; o compromisso com o ato de estudar; 

minimizar a evasão e a reprovação escolar; a manutenção das habilidades já desenvolvidas, visto 

que a apropriação de novas habilidades diante de novos objetos de conhecimento devem ser 

realizadas nas interações que a escola promove em seus encontros presenciais sob a mediação do 

professor. 

Justificativa: 

O contexto de isolamento social promove afastamento da instituição promotora de Educação, aqui 

compreendida conforme definição do dicionário online, significados.com: “No seu sentido mais 

amplo, educação significa o meio em que os hábitos, costumes e valores de uma comunidade são 

transferidos de uma geração para a geração seguinte”. Assim, o afastamento da referida 

instituição causa  enormes prejuízos na formação dos estudantes especialmente aos que estão 

socialmente vulneráveis. A Secretaria Municipal de Educação, ou seja, poder público, como órgão 

responsável por promover Educação tem o dever de criar ações e estratégias visando minimizar 

impactos causados, buscando igualdade e equidade e garantindo os direitos de aprendizagens dos 

estudantes de todas as faixas etárias. 

As estatísticas evidenciam que no Brasil a população mais afetada pela Pandemia é a mais pobre. 

As conseqüências se dão em suas variadas dimensões: educacionais, culturais, sociais e 

econômicas. Sabemos que a escola é o espaço a oferecer oportunidades de aprendizagem que 
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incidem em melhora de qualidade de vida através da possibilidade de mobilidade social. Desse 

modo, a Secretaria de Educação compreende o dever e os desafios de promover situações 

diferenciadas de aprendizagem a fim de auxiliar professores e equipe escolar a amenizar as 

desigualdades que tendem a crescer nesse período de ausência de experiências educativas em 

ambiente escolar. No enfrentamento do desafio que a Pandemia apresenta este documento traz um 

plano organizador de ações educativas.   

Ações: 

Considerando os diversos contextos sociais dos estudantes e as questões de acesso digital e 

buscando a maneira mais eficiente de ofertar, validar e acompanhar a aprendizagem em diferente 

espaço, a Secretaria Municipal de Educação, oferta atividades pedagógicas não presenciais. 

Compreendendo por atividades pedagógicas não presenciais as atividades realizadas com 

mediação de suporte tecnológico ou não, com o objetivo de oferecer atendimento escolar aos 

estudantes, conforme definido na Deliberação do CME-PS 25/2020. Assim, não havendo 

possibilidade de eximir-se do uso de recursos digitais em momento excepcional, oferta-se  um 

primeiro momento atividades lúdicas, complementares e educativas na página do Facebook para 

que sejam acessadas livremente por toda a comunidade escolar com o intuito de oferecer as 

referidas tarefas como auxílio as famílias na condução da educação dos filhos e filhas em  

isolamento social e também promover a interação em família.Os professores colaboraram com o 

envio de atividades que eram organizadas pela equipe de coordenação pedagógica, porém era 

sabido que esta não seria medida definitiva, pois se aguardava os dispositivos legais dados pelos 

órgãos competentes com as diretrizes para as ações pedagógicas. Após a regulamentação das 

ações permitidas pelo CNE e deliberadas pelo CME, a Secretaria Municipal de Educação cria 

então uma plataforma digital de estudos onde serão disponibilizadas atividades a todos os alunos 

da Educação Infantil ao 9º ano de escolaridade e também material impresso a ser entregue a todos 

os estudantes. 

A plataforma digital é estruturada com uma turma por ano de escolaridade, ou seja, todos os 

alunos da rede municipal de cada ano formarão única turma, com material único  disponibilizado 

para todos os estudantes daquele ano de escolaridade.Compõem o conjunto de turmas da referida 

plataforma:  salas de Pré -escola ao Nono ano do Ensino Fundamental, salas de Educação de 

Jovens e adultos (EJA) e uma sala Bilíngue, destinada aos alunos surdos atendidos pelo município. 
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Ressalta-se que, neste espaço, não haverá inserção de atividades que não estejam contemplados 

nos cadernos/apostilas impressas.  

  A elaboração de atividades ofertadas é centrada nos estudantes objetivando autonomia o que 

possibilita a manutenção de aprendizagens fora do espaço escolar. Visa também à interação entre 

familiares, pois ainda que saibamos  que as famílias não sejam pedagogicamente preparadas para a 

condução da aprendizagem, a colaboração delas é fundamental neste  processo. As atividades 

propostas são interativas e cooperativas isentas de novos objetos de conhecimento, visto que o 

trabalho com tais objetos dependem da interação professor/aluno e demais atores escolares, o que 

também impossibilita o uso de materiais do PNLD, que se destinam a trazer novos objetos de 

conhecimento necessitando da mediação do professor.  

Considerando a imprevisibilidade no retorno das aulas e impossibilidade de acesso à internet de 

grande parte dos alunos para utilização de plataforma digital - informação essa  comprovada 

através de pesquisa realizada no município -   torna-se necessária a disponibilização de material 

impresso a fim de minimizar possíveis prejuízos futuros aos alunos da Rede Municipal de Ensino. 

Dessa forma, além dos cadernos/apostilas serem disponibilizadas na plataforma, o material será 

impresso e entregue a todos os alunos do  pré escolar, 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e EJA, 

de forma que seja cumprido o Artigo 208 da Constituição Federal. 

Num primeiro momento a coordenação pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, 

produziu o material da primeira edição. Para a produção posterior de cadernos/apostilas, a 

proposta se de construção coletiva junto aos professores da Pré-escola ao quinto ano de 

escolaridade que serão colaboradores, enviando atividades a serem compiladas e transformadas 

em cadernos/apostilas pela equipe de coordenação pedagógica de  Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental anos iniciais. Devendo ser a produção dos cadernos/apostilas destinada aos alunos 

do Ensino Fundamental anos finais, com equipe de professores por área ou componente 

curricular,sempre auxiliados pela coordenação pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, 

coordenação Ensino Fundamental anos finais. Todas as edições do material estarão disponíveis em 

PDF na plataforma, não sendo permitidos nesse espaço a emissão e gerenciamento de atividades 

que não estejam nos cadernos/apostilas já produzidos. A participação dos alunos poderá acontecer 

via plataforma, onde as dúvidas poderão ser explicitadas e respondidas pelos professores da rede 

municipal. Os demais estudantes que não tiverem acesso à plataforma por limites de acesso, as 

dúvidas poderão ser enviadas via WhatsApp da escola e por telefone. 
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A cada período mensal as atividades serão recolhidas para que seja atestado o cumprimento das 

tarefas, para análise de aprendizagem e cômputo de horas conforme objetivos traçados e 

aprendizagem do aluno, sendo nesta mesma ocasião ofertada novas atividades. De acordo com a 

orientação da Deliberação CME/PS Nº 25/2020 no artigo 10. A previsão é de construção de três 

cadernos, com o cômputo de horas assim determinado: Caderno1, 20h; Caderno 2, 40h; Cadernos 

3, 20h, totalizando 80h. Tal material será entregue e recolhido pela escola, com data previamente 

marcada. Serão oferecidas atividades a todos os alunos, inclusive aos estudantes que necessitam de 

atendimento especializado, seguindo para os seus familiares orientações para a realização das 

tarefas. 

A avaliação da aprendizagem se mostra desafiadora neste período, sendo preciso ressignificar 

estratégias. O momento remete a repensar  práticas pedagógicas em diferentes ambientes,  

colocando o desafio de recriar o fazer pedagógico. Dessa forma, a proposta de retomada pautar-se 

-à no olhar mais atento as aprendizagens ocorridas nesse período, para tanto,esse material comporá 

o portfólio de atividades dos alunos devendo nortear o trabalho pedagógico no retorno às 

atividades presenciais.O acompanhamento das atividades impressas deverá ocorrer  através de 

contato feito pelas equipes das unidades escolares com comunicação via whatsapp ou ligações 

telefônicas, a fim de que não se perca o vínculo com a família e que se possa orientar no caso de 

dúvidas relativas a esta nova forma de promoção de aprendizagem.As tarefas que por algum 

motivo não forem realizadas, deverão ser revistas no retorno das aulas, com os professores nas 

escolas, visando atender os objetivos de aprendizagem propostos e minimizar evasão e 

reprovação. As avaliações se pautarão somente em objetos de conhecimento oferecidos neste ano 

letivo de 2020 considerando a modalidade. 

A rede municipal de ensino também prevê planejamento específico de volta às aulas considerando 

as competências sócio -emocionais e cognitivas dos alunos, bem como aspectos emocionais  que 

envolvem professores, famílias e comunidade escolar, diante de cenário tão complexo e peculiar 

pelo qual todos estamos passando. Sabemos que, diante do cenário educacional  em tempos de 

pandemia, a desigualdade social pode ser potencializada caso não se adote postura obrigatória de 

combate a tal situação. Assim, será importante e necessário criar estratégias de ensino variadas 

para minimizar vãos e desníveis de aprendizagem no período pós-pandemia. A Rede Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul segue cumprindo seu papel, sabendo que é imperativo primar pela 

qualidade e equidade da Educação Pública!Parafraseando Boaventura de Souza Santos, “Lutar 
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pela igualdade sempre que as diferenças discriminarem e lutar pela diferença sempre que a 

igualdade descaracterizar”. 

CRONOGRAMA DE AÇÕES 

Data Ação Agentes 

16 a 31/3/2020 Antecipação do Recesso escolar  Secretaria Municipal de Educação 

23 a 27/3 

Construção da proposta de atividades para 

alunos na página do Faceboock 

Assessoria de comunicação, coordenação 

pedagógica, participação voluntária de 

professores 

3/4/2020 
Início de postagens de atividades lúdicas e 

complementares  na página  

Assessoria de comunicação 

6 a 10/4 

Elaboração de documento orientador  que 

propõe  a elaboração  de material  com 

atividades complementares desenvolvendo 

a leitura, escrita e resolução de problemas  

Secretaria Municipal de Educação  

13 a 20/ 4 

Elaboração de material para alunos por 

ano de escolaridade com atividades 

complementares desenvolvendo a leitura, 

escrita e resolução de problemas para 

comporem a plataforma digital da 

Secretaria Municipal de Educação. 

Coordenação pedagógica 

Maio 

Lançamento das atividades na Plataforma 

Digital da Secretaria Municipal de 

Educação e elaboração de novo material 

em ação conjunta com professores e 

coordenadores pedagógicos das unidades 

escolares  

Assessoria de imprensa e secretaria de 

ciência e tecnologia 

Coordenação pedagógica Seduc  

Professores  

  
Coordenadores pedagógicos das unidades 

escolares 

Maio, junho e 
julho 

Entrega e recolhimento do material em 
versão impressa aos alunos 

Equipes das Unidades escolares 
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DOCUMENTO ORIENTADOR DE AÇÕES  

 
A Secretaria Municipal de Educação propõe neste documento de gestão de estratégias o seguinte 

planejamento norteador de ações:  

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

As atividades complementares não presenciais serão  para alunos da pré escola, Ensino 

fundamenta e EJA, por intermédio de estratégias e recursos adequados para o acompanhamento 

pedagógico dos alunos.  

 As atividades poderão ser elaboradas por professores, pedagogos e coordenadores  e serão 

enviadas por email para conteudops@gmail.com até a data estipulada em cronograma. 

 A coordenação pedagógica fará encontros on line com professores por área. 

 O caderno de atividades será montado e formatado pela equipe de coordenação 

pedagógica. 

 O caderno para será postado na plataforma Google; 

 A plataforma Google tem uma turma de cada ano  da rede municipal de ensino, neste 

sentido todos são alunos de todos os professores. 

 Na plataforma Google serão  tiradas apenas dúvidas dos alunos em relação as atividades do 

caderno, não podendo ser postadas atividades diferentes. 

 O mesmo caderno será  impresso e distribuído  pelas escolas a todos os alunos. 

 O acompanhamento das atividades será realizado através de grupos de pais de alunos e/ou 

alunos que podem fazer telefonemas às escolas  e postar as dúvidas na plataforma. 

Professores, diretores e pedagogos farão o acompanhamento através desse veículos e 

também  mediante a devolução do caderno na escola. 

 As informações relativas ao acompanhamento dos alunos será através de preenchimento de 

relatório  (ANEXO II)  

 As turmas que estão sem professor deverão ser acompanhadas pelo diretor da escola e/ou 

pedagogo. 

mailto:conteudops@gmail.com
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 A  correção e  análise das atividades deverá ser feita pelo professor regente no retorno das 

aulas presenciais, sendo usado como estratégia de planejamento para revisão e avaliação. 

 Quando ocorrer o retorno das aulas presenciais, extraordinariamente, os professores 

deverão considerar todas as habilidades trabalhadas nos cadernos, a fim de criar estratégias 

de ensino variadas para minimizar vãos e desníveis de aprendizagem no período pós-

pandemia. 

 A peridiocidade e organização de entrega e retirada dos materiais na escola será mensal de 

acordo com as datas  no quadro (ANEXO IV) 

 A logística de entrega de material aos alunos será da Secretaria Municipal de Educação e 

Escolas.  

 A secretaria entregará os cadernos já separados por turmas; 

 A escola organizará listagens (ANEXO I) para registro de retirada e devolução dos 

cadernos;  

 A entrega será realizada na escola respeitando todas as recomendações e protocolos da 

Secretaria de saúde (ANEXO V) 

 

PROPOSTA METODOLÓGICA DAS ATIVIDADES 

As atividades  a serem entregues até a data agendada mensalmente, para efeitos de  contabilização 

de carga horária, considerando a  manutenção das habilidades já desenvolvidas dos  componentes 

curriculares, propiciando o desenvolvimento da leitura, interpretação, escrita e resolução de 

problemas. Desse modo, essas atividades deverão ser elaboradas e organizadas a fim de colaborar 

com a autonomia do aluno, considerando que neste momento não haverá um professor para 

mediação do processo. Assim, propomos que as atividades apresentem dinâmicas desafiadoras a 

partir das práticas sociais dos estudantes:  

 

 Dinâmica 1 – Explorar o que o aluno já sabe ou o que pode se recordar em relação ao tema e/ou 

conceitos trabalhados em um período anterior.  

 

Dinâmica 2 – atividade a qual o aluno poderá tomar consciência da relevância deste objeto de 

conhecimento à sua vida cotidiana, realidade social e a faixa etária. 
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Dinâmica 3 – Atividade  onde o aluno é desafiado a aplicar o que aprendeu em outras situações e 

experiências de acordo com sua realidade. 

 

Dinâmica 4 – Atividade que propõe ao aluno  registrar o que aprendeu por meio de escrita, 

desenho, produção áudio visual, etc.  

 

COMPROMISSOS  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   

 Diante do contexto atual causado pela pandemia do COVID-19, a secretaria vem criando 

estratégias de acordo com determinações, recomendações e  orientações dos órgãos competentes.  

Diante disso assume a responsabilidade de:  

 Divulgar todas as ações a toda comunidade escolar;  

 Criar ferramentas tecnológicas para acesso aos alunos e familiares com os grupos no 

facebock e plataforma Google; 

 Realizar a impressão do material, oportunizando que todos os alunos da Rede Municipal de 

Ensino tenham acesso; 

 Assegurar que sejam respeitados todas as recomendações e protocolos de saúde 

determinados nos decretos;  

 Dar ampla divulgação a entrega de materiais e incentivar o uso da plataforma; 

 

 SUPERVISÃO EDUCACIONAL: 

 Orientar como serão registradas as atividades não presenciais nos diários de classes, 

realizada pelos alunos, mediante a homologação da legislação vigente. 

 Propor estratégias de arquivamento das fichas de entrega e recebimento e dos materiais, se 

necessário.  

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA  
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 Elaborar primeira versão do material a ser publicado na plataforma e impresso, enviado 

para os alunos; 

 Organizar  material recebido pelos professores a fim de ter um documento único da Rede 

Municipal de Ensino. 

 Supervisionar a gerência das ações conforme a proposta pedagógica deste período; 

 Acompanhar as postagens na plataforma, auxiliando nas dúvidas apresentadas pelos 

alunos.  

 Elaborar guia de orientação de rotinas de atividades não presenciais a fim de orientar 

famílias  e alunos  manter a comunicação com as Unidades escolares conforme § único do 

artigo 6º  da Deliberação do CM/PS25/2020; 

PEDAGOGOS  

 Organizar junto aos professores de suas Unidades escolares  atividades de acordo com 

as propostas metodológicas; 

 Acompanhar as postagens na plataforma, auxiliando professores e alunos.  

 Divulgar junto aos professores a proposta metodológica  e cronograma de entrega de 

atividades para impressão em gráfica; 

 Acompanhar junto a escola a  avaliação do processo de aprendizagem dos alunos, a fim 

de rever estratégias  de acordo com artigo 8º da Deliberação do CM/PS25/2020; 

 Acompanhar as atividades pedagógicas não presenciais extensivo àqueles alunos 

submetidos a regimes especiais de ensino de acordo com artigo 9º da Deliberação do 

CM/PS25/2020; 

DIRETORES  

 Divulgar o cronograma de atividades aos professores e toda comunidade escolar  
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 Organizar em sua Unidade Escolar como será esta entrega de acordo com orientações 

da Secretaria de Educação; 

 Na entrega do material seguir todas as recomendações de saúde discriminada nas  

orientações em anexo. 

 Registrar a entrega e recolhimento  do material em formulário específico em anexo. 

 Registrar o acompanhamento das atividades em formulário com a ajuda de professores 

e pedagogos. 

PROFESSORES  

 Enviar atividades de acordo com a proposta metodológica através do email, ou pelo 

pedagogo de sua escola. Não devendo propor realização de atividade diretamente na 

plataforma;   

 Participar na plataforma respondendo dúvidas aos alunos em relação ao material postado, 

lembrando que a plataforma visa atender a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino, 

não separados por turmas específicas. 

 Ao retorno das aulas presenciais, extraordinariamente, considerar todas as habilidades 

trabalhadas nos cadernos, a fim de criar estratégias de ensino variadas para minimizar vãos 

e desníveis de aprendizagem no período pós-pandemia. 

 Com o retorno das aulas presenciais fazer a correção e análise das atividades, usando  

como estratégia de planejamento para revisão e avaliação. 

 Seguir as determinações do Plano de Gestão Estratégica da Secretaria Municipal de 

Educação para o período de Pandemia; 

 Participar de encontros on line com a coordenação, quando solicitado, salientando que 

sempre será respeitada a publicação dos decretos municipais e estaduais. 
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ANEXO I 
 

DISTRIBUIÇÃO E DEVOLUÇÃO ATIVIDADE COMPLEMENTAR – CADERNO 1 

ANO DE ESCOLARIDADE: ______ ANO: 2020 

Mês  Maio/ 2020 – Carga horária - 20 horas 

Nome Aluno Data 
Entrega 

Assinatura 
Responsável 

Data 
Devolução 

Assinatura 
Responsável 
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ANEXO II 
 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA ESCOLA AOS ALUNOS (ART. 8º 
DEL.25/2020 CME) 

 
ANO DE ESCOLARIDADE: ______ ANO: 2020 

Mês  Maio/ 2020 – Carga horária - 20 horas 

 
Aluno  Contato (tipo de 

comunicação)  
Dúvidas registradas  

   
   
   
   
   
   

 
 
 
 

ANEXO III 
 

RELATÓRIO  DE ACOMPANHAMENTO DA ESCOLA AOS ALUNOS COM NEE (ART. 
9º DEL.25/2020 CME) 

 
 

ANO DE ESCOLARIDADE: ______ ANO: 2020 

Mês  Maio/ 2020 – Carga horária - 20 horas 

 
Aluno  Contato (tipo de 

comunicação)  
Dúvidas registradas  
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ANEXO IV 

 

CRONOGRAMA DE  ENTREGA DE ATIVIDADE E ENVIO DE CADERNOS PARA 

ESCOLA 

 

Professores  enviam 
atividades para  o 

pedagogo de sua escola ou 
coordenação  

Envio do material 
finalizado para 

gráfica  

Separação do 
material e envio 

para escola  

Distribuição nas 
escolas  

Até 18/05 22/05 5  e 8/6 9 e 10/6 

Até 10/6 18/6 6 e 7/7 13 e 14/7 

 

 

 

CRONOGRAMA DE  ENTREGA DE CADERNOS DE ATIVIDADES AOS PAIS E 

ALUNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de material  do 
1º material  

Recolhimento e entrega de 
novo material  

Turmas  

19/05 15/6 
Pré- escola (2º e 3º períodos) e 

ciclo de alfabetização (1º 2º e 3º 
anos) 

20/5 16/6 4º, 5º, 6º ao 9º ano e EJA. 

-- 13/7 
Pré -escola (2º e 3º períodos) e 

ciclo de alfabetização (1º 2º e 3º 
anos) 

-- 14/7 4º, 5º, 6º ao 9º ano e EJA. 
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ANEXO V 
 

Em virtude do momento atual, causado pela pandemia de contágio do novo corona vírus (Covid-19), 

devemos adotar algumas medidas de prevenção e higienização para evitar a contaminação e propagação da 

doença. Elaboramos, a seguir, algumas orientações e recomendações para facilitar a distribuição do 

material a ser entregue em cada Unidade Escolar. 

ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE 
 

 Vocês já receberão o material embalado em saco plástico, seguindo todas as orientações de saúde; 

 Orientamos que chame para ajudar o funcionário que possa ir e o menor número possível, 

mantendo de distância de 2 (dois) metros; 

 Planejar um local aberto, arejado e que evite aglomeração de pessoas; 

 Para a organização das filas deverá ser marcado o chão com tinta, giz branco ou fita crepe. As 

marcas deverão manter a distância mínima de 01 (um) metro entre as pessoas e também com a 

pessoa responsável pela entrega do material; 

DISTRIBUIÇÃO 

 Agendar em horários diferentes a retirada dos materiais de cada turma, por 01 (um) responsável do 

aluno de cada turma, evitando aglomeração de pessoas.  

 Oriente osresponsáveis a NÃO LEVAREM OS ALUNOS para a retirada do material. 

 
RESPONSÁVEL PELA ENTREGA 

 A pessoa responsável pela entrega deverá utilizar: máscara, luvas, touca e jaleco. OBS: As 

Unidades que necessitarem de luvas e toucas solicitar  na Secretaria de Educação, o jaleco utilizado 

pela merendeira para servir os alimentos aos alunos poderá ser utilizado, após o uso realizar a 

lavagem correta com água e sabão; 

  Manter a distância mínima de 01 (um) metro entre as pessoas que estiverem realizando a entrega 

do material e dos responsáveis que forem retirar o material; 

 Não é recomendada a coleta de assinaturas e nem a troca de canetas entre pessoas; 

  A pessoa responsável pela entrega deverá assinalar a entrega ao responsável do aluno na planilha 

de acordo com a turma de cada ano escolar; 
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 O registro fotográfico é extremamente importante para futuros fins de comprovação da ação 

realizada aos órgãos fiscalizadores, porém devemos seguir as orientações sanitárias e os cuidados 

pessoais essenciais e necessários pra evitar o contágio pela Covid-19. 

                                                   
 
 
                                                      ANEXO VI 

 
 

Prezados pais e alunos, 

O afastamento social provocado pela pandemia do novo Coronavírus forçou nossa  escola a 

adaptar a um novo modelo de ensino. A medida vai durar até o fim das recomendações e decretos 

governamentais sobre o distanciamento social. 

Esse momento, a ajuda dos pais é muito importante, pois os professores estão planejando 

atividades para os alunos e os pais deverão acompanhar e ajudar na realização destas  atividades. 

Para isso contamos com vocês, vamos lá para algumas regras.  

 

 NADA DE BARULHO – desligue a televisão e o rádio, elimine sons que possam 

atrapalhar a concentração; 

 ESCOLHA UM HORÀRIO – combine o horário, quanto tempo vai durar e onde será 

feita;  

 MUITA ORGANIZAÇÂO – Evite acumular tarefas, faça todos os dias uma. 

 ESPAÇO – defina  um espaço, mantenha-o  limpo, organizado, antes de fazer as 

atividades lave as mãos, sente em posição correta e evite alimentos neste momento. 

 NÂO DÊ RESPOSTAS – todas as atividades são conteúdos já trabalhados em algum 

momento, deixe-o pensar e chegar à própria conclusão. Se não conseguir anote no caderno 

a dúvida e/ou entre em contato com a escola.  

É importante saber que é em caráter emergencial, e tão logo seja possível, estaremos em nossa 

escola, para continuarmos aprendendo juntos, pois esta Pandemia há de passar, e tudo ficará bem! 
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Alteração no Planejamento de gestão estratégica das atividades pedagógicas em 

tempos de pandemia 
 

AMPLIAÇÃO DO CRONOGRAMA DE AÇÕES 
 

DATA  AÇÃO  AGENTES  

AGOSTO 

Encontro online com os professores, elaboração 
de material para apostilas; entrega e 
recolhimento do material em versão impressa 
aos alunos;  

Coordenação pedagógica e de 
merenda escolar; 
Orientação pedagógica; 
Equipe diretiva escolar, 
professores. 
 

SETEMBRO 

Encontro online com os professores, elaboração 
de material para apostilas; entrega e 
recolhimento do material em versão impressa 
aos alunos; correção dos materiais e elaboração 
de relatórios. Encontro formativo com equipe 
técnico pedagógica;  

Coordenação pedagógica e de 
merenda escolar; 
Orientação pedagógica; 
Equipe diretiva escolar, 
professores. 
 

OUTUBRO 

Elaboração de material para apostilas; entrega e 
recolhimento do material em versão impressa 
aos alunos; correção dos materiais e elaboração 
de relatórios; 
Encontro formativo de professores; 

Coordenação pedagógica e de 
merenda escolar; 
Orientação pedagógica; 
Equipe diretiva escolar, 
professores. 

NOVEMBRO 

Elaboração de material para apostilas; entrega e 
recolhimento do material em versão impressa 
aos alunos; correção dos materiais e elaboração 
de relatórios; Encontro formativo de 
professores. 

Coordenação pedagógica e de 
merenda escolar; 
Orientação pedagógica; 
Equipe diretiva escolar, 
professores. 
 

DEZEMBRO 

Recolhimento do material em versão impressa 
dos alunos 
Entrega dos relatórios de correção e análises 
dos materiais até dia 17 e 18. 

Coordenação pedagógica e de 
merenda escolar; 
Orientação pedagógica; 
Equipe diretiva escolar, 
professores. 
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 De acordo com a Deliberação 26/2020/CME, que revoga o artigo 10 da Deliberação 
25/2020/CME, por entender que não há previsibilidade de retorno às atividades presenciais, a 
Secretaria Municipal de Educação fixa novos percentuais para realização das atividades remotas, 
com a previsão da  construção de  7 (sete)  cadernos  elaborados e corrigidos pelos professores da 
Rede Municipal de Ensino, perfazendo uma carga horária de 708 horas somadas às 92 horas 
presenciais dos meses de fevereiro e março,  como descrita nos quadros abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A carga horária presencial de cada componente curricular deverá ser acrescida de acordo com 
cada Unidade escolar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR – 4 E 5 
ANOS) E ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

Cadernos Carga horária 

Dias letivos presenciais 92 horas 

Caderno 1 80 horas 

Caderno 2 80 horas 

Caderno 3 110 horas 

Caderno 4 110 horas 

Caderno 5 110 horas 

Caderno 6 110 horas 

caderno 7 108 horas 

Total  800 horas 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS  
Cadernos  Componente curricular  Carga horária  Carga horária Total  

Cadernos  2 a 7  

Língua Portuguesa  35 horas  210 horas  
Matemática  35 horas 210 horas 

História  24 horas 144 horas  
Geografia  24 horas 144 horas 
Ciências  24 horas 144 horas 

Língua Inglesa   12 horas  72 horas  
Educação física  12 horas 72 horas 

Artes  12 horas 72 horas 
 TOTAL  178 horas  1068 horas  

EJA  
FASE I – ESTRUTURA ANUAL DE 600 HORAS 

CADERNOS CARGA HORÁRIA 
1 60 horas 
2 90 horas 
3 90 horas 
4  90 horas 
5 90 horas 
6 90 horas 
7 90 horas 

TOTAL 600 horas 
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EJA 
1º SEMESTRE - FASES 2, 3, 4 E 5 

CADERNOS CARGA HORÁRIA 
1 60 horas 
2 60 horas 
3 60 horas 
4 60 horas 
5 

(AVALIATIVO) 
60 horas 

TOTAL 300 horas 

EJA 
2º SEMESTRE - FASES 2, 3, 4 E 5 

CADERNOS CARGA HORÁRIA 
6 150 horas 
7 150 horas 

TOTAL 300 horas 

EJA  
1º SEMESTRE - FASES 6, 7 E 8 

CADERNOS 1 A 5 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

CARGA 
HORÁRIA 

CARGA 
HORÁRIA 

TOTAL 
PORTUGUÊS 25 horas 125 horas 

MATEMÁTICA 25 horas 125 horas 
CIÊNCIAS 8 horas 40 horas 
HISTÓRIA 8 horas 40 horas 

GEOGRAFIA 8 horas 40 horas 
ARTES 2 horas 10 horas 

EDUCAÇÃO FÍSICA 2 horas 10 horas 
INGLÊS 2 horas 10 horas 
TOTAL 80 horas 400 horas  

EJA  
2º SEMESTRE - FASES 6, 7, 8 E 9 

CADERNOS 6 e 7 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

CARGA 
HORÁRIA 

CARGA 
HORÁRIA 

TOTAL 
PORTUGUÊS 40 horas 80 horas  

MATEMÁTICA 40 horas 80 horas 
CIÊNCIAS 25 horas 50 horas  
HISTÓRIA 25 horas 50 horas 

GEOGRAFIA 25 horas 50 horas 
ARTES 15 horas 30 horas  

EDUCAÇÃO FÍSICA 15 horas 30 horas 
INGLÊS 15 horas 30 horas 
TOTAL 200 horas 400 horas  
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A correção dos cadernos de atividades de 1 ao 6 Educação Infantil e Anos Iniciais,  cadernos 2 ao 
6 Anos Finais, será realizada pelos professores, orientadores pedagógicos, Diretores e vice 
diretores  de acordo com a organização de cada Unidade Escolar, podendo ser de forma remota, 
seguindo sempre todas as recomendações e protocolos de saúde determinados nos decretos 
municipais.   
O caderno 7, dos Anos Finais, será composto por questões que deverão fazer com que o aluno 
externe, demonstre, o que foi por ele internalizado. Não utilizar questionário, estudo de caso ou 
estudo dirigido, devendo ser feitas propostas de atividades onde seja possível que o aluno se 
expresse através de produção textual, produção em variadas linguagens, atividades de construção e 
apresentação de resultados. 
Para correção serão utilizados os relatórios (anexos seguintes) de acordo com as particularidades 
de cada segmento, validadas pela Supervisão e Orientação pedagógica até o dia 18/12/2020. 
 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE CADERNOS DE ATIVIDADES AOS PAIS E 
ALUNOS 

 
 
 

 
 

 
 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE ATIVIDADES E ENVIO DE CADERNOS PARA 
ESCOLA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cadernos 
Entrega de material do 

material 
Recolhimento do material 

Caderno 4 27 e 28/8 24 e 25/9 

Caderno 5 24 e 25/9 22 e 23/10 

Caderno 6 22 e 23/10 18 e 19/11 

Caderno 7 18 e 19/11 17 e 18/12 

Cadernos 

Professores 
enviam atividades 
para o Pedagogo 
de sua escola ou 

coordenação 

Envio de 
material 

finalizado para 
gráfica 

Separação do 
material e envio 

para escola 

Distribuição nas 
escolas 

Caderno 4 26/7 10/8 25 e 26/8 27 e 28/8 

Caderno 5 25/8 08/9 22 e 23/9 24 e 25 /9 

Caderno 6 25/9 6/10 20 e 21/10 22 e 23/10 

Caderno 7 19/10 3/11 16 e 17/11 18 e 19/11 
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RELATÓRIO DE CORREÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL – 2020 

 

 
 

                  Ao analisar o material  da  turma,  todas as atividades foram realizadas? 

(   )Sim       (   ) Não       (   )Parcialmente 

Produza um relatório com as seguintes considerações:  

 Percentual de atividades realizadas por esta turma; 

 Observação de realização das atividades por apostila (quais edições tiveram 

mais/menos atividades realizadas); 

 Contextualização da turma analisada (comunidade escolar e suas particularidades) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

APÓS A CORREÇÃO DO MATERIAL, PREENCHA O QUADRO ABAIXO FAZENDO TAMBÉM CONSIDERAÇÕES. 

 
UNIDADE ESCOLAR_____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR___________________________________________________________________________________ANO 

DE ESCOLARIDADE_____________________________                    DATA________________________ 

NÚMERO DE AUNOS DA TURMA:______________              TURMA:____________ 

APOSTILAS DISTRIBUÍDAS:______________ 

APOSTILAS DEVOLVIDAS:_______________ 

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DESTE DOCUMENTO________________________________ 
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                  ____________________         ____________________          _____________________     ______________ 
                     Responsável pela correção                              Diretor(a)                    Orientador(a) Pedagógico(a)         Supervisor (a) 

 
 
 

 
 

RELATÓRIO: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
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FICHA DE CORREÇÃO DAS APOSTILAS DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL I – ANOS 
INICIAIS 

UNIDADE ESCOLAR_____________________________________________________________ 
PROFESSOR___________________________________________________________________ 
ANO DE ESCOLARIDADE_____________________________DATA________________________ 
NÚMERO DE AUNOS DA TURMA:______________            TURMA:____________ 
APOSTILAS DISTRIBUÍDAS:______________ 
APOSTILAS DEVOLVIDAS:_______________ 

 
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DESTE DOCUMENTO________________________________ 

 

APÓS A CORREÇÃO DO MATERIAL, PREENCHA O QUADRO ABAIXO FAZENDO TAMBÉM CONSIDERAÇÕES. 

   

 
AO FAZER O RELATÓRIO DE CORREÇÃO CONSIDERAR: 

 QUAL FOI O EIXO MAIS ACERTADO/CONCLUÍDO; 

 QUAIS OBJETOS DE CONHECIMENTO FORAM MAIS ACERTADOS, ERRADOS OU DEIXADOS EM BRANCO; 

 QUAL O PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA TURMA; 

 QUE AS ATIVIDADES FORAM CONCLUÍDAS FORA DO ESPAÇO ESCOLAR E LONGE DOS PROFISSIONAIS 

ESPECIALIZADOS. LOGO, SERÁ IMPORTANTE CONTEXTUALIZAR A TURMA ANALISADA (ANO DE ESCOLARIDADE E 

SUAS ESPECIFICIDADES E A COMUNIDADE ESCOLAR E SUAS PARTICULARIDADES). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

 
EDIÇÃO Nº 
  

 
OBSERVAÇÃO  

COMPONENTE CURRICULAR 

QUANTAS 
QUESTÕES 

CONCLUÍDAS NA 
TURMA  

QUANTAS 
QUESTÕES 

NÃO CONCLUIDAS 
NA TURMA  

Descrever aqui quais questões de 
qual eixo foi menos ou mais 
respondido. Ex: as questões de 
números e operações desta turma 
foram menos respondidas e/ou 
apresentaram mais dificuldades  

LÍNGUA PORTUGUESA 
LEITURA, PRODUÇÃO TEXTUAL, APROPRIAÇÃO DO 
SISTEMA DE ESCRITA, GÊNEROS TEXTUAIS 

   

MATEMÁTICA 
NÚMEROS E OPERAÇÕES, GRANDEZAS E MEDIDAS, 
ESPAÇO E FORMA E TRATAMENTO DA 
INFORMAÇÃO 

   

RELATÓRIO: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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     ____________________        ____________________      _____________________        _____________ 

             Responsável pela correção                            Diretor(a)                    Orientador(a) Pedagógico(a)            Supervisor (a) 

 

RELATÓRIO: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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FICHA DE CORREÇÃO DAS APOSTILAS DE ATIVIDADES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II – ANOS FINAIS 

UNIDADE ESCOLAR_____________________________________________________________ 

ANO DE ESCOLARIDADE_____________________________DATA________________________ 

TURMA ___________________________ 

NÚMERO DE ALUNOS DA TURMA:______________ 

APOSTILAS DISTRIBUÍDAS: ______________ 

APOSTILAS DEVOLVIDAS: _______________ 

 
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DESTE DOCUMENTO________________________________ 

 

APÓS A CORREÇÃO DO MATERIAL, PREENCHA A PLANILHA COM OS OBJETOS DE CONHECIMENTO. 

 
EXEMPLO: 

Objeto de 
Conhecimento 

 Questão  Acertos Erros +/- Não 
Responderam 

 
 

Orientação 
Geográfica 

 1. a)  05 12 07 10 

 1. b)  08 10 12 04 

 4.  04 20 02 08 

       

 
    
 

AO FAZER O RELATÓRIO DE CORREÇÃO CONSIDERAR: 

 QUAIS FORAM OS OBJETOS DE CONHECIMENTO COM MAIS ACERTOS, ERROS OU QUE NÃO 

FORAM RESPONDIDOS EM CADA COMPONENTE CURRICULAR; 

 QUAL FOI O PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA TURMA; 

 QUAL FOI A METODOLOGIA UTILIZADA POR CADA COMPONENTE CURRICULAR. 
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____________________        ____________________             _____________________           _____________ 

         Responsável pela correção                      Diretor(a)                               Orientador(a) Pedagógico(a)                Supervisor (a) 

RELATÓRIO: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
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RELATÓRIO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – SEDUC DE 
PARAÍBA DO SUL -2020 

FASES I A V 
 
Componente Curricular _________________________ 
Ano Escolaridade/ FASE: ______________              Caderno:_________  
 

EXEMPLO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  _____________________        ____________________     _____________________        _____________ 

             Responsável pela correção                    Diretor(a)                            Orientador(a) Pedagógico(a)           Supervisor (a) 

 
 

Objeto de 
Conhecimento 

Alunos Questão Respondeu Não Respondeu 

 
 

Orientação Geográfica 

 2. a)   

 2. b)   

 4.   

    

Objeto de 
Conhecimento 

Alunos Questão Respondeu Não Respondeu 

 
 
 

 3.    

 4.    

    4.   

    

Objeto de 
Conhecimento 

Alunos Questão Respondeu Não 
Respondeu 
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RELATÓRIO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – SEDUC DE 
PARAÍBA DO SUL -2020 

FASE VI A IX 
 
Componente Curricular _________________________ 
Ano Escolaridade/ FASE: ______________                                                          
Caderno:_______  
 
 
Edição    EXEMPLO: 
 

 
 

Objeto de 
Conhecimento 

 Ques
tão 

Acerto 
 

Erro +/- Não Respondeu 

 
 
 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

Objeto de 
Conhecimento 

 Questão Acerto 
 

Erro +/- Não Respondeu 

 
 
 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Objeto de 
Conhecimento 

Alunos Questão Acerto Erro +/- Não Respondeu 

 
 

Fração 

 1.      

 2.      

    4.     
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Objeto de 
Conhecimento 

 Questão Acerto 
 

Erro +/- Não Respondeu 

 
 
 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
  
      ____________________        ____________________            _____________________          _____________ 

                 Responsável pela correção                       Diretor(a)                             Orientador(a) Pedagógico(a)              Supervisor (a) 
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RELATÓRIO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – SEDUC DE 
PARAÍBA DO SUL -2020 

FASES I A V 
 
Componente Curricular _________________________ 

Ano 

Escolaridade/ FASE: ______________              Caderno:_________  

EXEMPLO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________        ____________________        _____________________             _____________ 

          Responsável pela correção                      Diretor(a)                          Orientador(a) Pedagógico(a)                 Supervisor (a) 
 
 

Objeto de 
Conhecimento 

Alunos Questão Respondeu Não Respondeu 

 
 

Orientação Geográfica 

 3. a)   

 5. b)   

 4.   

    

Objeto de 
Conhecimento 

Alunos Questão Respondeu Não Respondeu 

 
 
 

 6.    

 7.    

    4.   

    

Objeto de 
Conhecimento 

Alunos Questão Respondeu Não 
Respondeu 

 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

    


