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“Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, 

refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar.” 

 

PAULO FREIRE 

 

 

DIRETRIZES PEDAGÓGICAS PARA O ANO LETIVO DE 2021 ENSINO REMOTO 

 

A Secretaria Municipal da Educação de Areia Branca-RN (SEDU), CONSIDERANDO a Lei Federal nº 14.040/2020, os Parecer CME n° 

001/2020; CONSIDERANDO as inúmeras possibilidades para dinamizar o processo de ensino e aprendizagem, torna públicas estas Diretrizes 

para o início do ano letivo de 2021, com o objetivo de orientar os estabelecimentos de ensino da rede pública municipal para a organização do 

trabalho escolar. 

 

 

1. Nosso histórico: 

 

No dia 17 de março de 2020, por meio da Portaria nº 343, o Ministério da Educação (MEC) se manifestou sobre a substituição das 

aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia da COVID-19. Desde então, vários pareceres do 

Conselho Nacional da Educação foram homologados, orientações do Conselho Municipal de Educação- CME de Areia Branca-RN foram 

seguidas, e a Secretaria de Educação Municipal elaborou diretrizes e instruções normativas específicas de orientação para este período de 

pandemia que culminou no fechamento das escolas e da continuidade do trabalho por meio do ensino remoto. 
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Para isso, o CME realizou uma pesquisa junto aos professores, supervisores e alunos quanto ao acesso à internet e após análise 

conjunta com a Secretaria de Educação, foi definida a retomada do ensino no dia 01 de julho do ano de 2020, no município de Areia Branca 

por meio remoto. 

Abaixo apresentamos os principais gráficos analisados: 

 

✓ Dados estatísticos das pesquisas realizadas pelo Conselho Municipal de Educação: 

 

Dados Gerais 

Público-alvo Dados 

colhidos 

Dados 

considerados 

Quantidade total do universo 

de pesquisa 

Alunos 1.629 1.133 3.436 

Professores 189 120 244 

Supervisores 27 22 25 

Fonte: Pesquisa virtual realizada pelo CME entre os dias 13 e 25 de maio. 

 

 

 

✓ Informações quanto ao acesso a internet dos alunos 

 

 

Fonte: Pesquisa virtual realizada pelo CME entre os dias 13 e 25 de maio. 

 

 

 

 

 

 

Aparelhos usados para acesso à internet dos alunos 
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Fonte: Pesquisa virtual realizada pelo CME entre os dias 13 e 25 de maio. 

 

 

 

✓ Aparelhos usados para acesso à internet 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa virtual realizada pelo CME entre os dias 13 e 25 de maio. 

 

Estes dados possibilitaram o desenvolvimento de estratégias para o trabalho com o ensino remoto no ano de 2020. Para os alunos 

que tinham acesso a internet as aulas aconteciam virtualmente e para os alunos sem acesso a internet, a escola ou centro de Educação Infantil 

encaminhava as atividades com orientações em formato impresso. 
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O ensino remoto no ano de 2020, no município de Areia Branca-RN, foi desafiador, nos trouxe muitos aprendizados, sobretudo 

quanto a articulação participação das famílias, sobre a vivência do trabalho em equipe e colaborativo vivido por todas as instituições de ensino. 

E como os professores reinventaram-se e inovaram as suas práticas pedagógicas transformando suas casas em espaços de sala aula na 

transmissão através das telas Aconteceram inúmeras reuniões pedagógicas, monitoramentos, acompanhamentos, redefinições e reinvenções do 

fazer educativo no intuito de fortalecer o vínculo do aluno com a escola e garantir o direito de aprender de todos. 

E é através das lições aprendidas durante o ano de 2020 na vivência das experiências neste contexto pandêmico e imbuídos 

pelo desejo de cuidar e garantir a aprendizagem de todos que planejamos o ano letivo de 2021. 

 

2. Organização do ano letivo 2021 

 

Partindo da premissa de trabalhar a Educação para um novo tempo: cuidar e garantir a aprendizagem de todos, com foco no 

acolhimento e reintegração social dos professores, estudantes e suas famílias, como forma de superar os impactos psicológicos do longo período 

de isolamento social. Sugere-se aqui a realização de formação dos professores para prepará-los para este trabalho de integração. As 

atividades de acolhimento devem, na medida do possível, envolver a promoção de diálogos com trocas de experiências sobre o período vivido 

(considerando as diferentes percepções das diferentes faixas etárias) bem como a organização de apoio pedagógico, de diferentes atividades 

físicas e de ações de educação alimentar e nutricional, entre outros. 

 

3. Continuum curricular  

 

No Parecer Nº15/2020 do CNE, Art. 4º considera que para o cumprimento dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da 

Educação Básica, e observando-se que a legislação educacional (LDB, art. 23) e a BNCC admitem diferentes critérios e formas de organização 

da trajetória escolar, a integralização da carga horária mínima do ano letivo afetado pela pandemia pode ser efetivada no ano subsequente, 

inclusive por meio da adoção de um continuum curricular de 2 (duas) séries ou anos escolares contínuos, observadas as diretrizes 

nacionais editadas pelo CNE, a BNCC e as normas dos respectivos sistemas de ensino. O continuum curricular é uma readequação curricular 

para garantir aos estudantes a aprendizagem necessária ao prosseguimento de estudos. A ideia é que as instituições de ensino tenham a 

autonomia para fazer o diagnóstico de seus alunas/os, identificando os objetivos de aprendizagens não desenvolvidos. Para adoção do 

continuum curricular, a unidade escolar deverá elaborar a avaliação diagnóstica, com base na mediante a seleção de objetos de 

conhecimentos, considerados pré-requisitos para que os estudantes possam avançar de um conhecimento mais simples a outro mais complexo. 

De posse dos resultados dessa avaliação, o professor, em articulação com a gestão escolar, realizará a priorização curricular. Entende-se por 

priorização curricular o conjunto de objetos do conhecimento imprescindíveis para a formação dos estudantes. As estratégias de recuperação 

das aprendizagens deverão acontecer de maneira integrada, ao longo de todo o ano letivo de 2021, podendo se estender para 2022. 

 

4. Orientações Ensino Remoto  

 

Relembrando que no ensino remoto, não há aulas presenciais na escola, as atividades são realizadas em casa pelo aluno. O aluno ou 

responsável poderá ir à escola pegar as atividades elaboradas pelo professor e impressas pela escola e realizá-las em casa, com a ajuda 

de seus responsáveis e o auxílio da internet, livros e outras fontes de pesquisa. 

 

A organização de trabalho pedagógico semanal do professor deverá ocorrer da seguinte forma: 

 

01-dia dedicado a aula síncrona, com no máximo 20 minutos de duração para Educação Infantil e anos iniciais e 40 minutos para os anos 

finais; 
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04- dias dedicados para aulas assíncronas. Sendo, 02 vídeos por semana com duração máxima de 12 minutos para todas as modalidades de 

ensino; 

 

Obs.: Está contido dentro desta organização, 01(um) dia para execução de planejamento, sendo substituído por outro profissional. 

Uma estratégia consistente para o ensino remoto é aquela que busca mitigar as condições heterogêneas de acesso e os diferentes 

efeitos de soluções à distância em função do desempenho prévio dos estudantes. 

 

Para enfrentar o risco da ampliação de desigualdades, ao lançar mão de estratégias de ensino à distância, é preciso entender que a 

disposição de recursos tecnológicos é heterogênea entre os alunos e que aqueles que já têm desempenho acadêmico melhor tendem a se 

beneficiar mais das soluções tecnológicas. 

 

Nessa perspectiva, a Secretaria da Educação de Areia Branca-RN, orienta que sejam adotadas estas estratégias para melhorar o 

trabalho pedagógico no período do ensino remoto, como apresentadas abaixo: 

 

• A escola/CEI deve criar os grupos de whatsapp por ano e turma; 

• A escola/CEI pode iniciar o ano letivo realizando uma live para acolher as famílias e alunos; 

• A escola/CEI deve criar um termo de compromisso para que os pais assinem se comprometendo em acompanhar os seus 

filhos; 

• Execução de aulas síncronas semanalmente; 

• O feedback das aulas com alunos e famílias devem ocorrer no horário das aulas; 

• As escolas deve realizar a busca ativa de alunos infrequentes e/ou que abandonaram a escola; 

• Orientamos que as escolas e CEIS criem um canal no you tube; 

• Aulas e frequência do aluno devem ser registradas; 

5. Orientação do mapeamento do quantitativo de alunos com acesso e sem acesso a internet 

 

Orientamos aos diretores escolares e de Centros de Educação Infantil que façam o mapeamento por aluno sobre o acesso a internet 

e disponibilidade de equipamento tecnológico para acesso às aulas. 

6. Orientação da Busca Ativa Escolar 

 

A Busca Ativa Escolar pode ser potencializada em momentos de crise e colaborar para prevenir e enfrentar a exclusão escolar, com 

base em informações ancoradas na metodologia social e na ferramenta tecnológica disponibilizadas pela estratégia. Por isso, sugere-se que, 

antes de aplicar as recomendações, as equipes voltem aos manuais, guias e demais produtos, disponíveis na aba biblioteca do site da Busca 

Ativa Escolar, a fim de retomar as principais orientações. 

 

É importante salientar que, no seu retorno ao atendimento presencial, os diversos serviços públicos terão que realizar ações de busca 

ativa, visto que muitas crianças e muitos(as) adolescentes podem ter tido sua situação de vulnerabilidade acentuada devido à pandemia de 

covid-19. 

O cenário atual indica a possibilidade de aumento do trabalho infantil e/ou precário, de casos de violências física e sexual e de 

intensificação de violações entre públicos já bastante vulneráveis, como crianças e adolescentes em situação de rua, em acolhimento 

institucional, com deficiência, pertencentes a comunidades tradicionais ou adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio 

http://areiabranca.rn.gov.br/
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fechado. 

 

Para os momentos de emergência e crises, os próprios profissionais das escolas, tanto das redes municipais quanto estaduais, podem 

ganhar um protagonismo fundamental para a Busca Ativa Escolar. Com o auxílio de professores, coordenadores pedagógicos e diretores, 

ganha-se fôlego para fazer frente às situações excepcionais. 

 

O coordenador operacional da Busca Ativa Escolar precisa entrar em contato com as escolas municipais para mobilizá-las, orientá-

las sobre a estratégia e inseri-las na equipe. Posteriormente, cadastra seus profissionais nas seguintes funções: 

- Professores: atuação como agentes comunitários para emitir alertas de crianças e adolescentes em risco de abandono ou em abandono 

escolar. 

- Equipe diretiva – coordenador pedagógico, diretor: atuação como técnicos verificadores para realizar a pesquisa e a análise técnica acerca 

dos motivos de risco ou abandono escolar. 

 

7. Orientações pedagógicas: 

 

Trata-se, portanto, de uma proposta pensada inicialmente para auxiliar o desenvolvimento de ações que visam reduzir o 

distanciamento entre as aprendizagens propostas no currículo referencial alinhado à BNCC e as aprendizagens reais da maioria dos estudantes 

brasileiros. Dessa forma, os Mapas de Foco da BNCC também se ajustam às situações adversas, como a da pandemia que acometeu o país e o 

mundo a partir do primeiro bimestre letivo de 2020, pois possibilita, partindo-se da Base, a priorização das aprendizagens, considerando as 

relações que estas estabelecem com as unidades temáticas, os objetos de conhecimento, as demais habilidades previstas para o ano/ etapa e 

suas progressões, e o desenvolvimento integral. 

 

7.1 Orientação para a aplicação do diagnóstico da aprendizagem 

 

A escola deverá realizar uma avaliação diagnóstica de cada aluno por meio da observação do desenvolvimento em relação aos 

objetivos de aprendizagem e habilidades que se procurou desenvolver com as atividades pedagógicas não presenciais e construir um programa 

de recuperação, caso necessário, para que todos os alunos possam desenvolver, de forma plena, o que é esperado de cada uma ao fim de seu 

respectivo ano letivo. 

 

Deverá ser assegurada para os alunos sem acesso a internet no ato do diagnóstico, a segurança sanitária das escolas, reorganização 

do espaço físico do ambiente escolar e orientações permanentes quanto aos cuidados a serem tomados nos contatos físicos com os colegas e/ 

ou professores, de acordo com o disposto pelas autoridades sanitárias. 

 

Vale salientar que todas as atividades pedagógicas não presenciais devem ser registradas, durante o tempo de confinamento, para 

fins de comprovação e autorização de composição de carga horária por meio das entidades competentes. 

7.2 Orientações para o desenvolvimento e encaminhamento das atividades impressas: 

 

As atividades impressas serão produzidas pelos professores, aproveitando o coletivo das habilidades individuais dos docentes, dos 

níveis de aprendizagem dos estudantes, com a colaboração de toda a equipe pedagógica da escola. Essas atividades podem ser repassadas às 

famílias, respeitando os cuidados demandados pelos protocolos e medidas de segurança. 

http://areiabranca.rn.gov.br/
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I- Para os estudantes do Ciclo de Alfabetização (1º ao 3º ano do Ensino Fundamental) que não tenham acesso a internet, 

será distribuído material impresso alinhado com o conteúdo); 

II- Sugere-se o trabalho com sequências didáticas que sejam planejadas e orientadas com o objetivo de promover uma 

aprendizagem específica e definida, e que atenda a necessidade de alfabetizar letrando, a partir dos diversos gêneros textuais, 

que leve à formação de um leitor e escritor competente. 

III- Atenção especial à entrega de atividades impressas a todos os estudantes que não tiverem acesso à internet, com os cuidados 

demandados pelos protocolos de saúde. 

IV- As atividades impressas podem possuir caráter complementar, de revisão, de avaliação ou outras finalidades pedagógicas, 

considerando sempre, os processos de aprendizagem dos estudantes. 

V- O professor deverá avaliar as atividades que são entregues pelos estudantes, seja via online ou impressa. Sugere-se também, 

que ele faça uma autoavaliação e desenvolva atividades diagnósticas a fim de mapear as aprendizagens dos estudantes, 

principalmente para identificar as dificuldades que eles estejam enfrentando, bem como para subsidiar o planejamento e as 

estratégias pedagógicas. 

VI- Os exercícios e todas as atividades impressas, uma vez respondidos pelos estudantes, deverão ser devolvidos, conforme 

orientação da 

VII- unidade escolar, para que os professores possam realizar as correções e direcionar e adotar as intervenções necessárias. 

VIII- O livro didático é o recurso pedagógico mais importante a ser adotados no processo de realização de atividades pedagógicas 

não presenciais, alinhado às atividades impressas e/ou online. 

 

7.3 ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS DAS COORDENAÇÕES: 

 

• Educação Infantil 

 

Em conformidade, com a Base Nacional Comum Curricular - BNCC e o Documento Curricular do Rio Grande do Norte - 

DCRN, a Educação Infantil está organizada por Campos de Experiências. Estes Campos se constituem em um conjunto de competências e 

habilidades, que acolhe as experiências e as situações concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçados nas áreas do 

conhecimento. 

 

Baseando-se em cinco Campos de Experiência, como fundamentais para o desenvolvimento das crianças, que são eles: Eu, o outro 

e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; e Espaço, tempo, 

quantidades, relações e transformações. Além destes campos, são garantidos também segundo o documento, seis direitos de 

aprendizagem, que estruturam as formas de interação dentro da Instituição escolar. Os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, 

expressar e conhecer-se. 

 

Os Eixos Estruturantes da Educação Infantil são as interações e as brincadeiras. Tendo em vista estas orientações, o planejamento 

e execução das aulas, deve objetivar a garantia dos direitos de aprendizagens, englobando os campos de experiência, através dos eixos 

estruturantes, tendo sempre a criança com protagonista deste processo. 

Assim sendo, orienta-se o envio semanal de atividades para as famílias e crianças, com o intuito de estreitar vínculos afetivos, 
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promover práticas de brincadeiras livres e orientadas, através de rede social, Facebook ou WhatsApp, devidamente regulamentada quanto ao 

seu uso. 

As atividades encaminhadas para os alunos sejam atividades lúdicas e de carácter recreativo, sempre instigando a imaginação e 

criatividade das crianças. É importante que seja levado em consideração as singularidades das famílias no momento do planejamento das 

atividades que serão enviadas. 

É prioritário que seja encaminhadas brincadeiras que possam contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem linguística, motora, 

afetiva, social e cognitiva. 

Confecção de brinquedos com materiais acessíveis, danças, filmes infantis, estimular conversas, também pode ser sugerido, contação 

de histórias, jogos, músicas, atividades de movimento (pode ser realizada dentro de casa e no quintal), programas infantis pela TV aberta. As 

orientações citadas são relevantes para os pais responsáveis das crianças das creches (2 a 3 anos) e da pré-escola (4 e 5 anos). 

 

Desse modo, listamos abaixo algumas experiências e vivências fundamentais nesse momento para provocar e fortalecer as interações 

família e criança e, ao mesmo tempo favorecer e dar continuidade ao processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças: 

 

• Literatura (leitura e histórias contadas usando livros e outros elementos, recontos de histórias pelas crianças, resgatar as histórias 

da família, etc); 

• Jogos e brincadeiras diversas; 

• Construção de brinquedos e brincadeira (construção de brinquedos com materiais não estruturados, resgatar as brincadeiras antigas 

da cultura popular, como pular corda, amarelinha, vivo-morto, elefante colorido, estátua ou outras, desafiar a família a brincar com 

seu filho (a) com as brincadeiras antigas que eles brincaram na infância, brincadeiras de faz de conta com lençóis, etc.); 

• Musicalidade, brincadeiras cantadas (incluindo as brincadeiras com palavras que são simples, mas divertidas, como trava-línguas, 

parlendas, adivinhas, poesia, cantigas de roda entre tantas outras); 

• Desenhos livres (com lápis, giz de cera, canetinhas, pedrinhas, gravetos, carvão, giz de lousa no chão e etc., em especial quando 

estiverem ao ar livre); 

• Receitas caseiras (Fazer receita culinária e outras junto com as crianças); 

• Estabelecer rotinas com as crianças (alimentação, higiene, afazeres, cuidar das plantas e outros); 

• Relatos das crianças e famílias sobre suas vivências nesses dias de isolamento social; 

• Orientações cotidianas sobre os cuidados de higiene e prevenção para evitar a disseminação do coronavírus; 

 

O papel de cada envolvido nesse processo é fundamental para que esse momento se torne agradável e significativo para todos, em 

especial as nossas crianças. 

 

1. Crianças – o protagonista dessas ações. 

2. Famílias – mediação dos pais ou responsáveis sobre atividades sistemáticas realizadas com seus filhos durante o período de 

isolamento social, inclusive utilizando-se de encontros virtuais síncronos e se possível, acessar diariamente os vídeos no horário de 
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regência do professor; apoiar e interagir com as crianças na realização das experiências e vivências; garantir o cuidado, a brincadeira 

e a interação com a criança. 

3. Professores – Planejar e executar as aulas remotas em vídeos e também em cadernos de atividades; enviar para o coordenador a 

vídeo aula; acompanhar e monitorar a devolutiva das vivências realizadas pelas famílias e crianças; estimular cotidianamente as 

famílias e as crianças a participarem e a realizarem as vivências propostas; estabelecer uma rotina de diálogo com as crianças de 

forma individual ou em pequenos grupos virtualmente pelo período, semanal, quinzenal e ou no mínimo uma vez por mês de acordo 

com a realidade de cada professor para provocar a escuta, sobre seus interesses, anseios, dificuldades e as aprendizagens; preencher 

ficha diagnóstica no inicío 

do ano letivo para embassar o trabalho durante todo o periodo; fazer relatório individual por semestre sobre o desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças e para essa construção se faz necessário a documentação pedagógica, diferentemente do registro de 

atividades já realizado nas instituições, é uma estratégia que possibilita a visualização da originalidade dos processos construtivos 

das crianças, de suas experiências individuais e em grupo, por meio de textos escritos, imagens, vídeos e objetos e pode representar 

elemento de qualificação da proposta pedagógica ao relacionar-se à reflexão sobre a prática e à formação contínua, à construção de 

memória e identidade, à compreensão do pensamento infantil, ao planejamento e à avaliação (Portfólio da turma e individual). Bem 

como, registrar as atividades remotas no caderno de planejamento e arquivá-las produzindo um portfólio dos registros da participação 

e envolvimentos famílias e das crianças, como também o diário de classe, sob a ótica da documentação pedagógica para que sirva de 

replanejamento e reflexões sobre o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. 

4. Supervisores/diretores - Promover encontros regulares de formação de professores para reflexão coletiva de suas práticas. 

Acompanhar, desenvolver estratégias, apoiar e orientar o professor no planejamento das ações pedagógicas a serem desenvolvidas 

e as administrativas exigidas (documentos e registros); orientar o professor a arquivar os registros referente a devolutiva pelas 

famílias das suas vivências; realizar encontro virtual com o grupo de trabalho; assistir vídeos aulas e fazer observações necessárias 

junto aos professores; monitorar o envolvimento e participação das famílias em cada grupo; Realizar busca ativa e alimentar o 

sistema de infrequência das crianças; garantir o cumprimento do Calendário Escolar; orientar as famílias sobre o seu papel 

principalmente nesse momento; contactar as famílias sempre que houver necessidade por telefone, e ou reunião virtual, promover 

momento de encontro virtual com acolhimento, diálogo, escuta com as famílias e as crianças para incentivar, estimular cada vez 

mais a participação e o envolvimento, fortalecer o vínculo família e Instituição de Educação Infantil e apoiá-las no que for preciso. 

A avaliação na Educação Infantil ocorrerá de forma contínua e diagnóstica, durante todo processo de desenvolvimento das atividades, 

através de fichas e relatório descritivo semestral contemplando os aspectos cabíveis dentro das atividades remotas trabalhadas. 

 

• Ensino Fundamental Anos Iniciais: 

 

A tecnologia embora seja uma ferramenta importante para o momento de distanciamento social, nada substitui as relações, o contato, 

a expressão humana, a emocionalidade e a materialidade das experiências que são substanciais para essa etapa da Educação Básica. Dessa 

forma, a relação com as famílias é de fundamental importância para que o processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças aconteça; 

por isso, se faz necessário envolvê-los desde o início no processo de educação remota. 

No tocante as especificidades dos anos iniciais do ensino fundamental é importante que os planejamentos das atividades remotas 

com vistas ao processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, estejam articulados, tendo como base os objetos de conhecimentos, 

competências e habilidades presentes na BNCC. Dessa forma, o planejamento em questão, partirá das atividades pedagógicas previstas no 
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planejamento, em consonância com o currículum continuum 2020/2021. Esta flexibilização, permitirá que habilidades e conteúdos que não 

puderam ser vistos em 2020. ( Ou que precisam ser aprofundados) sejam retomados esse ano de 2021. Por isso, um exercício necessário é 

mapear as aprendizagens a serem garantidas e reorganizadas nesse currículo bianual. Portanto, precisa aproveitar esse momento para estudar 

e pensar no (re)significado de aprender e ensinar e como potencializar as aprendizagens das crianças quando ensinamos de outra forma'; mesmo 

que seja de forma não presencial. Chama-se atenção para o uso de materiais como imagens, histórias, músicas, vídeos, jogos, brincadeiras 

e etc. É importante ressaltar o planejamento de atividades que envolva momento de interação com as crianças de suas turmas(aula síncronas), 

preferencialmente em seu horário de regência para que os vínculos estabelecidos sejam preservados. 

O ensino virtual apresenta uma característica própria, e constitui uma ferramenta necessária neste período para minimizar a falta de 

interação entre os pares. 

 

O papel do professor - Propor encontros virtuais periódicos com os estudantes que tiverem acesso às aulas remotas para abrandar os efeitos 

do isolamento, em um trabalho interdisciplinar, com base nas competências socioemocionais, sempre e tão relevantes nesse momento/tempo, 

na qual o estudante deve ir progressivamente construindo autonomia para resolver as situações-problemas apresentadas, assim como ocorre 

na vida. Sabemos que o ensino remoto não é a opção ideal para nossos estudantes, porém é o que o Brasil e muitos países vêm fazendo como 

alternativa de assistência educacional possível devido às limitações que o surto de COVID-19 apresenta, pensando na saúde de todos os 

envolvidos. 

 

Sugerimos algumas ações para o professor como forma de auxiliar seu trabalho: 

 

1. Manter o diálogo efetivo com os pais; 

2. Informar ao supervisor/diretor da escola, quando o aluno se ausentar repetidas vezes, para que se faça a busca ativa desse 

aluno; 

3. Conversar com os alunos sobre como serão as aulas remotas; 

4. Atualizar a lista de telefone dos pais/ responsáveis, criar os grupos de whatsapp; 

5. Realizar os diagnósticos com os alunos na primeira quinzena de aula e posteriormente a cada dois meses, realizando intervenções 

pedagógicas necessárias para a consolidação da aprendizagem; 

6. Preparar um ambiente alfabetizador para o momento das aulas; 

7. Utilizar diferentes metodologias, fazendo uso de áudios, vídeo chamada, podcast , Youtube, Google Meet, entre outras ferramentas 

digitais, dinamizando as aulas remotas de modo que favoreçam a aprendizagem dos alunos; 

8. Fazer uso, pelo menos uma vez na semana, de aula síncrona por meio do google meet, ou outras ferramentas que possibilitem o 

trabalho; 

9.  Definir regras do grupo whatsapp das turmas (pedir aos pais que evitem postagens que não sejam de amplo interesse); 

10.  Definir horários para postagem das atividades: manhã das 7h às 11:30h, tarde das 13h às 17h. Com exceção para os alunos que 

só tem o contato a noite com o celular; 

11.  A frequência das aulas será diária para os alunos que tem acesso, através de fotos das atividades realizadas pelos mesmos e para os 

alunos sem acesso a frequência será por meio da devolução das atividades impressas; 

12.  Entregar aos pais o calendário das aulas previamente planejado pela equipe da escola. 

 

Diretor/supervisor: A gestão desempenha várias funções no seu cotidiano. Algumas dessas tarefas são de ordem burocrática, outras de teor 
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pedagógico. Dentre elas é importante que a equipe gestora: 

 

1. Promova encontros regulares de formação de professores para reflexão coletiva de suas práticas. 

2. Acompanhe, desenvolva estratégias, apoie e oriente o professor no planejamento das ações pedagógicas a serem desenvolvidas e as 

administrativas exigidas; orientar o professor a arquivar os registros referente às devolutivas do aluno; 

3. Realize encontros virtuais e ou presencial, obedecendo os cuidados sanitários, com o grupo de trabalho; 

4. Assista vídeos-aulas e faça observações necessárias junto aos professores; 

5. Monitore o envolvimento e participação das famílias em cada grupo; 

6. Realize busca ativa e alimente o sistema de infrequência das crianças; 

7. Garanta o cumprimento do Calendário Escolar; 

8. Oriente as famílias sobre o seu papel principalmente nesse momento; 

9. Contacte as famílias sempre que houver necessidade por telefone, e ou reunião virtual, promovendo momento de encontro virtual 

com acolhimento, diálogo, escuta com as famílias e as crianças para incentivar, estimular cada vez mais a participação e o 

envolvimento, fortalecendo o vínculo família e escola, apoiando-as no que for preciso. 

 

Orientações às famílias- O acompanhamento familiar, além de grande estimulador, é também um facilitador do processo de aprendizagem. 

Para que essa relação se fortaleça e de fato aconteça é preciso: 

 

I- Colaboração familiar: A colaboração entre família e escola se torna ainda mais imprescindível neste momento. É importante manter 

uma comunicação eficaz, esclarecendo todas as dúvidas com professores e equipe pedagógica, respeitando o tempo e o estado emocional 

dos estudantes, pois sabemos que a ansiedade está presente neste período de mudanças em nossas rotinas. A adaptação pode formar-se de 

diferentes maneiras para cada estudante em especial. 

 

II- Estabelecimento de uma rotina diária em casa para o aluno, pois ela ajuda a criança e o adolescente a se organizar, criando hábitos. 

Estabelecer um horário para o estudo é muito importante para a disciplina e a compreensão das atividades. Reserve de uma a duas horas 

diárias para a realização das atividades, de acordo com o ano no qual a criança se encontra. 

 

O professor disponibilizará aos alunos exercícios e videoaulas de determinado tema, sempre conectados ao planejamento do 

professor de suas respectivas turmas. Para o desenvolvimento do plano de aulas remotas, o professor pode solicitar aos alunos a realização das 

atividades propostas e o envio de um print das respostas por e-mail ou WhatsApp. Também é possível utilizar esse dispositivo para o envio de 

áudios para a turma, com explicações e encaminhamentos para a realização das atividades. O professor também desenvolverá suas próprias 

avaliações, pesquisas, questionários, simulados, atividades de reforço com o uso de ferramentas gratuitas. No que se refere a Avaliação durante 

as aulas remotas, é importante considerar qual deve ser o papel da avaliação em um contexto de pandemia. Ela precisa estar alinhada ao 

currículo e com os objetivos de aprendizagem que os educadores esperam atingir neste período. A partir dessa análise, é possível 

identificar quais os 

conteúdos mais importantes para cada ano, mas com a consciência do que é possível ser trabalhado no momento. Precisamos explicar aos 

alunos o que vamos fazer e o que esperamos deles. 
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ATIVIDADE DIAGNÓSTICA - Os professores do 1º ao 3º ano trabalharão com atividades diagnósticas realizadas no início do ano letivo, 

precisamente na primeira quinzena e continuará bimestralmente, para o acompanhamento dos avanços no processo ensino aprendizagem. 

Assim, ao fim de cada bimestre, teremos um registro criterioso do processo de evolução das hipóteses de escrita das crianças. Enfim, neste 

caso o papel do professor alfabetizador tem uma tarefa imprescindível: descobrir o que cada aluno sabe sobre o sistema de escrita. 

Enquanto os professores do 4º ao 9º ano realizarão também atividades diagnósticas com a finalidade de ajudar a identificar as causas 

das dificuldades específicas dos estudantes, observando se as crianças apresentam ou não as habilidades e pré-requisitos para os processos 

de ensino e aprendizagem, definindo assim as ações para sanar os problemas. Diante do contexto atual, com o ensino remoto, sugerimos que 

as atividades diagnósticas do Fundamental I sejam realizadas por chamadas de vídeo para alunos com acesso a internet; enquanto, os sem 

acesso sugerimos que as atividades sejam realizadas na própria escola obedecendo as orientações da OMS. 

Longe de ser uma novidade a atividade diagnóstica, ela sempre foi importante de fato. Sua aplicação se torna simplesmente 

fundamental em meio à situação em que vivenciamos, em que o retorno das aulas presenciais ainda é incerto. 

Orientações para realização da atividade diagnóstica para os alunos do 4º e 5º anos: 

Sugestões de instrumentais para realização da avaliação diagnóstica da aprendizagem dos alunos: 

* Simulados português e Matemática; 

 

* Atividades que desenvolvam o raciocínio lógico matemático; 

 

* Produção textual; 

 

* Leitura e interpretação de textos de diferentes gêneros textuais. 

 

* Entrevistas com os alunos. 

 

 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

O processo de avaliação nos anos iniciais (1º ao 3º anos) seguirá acontecerá a concepção da avaliação contínua e formativa, 

orientamos que ao final de cada semestre seja elaborado um relatório de todo processo de aprendizagem das crianças. No que se refere ao 4º e 

5º anos, avaliação também seguirá a mesma concepção e acontecerão de forma contínua e processual, a partir das observações diárias 

transformadas em notas bimestrais para aprovação do ano letivo, uma vez, que trabalhamos com o sistema alfanumérico. 

Portanto, seguindo as normas da BNCC, ao estabelecer as competências e habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos ano a 

ano, demanda a re(elaboração) curricular, e exige que nós educadores pensemos coletivamente como é nossa escola, o que queremos e como 

garantir as crianças e jovens os direitos de aprendizagem expressos por estas competências e habilidades nesse contexto pandêmico. 

 

• Anos Finais do Ensino Fundamental: 

 

Observação: cada professor realiza aquela atividade diagnóstica que está de acordo 

com a realidade vivida. 
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É necessário avançar no processo de abertura das escolas, sem retroceder no combate à pandemia e garantir a segurança dos alunos, 

dos professores, gestores e profissionais da educação. Pensar nisto como direito à vida e o direito de aprender, e um novo formato de estratégias 

precisa estar disposto para o desenvolvimento das atividades remotas na nossa cidade adotando: 

 

PREMISSAS PEDAGÓGICAS: 

 

➢ Acolhimento socioemocional aos alunos e profissionais; 

➢ Recuperação e aprofundamento da aprendizagem; 

➢ Prevenção do abandono e da evasão escolar; 

➢ Reorganização de Tempo e Espaço; 

➢ Planejamento e Monitoramento; 

 

 

Vamos incorporar atividades pedagógicas não presenciais e/ou remotas com uso de tecnologias diversas, para contribuir no processo 

de aprendizagem tão necessário neste período de Pandemia: 

➢ Estruturar um Ambiente Virtual de Aprendizagem através de plataformas online; 

➢ Criar grupos pedagógicos no Whatsapp por segmento, como forma de comunicação/planejamento pedagógico entre professores e 

coordenadores pedagógicos. 

➢ Fazer o uso das mídias sociais como, YouTube, Whatsapp, Facebook, Skipe, Google Sala de Aula, Google Meet e o Google Forms 

de forma pedagógica; 

➢ Semanalmente ou quinzenal, os professores objetivarem um planejamento para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem do seu aluno. 

 

O envio de atividades ocorrerá conforme cronograma elaborado pela equipe pedagógica da escola, através de cronograma que 

intercale as disciplinas. Criar um plantão para diálogo com os alunos em dias agendados pela escola. 

E que seja significativo que pais, mães ou responsáveis compreendam nossa metodologia e que o isolamento social não é férias 

escolares, por isso, é preciso que estejamos unidos com o propósito de auxiliar seus filhos/nossos alunos a nova meta de aprendizagem. 

Caso alguns estudantes não estejam participando das atividades da escola, será essencial que a escola entre em contato com os 

responsáveis ou o estudante (se maior de 18 anos) para identificação do porquê e fazer o registro. Vale também explicar a importância da 

participação dos estudantes neste período de isolamento social, para que possamos buscar soluções conjuntas com os professores e equipe 

pedagógica de forma a facilitar a participação de todos sem que se prejudique a aprendizagem. 

 

• Educação especial 

➢  

O Atendimento Especializado é uma modalidade de ensino destinada a alunos que apresentam deficiências, da qual venham a ter 

necessidades educativas especiais no campo da aprendizagem, originadas quer de deficiência física, sensorial, intelectual ou múltipla 

deficiência. Tem por objetivo principal proporcionar ao aluno com necessidades especiais o desenvolvimento de suas potencialidades, tanto 

nos aspectos intelectuais, físico, social e do trabalho, mediante conhecimentos, habilidades e aptidões, promovendo sua auto realização. 
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As atividades pedagógicas não presenciais aplicam-se aos alunos de todos os níveis, etapas e modalidades educacionais. Portanto, é 

extensivo também àqueles submetidos a regimes especiais de ensino, entre os quais os que apresentam altas habilidades/superdotação, 

deficiência e Transtorno do Espectro Autista (TEA), atendidos pela modalidade de Educação Especial. 

 

As atividades pedagógicas não presenciais, mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação, adotarão 

medidas de acessibilidade igualmente garantidas, enquanto perdurar a impossibilidade de atividades escolares presenciais na unidade 

educacional. Os professores do AEE atuarão com os professores regentes em rede, articulados com a equipe escolar, desempenhando suas 

funções na adequação de materiais, e planejamento sob orientações específicas às famílias e apoios necessários na justa medida das tarefas. 

 

Vale ressaltar que deve ficar claro aos responsáveis, que a realização das atividades domiciliares, requer paciência e dedicação, por 

isso as atividades propostas pelo professor devem ser bem descritas, proporcionado o máximo de autonomia para o aluno e claro que, para os 

alunos com maior comprometimento, nem sempre a autonomia total é possível, os professores devem avaliar continuamente a aprendizagem, 

considerando as particularidades de cada um e colocando tudo isso em discussão com os pais e responsáveis considerando também que todos 

neste momento, estão em processo de adaptação à nova rotina de atividades acadêmicas. 

É importante também, o monitoramento de como foi a realização dessas atividades, no qual os responsáveis poderão anotar como 

foi sua execução e como o estudante se sentiu ao realizá-las. 

 

8. Orientações gerais sobre a Avaliação da aprendizagem  

 

a) Avaliação formativa e recuperação da aprendizagem 

 

O processo de ensino e aprendizagem no ensino remoto/híbrido precisa ser norteado pela avaliação formativa, pautada em diferentes 

instrumentos de coleta de dados, de modo a administrar e adequar a progressão das aprendizagens dos estudantes, por meio de intervenções 

pedagógicas ajustadas aos níveis, ritmos e possibilidades estudantis, oportunizando a personalização do ensino. 

Deste modo, sugerem-se métodos para atender às necessidades de avaliação da aprendizagem de forma remota/híbrida, por meio de: 

b) avaliação individual - estabelecer objetivos e instrumentos avaliativos individualizados de aprendizagem que sejam claros, mensuráveis 

e demonstráveis, para que professores, alunas/os, pais/responsáveis e o sistema educativo possam acompanhar a evolução dos processos de 

ensino e de aprendizagem e nele intervir quando necessário; 

c) avaliação em grupo - elaborar avaliações pautadas em produções cooperativas grupais, que promovam a melhoria da comunicação, 

do raciocínio, da tomada de decisões, interpessoais e organizacionais e as habilidades em resolução de problemas; 

d) coavaliação - desenvolver estratégias avaliativas nas quais as/os alunas/os se avaliam mutuamente dentro e entre grupos, potencializando 

o aprimoramento dos conhecimentos, além de permitir às/aos professoras/es incluírem mais avaliações no ensino híbrido, e diversificá-las a 

partir das percepções das/os próprias/os alunas/os, propiciando o protagonismo estudantil e um sistema de apoio mútuo; 

e) autoavaliação - delinear estratégias nas quais as/os alunas/as avaliem a si mesmos, tanto no que diz respeito ao seu desempenho 

acadêmico, como nas habilidades e atitudes pessoais e interpessoais construídas. 

Destaca-se, por conseguinte, que o intuito da avaliação formativa é identificar as lacunas de aprendizagem para realizar intervenções no decorrer do percurso 

pedagógico e, assim, promover a recuperação das aprendizagens. 

 

 

http://areiabranca.rn.gov.br/


 
 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
Instituído pela Lei Nº 952 de 17 de outubro de 2002 
Alterada pela Lei Nº 1.111 de 18 de março de 2009 

Administração da Excelentíssima Prefeita IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS 

http://areiabranca.rn.gov.br/ 

ANO XVI - Nº 77 Edição  - Areia Branca/RN, 04 de Maio de 2021. 
  

 

 
 

16  
 

 
 

EXECUTIVO/LICITAÇÃO 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

AVISO DE LICITAÇÃO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012 2021 

EXCLUSIVO ME/EPP/MEI 

 

O Pregoeiro do Município Areia Branca/RN, torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão, do tipo Eletrônico SRP Nº 012/2021 - 

Exclusivo ME/EPP/MEI - Menor Preço Por Item, que tem como objeto o registro de preço para futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios 

para formação de Kits da Alimentação Escolar - PNAE - ano 2021, do Município de Areia Branca/RN, no dia 18 de maio de 2021 às 08:01 (oito horas 

e um minuto) - (Horário de Brasília). O Edital contendo maiores informações encontra-se à disposição na sala da Comissão Permanente de Licitações, situado 

na Rua Padre Antônio Joaquim - Centro Administrativo - 03 - Centro, de segunda a sexta-feira no horário das 08:00 (oito) horas às 12:00 (doze) horas, ou 

poderá ainda ser solicitado através do e-mail (cplabedital@gmail.com), no sitio eletrônico (http://areiabranca.rn.gov.br/editais) e no Portal de Compras 

Públicas - (www.portaldecompraspublicas.com.br).  

Areia Branca/RN, em 03 de maio de 2021.  

Antônio Lopes Neto. 

 Pregoeiro. 
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