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ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

           MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL 
 

 

Parecer CME/PS nº 01/2021 
Análise plano do Plano de Gestão desenvolvido pela 
Secretaria Municipal de Educação de Paraíba do Sul – 

RJ . 

                                                                  
 
Paraíba do Sul, 11 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

Considerando o momento atípico que a ainda atravessamos, com a pandemia de Covid-19, 

e diante dos desafios deste novo ano letivo, o Ilustríssimo Srº Secretário Municipal de Educação, 

Elder dos Santos Azevedo, 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 desenvolvido 

pela Secretaria Municipal de Educação.  

Sendo assim, em sessão ordinária, realizada no dia 11 de fevereiro de 2021, por meio 

digital, no aplicativo Google Meet, o pleno decidiu aprovar o plano de gestão, por unanimidade, 

apresentando algumas sugestões. Ao Secretário de Educação, foram encaminhadas as sugestões 

que foram acatadas e passaram a compor o documento. 

 

 

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

consideração.    

   

 

 

Atenciosamente, 

_________________________________________ 

        Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 

                                           Presidente do Conselho Municipal de Educação     
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PLANO DE GESTÃO – ANO LETIVO 2021: ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

PEDAGÓGICO EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 

Diante do cenário atípico vivenciado por todo mundo em função da Pandemia ocasionada 

pelo novo coronavírus – Covid-19 que levou a suspensão das atividades presenciais nas escolas 

públicas e privadas, a Secretaria Municipal de Educação, no exercício de suas funções, vem 

apresentar sua proposta pedagógica para o efetivo atendimento de todas as etapas e modalidades 

da Educação Básica sob sua responsabilidade.  

Para tal, visa adequar os recursos disponíveis, bem como fazer os investimentos 

necessários para o acompanhamento dos profissionais da educação em seu trabalho pedagógico e 

dos estudantes em seus processos de desenvolvimento e aprendizagem.  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; 
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- Considerando o Parecer CNE/CP 05/2020, de 28 de abril de 2020; 

- Considerando o Parecer CNE/CP 11/2020, de 07 de julho de 2020; 

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

- Considerando a Resolução Conjunta da SEEDUC/SES nº 1536, de 25 de janeiro de 2021; 

- Considerando os Decretos Municipais que estabelecem recomendações e orientações em 

decorrência da infecção pelo Covid-19: 

* Decreto Nº 014/2021; 

* Decreto Nº 023/2021; 

* Decreto Nº 024/2021; 

  * Decreto Nº 026/2021; 

 

A presente proposta visa apresentar o Plano Gestão da Educação da rede municipal de 

Paraíba do Sul no ano letivo de 2021, com o objetivo de atender a todos os estudantes. 

 

Justificativa: 

 

Há quase um ano, entramos em isolamento social e fechamos as unidades escolares, para 

tentar conter a disseminação do novo coronavírus. Hoje, ao olharmos para a educação a 

reafirmamos como direito fundamental e serviço essencial para toda a sociedade, principalmente 

para nossas crianças, jovens e adultos que dela dependem diretamente.  

Contudo, nesse contexto adverso, temos o desafio de pensar estratégias e, criar 

possibilidades para o retorno gradativo as atividades presenciais, posto que a pandemia não 

acabou e a taxa transmissibilidade em nosso município é bastante alta. Diante disso, a Secretaria 

Municipal de Educação vem apresentar um plano de retomada às aulas, de forma segura para 

estudantes e profissionais da educação, por entendermos que o afastamento prolongado da referida 

instituição causa prejuízos na formação dos discentes, especialmente aqueles que estão 

socialmente mais vulneráveis. 

 Assim, busca-se com esse plano lançar algumas ações e estratégias que visam minimizar 

os impactos causados pelo distanciamento social e a ausência da instituição escolar (em seu 

espaço físico), buscando igualdade e equidade para garantir os direitos de aprendizagens dos 

estudantes de todas as faixas etárias, bem como colaborar com a Secretaria Municipal de Saúde na 

criação e fiscalização de protocolos de saúde e segurança que garantam o retorno seguro às 

unidades escolares. 
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No enfrentamento do desafio que a Pandemia, ainda nos coloca, este documento traz um 

plano de organização das ações educativas nos mais variados espaços de aprendizagem, incluindo 

o retorno gradativo as unidades escolares. Fica explicitado aqui, que o referido plano segue as 

diretrizes e normativas de âmbitos: nacional, estadual e municipal. Sendo assim, em caso de 

legislações supervenientes, esse documento sofrerá alterações. 

 

Ações: 

 

Considerando os diversos contextos sociais dos estudantes e as questões relacionados ao 

acesso desigual a internet e as ferramentas online, a Secretaria Municipal de Educação, oferta 

atividades pedagógicas não presenciais, através dos Cadernos Pedagógicos, atividades itinerantes 

através da Kombi do conhecimento para os estudantes das escolas do campo e atividades online. 

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, ao longo do ano buscamos ampliar o atendimento através de uma plataforma 

digital. A referida plataforma digital será estruturada com uma turma por ano de escolaridade, para 

cada unidade escolar, porém com material único elaborado pelo conjunto de docentes. Compõem 

o conjunto de turmas da plataforma: salas de Pré-escola ao Nono ano do Ensino Fundamental, 

salas de Educação de Jovens e adultos (EJA), uma sala Bilíngue, destinada aos alunos surdos 

atendidos pelo município, uma sala de Coordenadores Pedagógicos e uma sala para os docentes. 

Ressalta-se que, neste espaço, não haverá inserção de atividades que não estejam contemplados 

nos Cadernos Pedagógicos. 

Nesse contexto, organizamos a rede municipal em grupos de trabalho, com a curadoria de 

um Coordenador Pedagógico: 

 Educação Infantil (creche e pré-escola) - Dulcineia 

 Ciclo I – Alfabetização (1º, 2º e 3º anos) – Roberto Àzis 

 Ciclo II – 4º e 5º anos – Fabiana Ribeiro da Silva 

 Artes – Ana Maria Nascimento Santos de Oliveira 

 Língua Portuguesa – Gilmara de Araújo 

 Língua Inglesa – Ana Cristina da Costa Freitas 

 Matemática – Hilda Ribeiro da Silva 
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 História – Robison Zacharias 

 Geografia – Tânia Mara Lourenço 

 Ciências – Priscila Alves Ferreira 

 Educação Física – Diovana Aparecida de Oliveira Borges 

 Educação de Jovens e Adultos – Ana Paula Pereira Ventura Ornellas da Costa 

Com previsão inicial de confeccionarmos três Cadernos Pedagógicos bimestrais, com 

carga horária distribuída da seguinte maneira: 

 Primeiro Caderno Pedagógico – 192h 

 Segundo Caderno Pedagógico – 220h 

 Terceiro Caderno Pedagógico – 188h  

 Primeiro Caderno Pedagógico - EJA -150h -1º semestre 

 Segundo Caderno Pedagógico - EJA -150h-1º semestre 

 Caderno de Educação Especial Inclusiva. 

Enquanto houver ensino remoto a avaliação da aprendizagem se dará pelo 

acompanhamento dos/das docentes dos seus grupos de estudantes por meio de aplicativos de 

comunicação e da correção dos Cadernos Pedagógicos, que serão recolhidos e corrigidos para 

atestar o cumprimento das tarefas e computar a carga horária prevista. Desse modo, os docentes 

devem produzir um inventário de acompanhamento pedagógico de cada turma a fim de registrar 

seus progressos, retrocessos e os pontos que necessitam de atenção na formação de cada discente. 

A partir do segundo bimestre, pretende-se iniciar o ensino híbrido de modo a oportunizar 

um retorno gradual e seguro à escola e ao ensino presencial. Tal ensino será realizado com base na 

Resolução conjunta da SEEDUC/SES nº 1536, de 25 de janeiro de 2021, que aponta a necessidade 

de considerar as bandeiras de risco de contaminação para permitir aulas presenciais nas unidades 

escolares conjugadas com atividades remotas. 

Levando em consideração a realidade multifacetada dos estudantes do município, 

pretende-se construir um ensino em sistema de rodízio que possa conjugar presença parcial dos 

estudantes na escola, acompanhamento remoto e utilização de material online e off-line. A fim de 

oportunizar o retorno ao ensino presencial de forma gradual e híbrida, a Secretaria Municipal de 

Educação organizará o quantitativo de estudantes nas unidades escolares por etapas e modalidades 

de ensino, de acordo, com as bandeiras de risco de contaminação, propagação do novo coronavírus 

no município e o espaço físico das unidades escolares. 
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Quantitativo de estudantes nas unidades escolares de Ensino Fundamental 

BANDEIRAS 1º ao 3º ano 4º e 5º ano 6º ao 9º ano 

Laranja 40% 50% 50% 

Amarela 65% 75% 75% 

Verde 100% 100% 100% 

 

Os estudantes da Educação Infantil das creches e pré-escolas participarão do Ensino 

Híbrido, da seguinte maneira:  

Quantitativo de estudantes nas unidades escolares de Educação Infantil 

BANDEIRAS Creche I Creche II Creche III 2º Período 3º Período 

Laranja 40% 40% 40% 40% 40% 

Amarela 65% 65% 65% 65% 65% 

Verde 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

Cronograma das ações: 

1º Bimestre – Ensino Remoto 

Data Ação Agentes 

04 a 19/02/2021 

Planejamento de ações pedagógicas. 

Acolhida aos docentes e demais 

profissionais da Educação. 

Confecção das atividades e material 

multimídia  para o Caderno Pedagógico. 

Secretaria Municipal de Educação 

Coordenadores Pedagógicos 

Docentes 

22/02 a 

12/03/2021 

Início do trabalho com os estudantes 

Concurso Cultural: Fico assim sem você... 

Circulação da Kombi do conhecimento 

 

Secretaria Municipal de Educação 

Departamento de Ensino e Coordenação Pedagógica 

Participação voluntária de docentes 

11/03/2021 

Início da formação continuada dos 

docentes que atuam na Ed Infantil; Ciclo 

de Alfabetização; Ensino Fundamental I e 

II e EJA. 

Secretaria Municipal de Educação 

Departamento de Ensino e Coordenação Pedagógica 

 

04 e 05/03/2021 
Entrega dos Kits de Alimentos Naturais  Professores, gestores, coordenadores pedagógicos e 

demais funcionários nas Unidades Escolares   

08/03/2021  Docentes com curadoria dos Coordenadores 



 

                                                                                                                                    

            
 

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

 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Atividades disponibilizadas na plataforma 

digital.  

 

Pedagógicos  

Departamento de Ensino e Coordenação Pedagógica 

10/03/2021 
Reunião para ajustes no Cadastro de 

Creche e Primeira Matrícula 

Coordenação de Educação Infantil  

Supervisão Escolar 

09 a 31/03/2021 

 

Circulação da Kombi do conhecimento 

 

Docentes voluntários   

Departamento de Ensino e Coordenação Pedagógica 

09 a 31/03/2021 

Levantamento de materiais para 

fundamentação e confecção do segundo 

Caderno Pedagógico com foco nas 

adaptações curriculares para a Educação 

Especial Inclusiva; 

Elaboração de materiais multimidiático 

para compor o Caderno Pedagógico e a 

Plataforma. 

 

 

Docentes com curadoria dos Coordenadores 

Pedagógicos  

Departamento de Ensino e Coordenação Pedagógica 

01 a 30/04/2021 

Organização das secretarias das unidades 

escolares. 

Conferência das matrículas do ano letivo 

2021. 

Supervisão Escolar 

Auxiliares Administrativos 

07,14,21, 

28/04/2021 

Formação Continuada dos Docentes de 

escolas com turmas multisseriadas. Título: 

Multisseriação ou Multi-idade? 

Secretário Municipal de Educação 

Público prioritário: docentes das escolas do campo e 

de urbanas com turmas multisseriadas. 

04/03/2021 

II Encontro formativo com os docentes 

que atuam na Ed Infantil; Ciclo de 

Alfabetização; Ensino Fundamental I e II 

e EJA. 

Secretaria Municipal de Educação 

Departamento de Ensino e Coordenação Pedagógica 

 

29 e 30/04/2021 
Encontro formativo: a Universidade vai à 

escola. 

Webnários 

 

2º Bimestre – Ensino com rodízio de estudantes 

Data Ação Agentes 

03/05/2021 

I Reunião Pedagógica por grupo de 

trabalhos, para avaliação do trabalho no 

primeiro bimestre. 

Coordenadores Pedagógicos com o apoio do 

Departamento de Ensino e Coordenação Pedagógica 

04/05/2021 
Início do rodízio de estudantes nas 

unidades escolares 

Professores, gestores, coordenadores pedagógicos 

nas Unidades Escolares 

06 e 07/05/2021  Professores, gestores, coordenadores pedagógicos e 
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Entrega do Segundo Caderno Pedagógico. 

 

demais funcionários nas Unidades Escolares 

10 a 14/05/2021 

III Encontro formativo com os docentes 

que atuam na Ed Infantil; Ciclo de 

Alfabetização; Ensino Fundamental I e II. 

Departamento de Ensino e Coordenação Pedagógica 

10 a 31/05/2021 
Correção do Primeiro Caderno 

Pedagógico e confecção de relatório. 

Docentes nas Unidades Escolares 

 

11/05/2021 

 

Início do Programa Saúde do Educando 

Coordenação de Educação Especial/Saúde do 

Educando 

NASF 

12 a 20/05/2021 

Formação dos docentes e coordenadores 

pedagógicos para atuação nos Espaços de 

Possibilidades. 

Coordenação de Educação Especial/Saúde do 

Educando 

 

12 a 20/05/2021 
Seleção dos estudantes para participar dos 

Espaços de Possibilidades 

Coordenação de Educação Especial/Saúde do 

Educando 

24/05/2021 
Início das atividades do Laboratório de 

Aprendizagem 

Coordenação de Educação Especial/Saúde do 

Educando 

07 a 09/06/2021 

 

I Feira Literária Virtual da Rede 

Municipal de Ensino de Paraíba do Sul 

Departamento de Ensino e Coordenação Pedagógica 

Coordenadores Pedagógicos 

Docentes 

Gestoras 

Discentes 

10 a 18/06/2021 

V Encontro formativo com os docentes 

que atuam na Ed Infantil; Ciclo de 

Alfabetização; Ensino Fundamental I e II 

e EJA. 

 

Departamento de Ensino e Coordenação Pedagógica 

 

16, 23, 30/06 -  

07 e 14/07/2021 

Formação continuada para trabalhar na 

Educação em Tempo Integral e na 

Educação do Campo para docentes e 

coordenadores pedagógicos. 

 

Departamento de Ensino e Coordenação Pedagógica 

05 a 16/07/2021 

Construção da primeira parte do relatório 

de acompanhamento das atividades 

escolares do ano letivo de 2021. 

Gestoras 

Coordenadores Pedagógicos 

Supervisoras 

19 a 30/07/2021 

 

Recesso Escolar 

Coordenadores Pedagógicos 

Docentes 

Discentes 
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3º Bimestre – Ensino com rodízio de estudantes 

Data Ação Agentes 

02/08/2021 

II Reunião Pedagógica por grupo de 

trabalhos, para avaliação do trabalho no 

segundo bimestre. 

Coordenadores Pedagógicos com o apoio do 

Departamento de Ensino e Coordenação Pedagógica 

03 e 04/08/2021 Entrega do Terceiro Caderno Pedagógico. Unidades Escolares 

06/08/2021 

Formação continuada para docentes das 

salas de reursos e dos Espaços de 

Possibilidades  

Coordenação de Educação Especial/Saúde do 

Educando 

 

05 e 30/08/2021 

Correção do Segundo Caderno 

Pedagógico e confecção de relatório. 

 

Docentes nas Unidades Escolares 

9 A 13/08/2021 

VI Encontro formativo com os docentes 

que atuam na Ed Infantil; Ciclo de 

Alfabetização; Ensino Fundamental I e II. 

 

Departamento de Ensino e Coordenação Pedagógica 

23 e 24/08/2021 

 

 

Sarau virtual com o tema Folclore 

  

Departamento de Ensino e Coordenação Pedagógica 

Coordenadores Pedagógicos 

Docentes 

Gestoras 

Discentes 

20 e 21/09/2021 

I Seminário de Educação e Práticas 

pedagógicas populares da Rede Municipal 

de Paraíba do Sul. 

Título: Paulo Freire, presente! Em 

comemoração aos 100 anos de vida do 

Patrono da Educação Brasileira. 

Secretaria Municipal de Educação 

Departamento de Ensino e Coordenação Pedagógica 

Supervisão Escolar 

Coordenadores Pedagógicos 

Gestoras 

Docentes 

22/09 a 

04/10/2021 

Produção de planejamento de material 

para diagnose e material complementar 

para acompanhamento dos estudantes com 

curadoria dos Coordenadores 

Pedagógicos. 

Professores, gestores, coordenadores pedagógicos 

nas Unidades Escolares  

 

 

4º Bimestre – Ensino Presencial 

Data Ação Agentes 

01/10/2021 

III Reunião Pedagógica para alinhamento 

do retorno de todos os estudantes às 

unidades escolares. 

Coordenadores Pedagógicos nas Unidades Escolares  
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 04/10/2021 

Retorno dos estudantes as atividades 

presenciais. 

Aplicação de diagnose em todas as 

turmas/ano de escolaridade 

 

Professores, gestores, coordenadores pedagógicos 

nas Unidades Escolares 

18 a 22/10/2021 

VII Encontro formativo com os docentes 

que atuam na Ed Infantil; Ciclo de 

Alfabetização; Ensino Fundamental I e II 

e EJA. 

 

Departamento de Ensino e Coordenação Pedagógica 

25/10 a 

05/11/2021 

Análise do resultado da diagnose. Professores, gestores, coordenadores pedagógicos 

nas Unidades Escolares 

08/11 a 12/11 

Envio de relatório da análise do resultado 

da diagnose á Secretaria Municipal de 

Educação  

 

Coordenadores Pedagógicos 

Gestoras 

 

O trabalho pedagógico realizado pelos profissionais da educação estará assim organizado. 

Os/As docentes são responsáveis por produzir material para composição dos Cadernos 

Pedagógicos, bem como acompanhar os processos de aprendizagem das turmas que estão sob sua 

responsabilidade. Para tal, serão utilizadas as mais variadas ferramentas de comunicação online 

(Whatsapp, Facebook, Telegram, entre outros) para garantir o contato e o acompanhamento de 

todos os estudantes. 

Cabe aos coordenadores pedagógicos, a curadoria de um dos grupos de trabalho dos 

docentes para produção dos materiais para os Cadernos Pedagógicos, bem como propor junto à 

equipe do Departamento de Ensino e Coordenação Pedagógica, instrumentos, ferramentas, 

caminhos e alternativas para o ensino remoto e híbrido. 

As gestoras devem coordenar os docentes e demais funcionários das unidades escolares 

sob sua responsabilidade, cuidando de verificar e informar a Secretaria Municipal de Educação a 

participação dos docentes e demais funcionários nas atividades para o qual são solicitados, bem 

como realizar atendimentos nas unidades escolares junto com os auxiliares administrativos sempre 

que necessário. 

As supervisoras farão trabalho presencial para atender as demandas relacionadas a vida 

escolar dos estudantes, conferirão as matrículas, assinarão os documentos de transferência e 

prestarão assessoria a Secretaria Municipal de Educação e as escolas sempre que se fizer 

necessário.  
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Organização do Trabalho Pedagógico: 

 

A Secretaria Municipal de Educação propõe neste plano de gestão as seguintes diretrizes:  

 Os Cadernos Pedagógicos, com as atividades não presenciais e complementares serão para 

os estudantes da Pré escola, Ensino fundamental- anos iniciais e finais, EJA e para alunos 

com Necessidades Educativas Especiais, por intermédio de estratégias e recursos 

adequados para o acompanhamento pedagógico dos estudantes.  

 As atividades serão elaboradas por docentes sob a curadoria de um coordenador 

pedagógico e este, fará o envio do material para a coordenação pedagógica correspondente 

na Seduc até a data estipulada em cronograma. 

 O Departamento de Ensino e Coordenação Pedagógica através de suas coordenações darão 

suporte, quando necessário aos coordenadores pedagógicos nos encontros online com 

professores por grupo de trabalho, aqueles descritos anteriormente. 

 Os Cadernos Pedagógicos serão montados e formatados pela equipe do Departamento de 

Ensino e Coordenação Pedagógica. 

 A plataforma digital terá uma turma de cada ano da rede municipal de ensino, tendo o 

gerenciamento de todos os docentes da rede municipal. 

 Os docentes devem estar disponíveis em seus horários de trabalho para atender as 

demandas dos estudantes, escolas e Secretaria Municipal de Educação. 

 Haverá horários de plantão para tirar dúvidas por grupo de trabalho. Essas dúvidas poderão 

ser tiradas pela plataforma e, também pelo Whatsapp, nunca somente por esse último. 

 Os Cadernos Pedagógicos estarão disponíveis na plataforma, onde terá material 

complementar, jogos, brincadeiras, e outros materiais pedagógicos. 

 O acompanhamento das atividades será realizado através de grupos de pais de estudantes 

e/ou estudantes que poderão fazer telefonemas às escolas e postar as dúvidas na 

plataforma. Docentes, gestores e coordenadores pedagógicos farão o acompanhamento 

através desses veículos e, também mediante a devolução dos Cadernos Pedagógicos na 

escola. 

 As informações relativas ao acompanhamento das turmas e estudantes será através de 

preenchimento do inventário de acompanhamento pedagógico (ANEXO II)  

 A Secretaria Municipal de Educação criará estratégias de acompanhamento das turmas que 

estão sem docente juntamente com gestoras e coordenadores pedagógicos. 



 

                                                                                                                                    

            
 

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

 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 A correção e análise das atividades deverá ser feita por um professor ou outro profissional 

designado pela Seduc para esse fim, sendo usado como estratégia de planejamento para 

revisão e avaliação. 

 Quando ocorrer o retorno às aulas presenciais, extraordinariamente, os professores deverão 

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

ensino variadas para minimizar dificuldades 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 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 Municipal de Saúde (ANEXO V) 

 

 

Proposta Metodológica das atividades:  

 

Cada grupo de trabalho sob curadoria de um coordenador pedagógico, seguirá as diretrizes 

para elaboração das atividades a serem entregues até a data agendada, para efeitos de 

contabilização de carga horária. Ao planejar as atividades é preciso considerar como referência o 

documento elaborado após análise de percurso na oferta de ensino não presencial no ano de 2020 

pelo corpo docente da rede municipal de educação de Paraíba do Sul, a Proposta Pedagógica de 

Continuum Curricular.  

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

com a autonomia do estudante, considerando que neste momento a mediação por parte dos 

professores ocorrerá das mais variadas maneiras, com o intuito de garantir o desenvolvimento e a 

aprendizagem de todos os estudantes. Conforme material elaborado por Maria Teresa Tedesco, 

juntamente com a análise dos professores e equipe técnica pedagógica da rede (SEDUC,2020) é 

necessário considerar ao produzir as atividades: 
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• Linguagem: deve ser, preferencialmente, clara, autoexplicativa e autoinstrutiva; sendo 

capaz de promover a comunicação efetiva e eficaz entre o professor/ a e o aluno/ a, 

envolvidos no processo pedagógico: 

a) Contextualização do que vai ser apresentado para estudo; 

b) Explicação didática; 

c) Exemplificação com modelo de análise do exemplo; 

d) Material interativo, que estabelece diálogo com o professor e a tecnologia. 

As atividades deverão também serão estruturadas através da: 

A) Contextualização do estudo/ do objeto de conhecimento; 

B) Exposição didática do objeto de conhecimento, partindo de textos, imagens; 

C) Linguagem clara e autoexplicativa; 

D) Linguagem rica em exemplos; exemplos comentados e com diálogo com o leitor; 

E) Inserção de links, fóruns, autorreflexões; 

F) Sumarização de conteúdos. 

 

É importante que as atividades apresentem dinâmicas desafiadoras a partir das práticas 

sociais dos estudantes, sendo elas:  

 Dinâmica 1 – Explorar o que o/a estudante 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/a estudante aluno poderá tomar consciência da relevância deste 

objeto de conhecimento à sua vida cotidiana, realidade social e a faixa etária. 

 

Dinâmica 3 – Atividade onde o/a estudante é desafiado a aplicar o que aprendeu em outras 

situações e experiências de acordo com sua realidade. 

 

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

desenho, produção áudio visual, etc.  

 

Compromissos   

 

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

estratégias para a operacionalização do trabalho pedagógico, a fim de minimizar os impactos da 

ausência física da escola no último ano e, também, busca avançar na construção de uma proposta 
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ético-político-pedagógica que leve em consideração a realidade que vivemos na atualidade e a de 

nossos educandos. 

  Diante disso assume a responsabilidade de:  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Seduc) 

 

 Divulgar todas as ações a toda comunidade escolar;  

 Criar ferramentas tecnológicas para que professores, alunos e familiares tenham acesso - 

Facebook e plataforma digital; 

 Realizar a impressão do material elaborado pelos docentes, oportunizando que todos os 

estudantes da Rede Municipal de Ensino tenham acesso; 

 Assegurar que sejam respeitados todas as recomendações e protocolos de saúde 

determinados nos decretos, nas unidades sob sua responsabilidade;  

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

 

DEPARTAMENTO DE ENSINO E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

 Organizar material elaborado pelos professores, sob a curadoria dos Coordenadores 

Pedagógicos, a fim de construir os Cadernos Pedagógicos únicos para todos os estudantes 

da Rede Municipal de Ensino;  

  Supervisionar a gerência das ações conforme a proposta pedagógica da Secretaria 

Municipal de Educação; 

 Acompanhar as postagens na plataforma, auxiliando nas dúvidas apresentadas pelos 

estudantes; 

 Elaborar e ministrar encontros online de formação com professores, coordenadores 

pedagógicos e supervisores; 

 

 SUPERVISÃO EDUCACIONAL 

 Orientar como serão registradas as atividades não presenciais em fichas específicas, 

realizadas pelos estudantes, mediante a homologação da legislação vigente; 
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 Propor estratégias de arquivamento dos relatórios de entrega e recebimento e dos materiais, 

se necessário; 

  Conferir históricos e outros documentos necessários, solicitados pela direção da escola ou 

pais de estudantes; 

 Realizar conferência da matrícula inicial, assim como arquivamento dos relatórios de 

atividades complementares;  

  Elaborar um relatório final das atividades de ensino durante a Pandemia em parceria com 

coordenadores pedagógicos e gestoras.  

 

 

COORDENADORES PEDAGÓGICOS  

 

 Fazer a curadoria de um grupo de professores determinado conforme ano de escolaridade, 

modalidade ou etapa durante o RRT; 

 Atender as demandas vindas das unidades escolares;  

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

famílias e estudantes a manterem a comunicação com as Unidades escolares, conforme 

parágrafo único do artigo 6º, da Deliberação do CME – PS nº 25/2020;  

 Organizar junto aos professores de seus grupos de trabalho atividades de acordo com as 

propostas metodológicas da Secretaria Municipal de Educação;  

 Acompanhar as postagens na plataforma, auxiliando professores e estudantes; 

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

atividades para impressão na gráfica;  

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

de rever estratégias de acordo com artigo 8º da Deliberação do CME – PS nº 25/2020;  

 Acompanhar as atividades pedagógicas não presenciais extensivo àqueles alunos 

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

– PS nº 25/2020;  
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 Organizar e dirigir sempre que necessário e recomendado pela Secretaria Municipal de 

Educação, reuniões pedagógicas com o seu grupo de trabalho.  

 Avalizar as atividades após verificar se condizentes a proposta da Secretaria Municipal de 

Educação;  

 Elaborar um relatório final das atividades de ensino durante a Pandemia em parceria com 

gestoras e supervisoras. 

 

GESTORAS E VICES 

 

 Divulgar o cronograma de atividades aos professores e toda comunidade escolar;  

 Organizar em sua Unidade Escolar como será esta entrega de kits de alimentos naturais e 

Cadernos Pedagógicos, de acordo com orientações da Secretaria de Educação e legislação 

vigente; 

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

orientações dadas;  

 Registrar a entrega e recolhimento do material em formulário específico;  

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

coordenadores pedagógicos;  

 Zelar pelo patrimônio das escolas, limpeza e conservação dos ambientes externos e 

internos;  

 Receber, conferir e assinar as notas fiscais dos produtos e alimentos entregues na Unidade 

escolar;  

 Estar disponível para abrir e resolver quaisquer questões que possam surgir com relação à 

Unidade escolar sob sua responsabilidade;  

 Apresentar um plano de funcionamento e oferta de ensino da Unidade Escolar, com 

cronograma das ações que envolvem professores e coordenadores pedagógicos, bem como 

os demais funcionários, a fim de organizar o trabalho realizado pela unidade escolar 

durante a Pandemia. O referido plano requer, como última etapa, um relatório final, a ser 

construído com suporte pedagógico dos coordenadores e supervisores. 
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PROFESSORES E PROFESSORAS 

 

 Participar de reuniões pedagógicas remotas;  

 Participar de atividades de formação continuada;  

 Construir planejamento, fazer adequação e realizar preparação de atividades de intervenção 

docente não presencial;  

 Elaborar material didático para ser disponibilizado em versão imprensa e digital, de acordo 

com a proposta metodológica da Secretaria Municipal de Educação.  

 Manter interações com os discentes em ambiente virtual, bem como, através de aplicativo 

que permita a comunicação; 

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

famílias e estudantes a manterem a comunicação com as Unidades escolares, conforme 

parágrafo único do artigo 6º, da Deliberação do CME – PS nº 25/2020;  

 Criar estratégias junto à unidade escolar de acompanhamento das atividades;  

 Participar na plataforma respondendo dúvidas aos discentes em relação ao material 

postado, lembrando que a plataforma visa atender a todos os estudantes da Rede Municipal 

de Ensino, não separados por turmas específicas; 

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

trabalhadas nos Cadernos Pedagógicos, a fim de criar estratégias de ensino variadas para 

minimizar possíveis dificuldades e desníveis de aprendizagem ocorridas neste período de 

pandemia; 

 Seguir as determinações do Plano de Gestão das Atividades Pedagógicas em tempo de 

Pandemia. 
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ANEXO I 

 

DISTRIBUIÇÃO E DEVOLUÇÃO DOS CADERNOS PEDAGÓGICOS 

ESCOLARIDADE: ______ ANO: 2021 

Mês  _______/ 2021 – Carga horária - ____ horas 

Nome Aluno 
Data 

Entrega 

Assinatura 

Responsável 

Data 

Devolução 

Assinatura 

Responsável 
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ANEXO II 

 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA ESCOLA AOS ESTUDANTES (ART. 8º 

DEL.25/2020 CME) 

 

ANO DE ESCOLARIDADE: ______ ANO: 2021 

Mês ________/ 2021 – Carga horária - ____ horas 

 

Aluno  Contato (tipo de 

comunicação)  

Dúvidas registradas  
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ANEXO III 

 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA ESCOLA AOS ESTUDANTES COM NEE 

(ART. 9º DEL.25/2020 CME) 

 

 

ANO DE ESCOLARIDADE: ______ ANO: 2021 

Mês ______/ 2021 – Carga horária -_______ horas 

 

Aluno  Contato (tipo de 

comunicação)  

Dúvidas registradas  
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ANEXO IV 

 
CRONOGRAMA DE ENTREGA DE ATIVIDADE E ENVIO DE CADERNOS 

PEDAGÓGICOS PARA ESCOLA 

 

Docentes enviam 

atividades para os 

coordenadores 

pedagógicos de seu 

grupo de trabalho. 

Envio do 

material 

finalizado para 

gráfica  

 

Separação do 

material 

Envio e 

organização do 

material pela 

escola  

Distribuição para 

os estudantes  

Até 25/02 05/03 

 

15/03 

 

16/03 16 e 17/03 

Até 20/04 23/04 
 

03/05 04 e 05/05 06 e 07/05 

Até 16/07 26/07 
 

02/08 03 e 04/08 05 e 06/08 
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ANEXO V 

 
As gestoras e vices: 

 
Em virtude do momento atual, causado pela pandemia de contágio do novo coronavírus (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 e deverão embalar 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. 
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                                                      ANEXO VI 

 

 

As famílias, responsáveis e estudantes, 

 

O afastamento social, ainda necessário, 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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