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1 - APRESENTAÇÃO 
 

Desde o início da pandemia, o município de Curralinho tem acompanhado 
atentamente os desdobramentos provocados por essa crise sanitária no Brasil e no mundo. 
Estamos sensíveis aos acontecimentos e dedicando-nos incansavelmente a atender 
alunos, pais e colaboradores. Mais do que nunca, vivenciamos um momento de conexão e 
interdependência. Neste momento, pela necessidade do enfrentamento à epidemia da 
COVID-19, o município de Curralinho tem tentado adotar estratégias de ensino não 
presencial para garantir a continuidade das atividades curriculares, integrando a tecnologia 
no processo ensino - aprendizagem. 

Estamos passando por uma nova experiência na educação, mas isso é que nos 
mantém cada dia mais obstinados em fazer uma escola cada vez mais envolvente. Temos 
em nossas mãos o desafio de proporcionar uma rotina de aulas com atividades, estudos e 
avaliações dos nossos alunos e, para isso, elaboramos este Plano de Ação Pedagógico em 
tempos de COVID-19 de acordo com a realidade de cada segmento, em regime de 
excepcionalidade e temporalidade, durante essa fase de isolamento social. 

A Educação é uma das áreas mais afetadas pela pandemia. A possibilidade de um 
retrocesso gigantesco na escolarização dos alunos é preocupante. O foco precisa estar 
dirigido, prioritariamente, à resolução de problemas, com o intuito principal de amenizar os 
impactos negativos, deixados pelo distanciamento social e escolar. Devemos estar 
preparados para a volta dos estudantes e funcionários às escolas neste segundo semestre, 
prontos para fazer o que precisa ser feito. Lembrar que não estaremos simplesmente 
voltando de férias, voltaremos de algo que ainda não tínhamos passado: distanciamento e 
isolamento social, reclusão domiciliar, estresse, ansiedade, desgaste emocional e mental. 

 
2 - INTRODUÇÃO 

 
O presente documento denominado Plano de Retorno das atividades/aulas 

presenciais, para o atendimento da Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais 
e Finais e Educação de Jovens e Adultos, tem por objetivo subsidiar o planejamento das 
ações educativas durante o ensino remoto e híbrido para a conclusão do ano letivo de 2021, 
no município de Curralinho-PA. 

O processo de reabertura de forma presencial das escolas demanda alguns cuidados 
e mudançasde rotina, de forma a não impactar na taxa de transmissão do novo coronavírus. 
Esses cuidados são necessários para que possamos 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. 

Para enfrentamento do cenário deixado pela pandemia que desestabilizou o mundo, 
a economia, o sistema de saúde e a educação, precisamos estar preparados para lidar com 
as adversidades que ficarão latentes por muito tempo ainda na nossa vida, e isso só será 
possível se permanecermos unidos. Ainda não temos certeza de quando o vírus deixará de 
fazer parte do nosso contexto social e nem sabemos quais são as melhores formas de lidar 
com o rastro de destruição que a pandemia já deixou e ainda deixará. 

Diante desse contexto, o município utilizará as orientações previstas na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96), a Base Nacional Curricular Comum 
(BNCC), Diretrizes do Conselho Nacional de Educação para Educação Básica – CNE, 
Resoluções do Conselho Estadual de Educação do Pará e Decretos Municipais. 

Diante disso, o ensino remoto é a possibilidade de resgatar e garantir 
conhecimentos que não foram trabalhados da forma necessária em 2020, não 



 

 

havendo rupturas de aprendizagem de um ano para o outro e mitigando os impactos da 
pandemia. Uma das certezas é a de que precisamos buscar mais informações e 
conhecimentos, consultando períodos de crise já vividos na história para entender como 
as nações superaram, conseguiram progredir e inovar, especialmente na área de 
educação. 

Esperamos voltar diferentes ao final desse processo. Sejamos confiantes na 
educação, para prosperar e avançar como seres humanos melhores. Que a empatia e a 
solidariedade passem a ser entendidas em plenitude para que mais do que apenas 
palavras, elas assumam real significado e significância. 

 
3 - OBJETIVO GERAL 

Orientar e direcionar as Unidades de Ensino em período de pandemia (COVID- 
19) no planejamento e execução das Propostas Curriculares e Pedagógicas, 
garantindo o direito à aprendizagem dos objetos de conhecimentose desenvolvimento 
dos alunos assegurado nas Bases Legais. 

 
4 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Manter a relação socioafetiva e emocional em todas as modalidades e etapas de 
ensino; 

• Garantir a continuidade do programa curricular em todas as modalidades e 
etapas de ensino considerando as legislações; 

• Garantir o direito de aprendizagem no processo remoto, híbrido e p r e s e n c i a l 
em todas asmodalidades e etapas de ensino; 

• Apresentar estratégias de recursos pedagógicos e metodológicos para utilização das 
Tecnologias Digitais de informação e comunicação; 

• Garantir os conhecimentos essenciais no período de pandemia da COVID-19. 

• Assegurar o atendimento presencial e remoto a todos os alunos da rede municipal 
de ensino. 

 

5 - PROTOCOLO PARA RETOMADA DAS AULAS DE FORMA SEMI PRESENCIAL, 
HÍBRIDA E PRESENCIAL. 

 

Diretrizes:  
 

Preparar todo o espaço físico da unidade escolar, especialmente os 
ambientes de uso contínuo e superfícies que são tocadas como 
(Carteiras, mesas, puxadores de portas, etc), todos deverão ser 
higienizados antes do acesso de pessoas, independentemente do turno 
de funcionamento de cada escola e/ou sempre que necessário 

 

5 .1 - HIGIENIZAÇÃO E OS CUIDADOS PESSOAIS 

 

É importante que todos os funcionários, pais, responsáveis de alunos, 

alunos e outros que adentrarem as escolas, deverão lavar as mãos com 

águae sabão ou fazer a higienização com álcool em gel 70% na entrada 

da escola, bem como, ao utilizar os banheiros e outros espaços que 

seja de usocoletivo. 



 

 

 

 

O uso das máscaras funciona como uma barreira física para a 
liberação dessas gotículas no ar quando há tosse, espirros e até 
mesmo durante conversas. Seu uso é importante e será obrigatório nas 
unidades de ensino da rede municipal, por ajudar na prevenção e a não 
proliferação do vírus. 

 
 

 
A retomada das atividades escolares de forma remota, semipresencial 
ou híbrida, deverá ter o acompanhamento dos responsáveis, docentes, 
discentes, profissionais da educação, explicando a objetividade e 
clareza dos protocolos sanitários exigidos 

 
 

 

6 - ESTRATÉGIAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL. 

 
 

Assegurar o distanciamento de 1,5 metros entre as pessoas, em 
formação de filas, e na distribuição dos pais ou responsáveis dos 
alunos e alunos em sala de aula. Se possível, sinalizar a marcação no 
piso 

 
 

No ato do recebimento das atividades por alunos, ou responsáveis, 
será limitado o acesso por sala de aula. Bem como os ambientes 
coletivos (salas de professores, refeitórios, bibliotecas, laboratórios, 
entre outros) deverão ser limitados a grupos pequenos e respeitando o 
distanciamento mínimo entre as pessoas 

 
 

7 - CONDIÇÕES DE SAÚDE DAS PESSOAS QUE ACESSAREM AS UNIDADES DE 
ENSINO 

 
Na chegada de qualquer servidor, aluno ou responsável por aluno nas 
unidades de ensino, será obrigatório aferir a temperatura de todos. Ao 
detectar a temperatura acima de 37,5° C, a pessoa será orientada a 
retornar para sua residência ou caso haja necessidade procurar ajuda 
médica mais próximo de sua residência ou a sede do município 

 
 

O trabalho dos docentes, técnicos, gestores e equipe administrativa 
do grupo de risco deverão trabalhar em home office, realizando as 
atividades focando no planejamento realizado conjuntamente com 
todos os segmentos da escola, cujas atividades podem ser: 
elaboração, correção, planejamento, emissão de documentos, dentre 
outras que possam subsidiar o bom funcionamento da escola. 



 

 

 

8 - COMUNICAÇÃO ENTRE OS AGENTES ENVOLVIDOS NO PROCESSO 

 

 
Mobilizar de forma antecipada os pais, responsáveis e alunos, 

apresentando uma proposta de calendário escolar tratando da 

retomada das atividades escolares de forma remota, semipresenciais 

ou híbridas. 

 

 

 
Criar grupos de whatsapp de professores para estabelecer contato 
com alunos, pais e responsáveis por meio de mídias sociais e 
presenciais, quando necessário, para definir a melhor estratégia de 
entrega e recebimento de materiais didáticos e pedagógicos, entre 
outros direcionamentos de ensino 

 
 

9 - PROPOSTAS DAS MODALIDADES A SEREM TRABALHADAS 
 

9.1 - ENSINO REMOTO 
 

O Ensino Remoto não se refere à Educação a Distância, trata-se de manter o equilíbrio 
entre aprendizagem síncrona e assíncrona, incluindo uso de tecnologia digital, material 
impresso, comunicação e trabalho colaborativo online com as famílias e uso de ferramentas 
pedagógicas que permitem a interação em tempo real, como afirma Bentrovato e Davies: 

 
O ensino remoto é uma mudança temporária da entrega de instruções para um modo 
de entrega alternativo devido a circunstâncias de crise. Envolve o uso de soluções de 
ensino totalmente remotas para instrução ou educação que, de outra forma, seriam 
ministradas presencialmente ou como cursos combinados ou híbridos e que 
retornarão a esse formato assim que a crise ou emergência tiver diminuído. O 
objetivo principal nessas circunstâncias não é recriar um ecossistema educacional 
robusto, mas fornecer acesso temporário a instruções e apoios institucionais de uma 
maneira queseja rápida de configurar e esteja disponível de maneira confiável 
durante uma emergência ou crise. (Bentrovato e Davies 2011, p. 34) 

 

O ensino supracitado apresenta uma característica própria, e constitui uma ferramenta 
necessária nesse período de pandemia para minimizar a falta de interação presencial entre 
os pares. Os professores, junto com a Coordenação Pedagógica de cada unidade escolar, 
devem propor a criação de grupos de interação com as famílias através de whatsapp (com 
os estudantes que tiverem acesso aos instrumentos tecnológicos) para abrandar os efeitos 
do isolamento, em um trabalho interdisciplinar, com base nas competências e habilidades 
presentes na BNCC e no plano de trabalho de cada série/ano, no qual os alunos devem ir 
progressivamente construindo autonomia para resolver as situações- problemas 
apresentadas e avançando no processo de ensino e aprendizagem. 



 

 

9.2 - ENSINO HÍBRIDO 
 

O Ensino híbrido é uma das maiores tendências da Educação do século 21, que requer 
uma combinação entre o ensino presencial e propostas de ensino online, ou seja, 
integrando a Educação à tecnologia, que já permeia tantos aspectos da vida do estudante. 
No entanto, engana-se quem pensa que essa proposta de ensino é apenas disponibilizar 
computadores na escola e deixar os estudantes ali sem qualquer orientação. Como bem 
definiu a especialista Lilian Bacich em um debate sobre o tema - o ensino híbrido é uma 
mistura metodológica que impacta a ação do professor em situações de ensino e a ação 
dos estudantes em situações de aprendizagem. A adoção do ensino híbrido em um nível 
mais profundo exige que sejam repensadas a organização da sala de aula, a elaboração 
do plano pedagógico ea gestão do tempo na escola. 

No ensino híbrido serão realizadas a alternância das atividades não presenciais e as 
atividades presenciais, no entanto para o retorno gradual das aulas presenciais serão 
necessárias medidas cautelosas que estarão respaldadas nos Protocolos de retorno 
presencial elaborado por cada unidade escolar 

 
9.3 - ENSINO PRESENCIAL 

 

O Ensino Presencial ocorrerá de forma gradual quando houver condições sanitárias 
favoráveis para isso. Nesse contexto, o currículo se manterá dando continuidade aos 
planejamentos semanais e será adequado nas proposições dos planos estratégicos e de 
acordo com os recursos digitais disponíveis na comunidade escolar e local. As avaliações 
do processo de ensino e aprendizagem serão realizadas de modo frequente, buscando 
adequar e sempre elevar os níveis de efetivo aproveitamento. 

Alunos, educadores, gestores e equipe de apoio das unidades escolares trabalharão 
em jornada reduzida com o propósito de segurança sanitária a todos os envolvidos no 
processo educativo e se pautarão no detalhamento de protocolo de trabalho definido em 
cada unidade de ensino 

 
10 – APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

As estratégias pedagógicas de organização, intervenção e avaliação em todas as 
etapas e modalidades de ensino, visam à democratização dos saberes que as segurem a 
todos os indivíduos o direito legal e inalienável de aprender. 

Os saberes a serem desenvolvidos, deverão abarcar os conhecimentos essenciais, as 
competências e as habilidades necessárias para cada etapa de Educação e para cada 
série/ano. 

A relação das competências específicas e habilidades definidas para Educação Básica 
concorrem para o desenvolvimento das competências gerais e está articulado às 
aprendizagens essenciais estabelecidas para A Educação Infantil e o Ensino Fundamental. 

Com o objetivo de consolidar, aprofundar e ampliar a formação integral dos 
estudantes, caberá aos docentes planejar ações pedagógicas capazes de atender a 
real necessidade dos alunos e consequentemente proporcionar aprendizagens 
significativas que façam a diferença nesse período pandêmico. 

O Plano de trabalho anual dos educadores contemplará o ano/ série em questão, 
porém sem se esquecer das lacunas deixadas no ano anterior. Será necessário 
caminhar com cautela e olhar para trás para que nenhum aprendizadofique perdido. 



 

 

11 - PONTOS DE ATENÇÃO (fases antecedentes): 
 

Definição das normas de segurança sanitária para os ambientes escolares; 
Diagnóstico da capacidade de atendimento da rede, condições para sua 
readequação e aquisição dos materiais necessários; 
Definição da progressividade do retorno; 
Definição prévia da revisão curricular (a ser revisada a partir de avaliação diagnóstica 
dos estudantes ao retornarem) e das estratégias de ensino híbrido, visando o alcance 
dos objetivos de aprendizagem, desenvolvimento e o cumprimento da carga horária 
mínima anual; 
Aquisição/adequação dos meios necessários; 
Revisão do calendário escolar sempre que necessário; 
No ato da contratação de qualquer servidor por parte da Semed, será exigida a carteira 
de vacinação da 1ª dose da covid 19; 

 A Semed fará a orientação do retorno das aulas remotas, híbrida e presencial através 
de cartazes, baners, folder e publicação em redes sociais; 

 Elaboração do plano de retomada pelas escolas. 
 

12 - ORIENTAÇÕES ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
 

Secretaria Municipal de Educação irá acompanhar a execução das diretrizes 
apontadas nesse documento, garantindo suporte técnico, pedagógico e financeiro para a 
implementação de todas as ações propostas no referido plano. 

Para um bom andamento das ações, faz-se necessário o acompanhamento de alguns 
pontos de atenção, que vão impactar na retomada das atividades remotas, semipresenciais 
ou híbridas, caso não forem garantidos. São eles: 

• Disponibilidade do transporte escolar em cada unidade de ensino; 

• Acompanhar a distribuição dos kits da merenda escolar; 

• Disponibilizar materiais pedagógicos para impressão das atividades remotas nas 
escolas; 

• Garantir a higienização do espaço escolar, conforme os protocolos da organização 
Mundial de Saúde (OMS); 

• Aplicação dos recursos financeiros (suprimentos de fundos COVID-19); 

• Manter o ensino das aulas remotas para professores e estudantes que fazem parte do 
grupo de risco, conforme preconiza a OMS, tais como, servidores com 60 anos ou mais, 
gestantes e lactantes, portadores de doenças crônicas, responsáveis pelos cuidados 
de pessoas com suspeitas, ou confirmação de infecção por Covid 19; 

• Estudantes do grupo de risco terão reposição após a pandemia; 

• Atendimento intersetorial. (Conselho Tutelar, Saúde, SEMAS, CAPES); 

• Caso um aluno seja diagnosticado com a COVID-19, tanto para zona rural quanto na 
urbana, a escola procurará uma unidade de saúde mais próxima e a direção tomara as 
medidas para aquela turma de origem do aluno diagnosticado; 

• O servidor público municipal que apresentar quadro clínico de saúde com a 
impossibilidade de tomar a vacina contra a covid 19 será aceito sua justificativa 
através de documentação médica; 

• No entanto oservidor público municipal que estiver apito a tomar a vacina contra a 
covid 19 e se negar a tomar, terá que realizar o teste suave nazal em laboratórios 
particulares com os custos de sua interira responsabilidade e caso o servidor não 
queira realizar o teste e nem tomar a vacina, será afastado do seu ambiente de 



 

 

trabalho, seb pena de colocar em risco a imunização coletiva e a escola juntamente 
com a Secretaria Municipal de Educação tomarão as medidas administrativas 
necessárias contra o referido servidor.   

 

13 - ESTRUTURA DOS AMBIENTES ESCOLARES 

 
✓ Instalação de pias nas áreas externas, com sabonete líquido; 

✓ Sinalização de rotas nas escolas para que os alunos mantenham distância entre si; 

✓ Álcool em gel em todos os ambientes; 

✓ Distribuição de EPIs e máscaras para as pessoas que forem lidar com alunos; 
✓ Desativação de bebedouros com disparo para boca e incentivo à utilização de 

garrafinhasindividuais e/ou copos descartáveis; 

✓ Aquisição de termômetros digitais; 
✓ Ampliação da atenção para a higiene do piso nos níveis de ensino onde os alunos o 

utilizem com maior frequência para o desenvolvimento das práticas pedagógicas; 
✓ Higienizar diariamente brinquedos e materiais utilizados pelas crianças da educação 

infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental; 
✓ Os espaços físicos das unidades de ensino serão detetizados com bomba de 

pulverização e materiais de higienização por servidor disponibilizado pela escola e 
treinado pela equipe de Vigilância em Saúde do município; 

✓ Garantir, sempre que possível, material individual e higienizado para o 
desenvolvimento das atividadespedagógicas; 

✓ Manter abertas todas as janelas e portas dos ambientes, privilegiando, na medida do 
possível, a ventilação natural; 

✓ A SEMED para cumprir os protocolos de segurança da COVID-19, na medida do 
possível, fornecerá as máscaras para os alunos da zona urbana e do meio rural que ao 
chegarem na escola não tiverem usando máscara, será dado ao aluno. 

 
14 – ATENDIMENTO REMOTO, SEMIPRESENCIAL OU HÍBRIDO E PRESENCIAL NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL. 

 
Considerando que a partir do dia 02 de agosto de 2021, o município de Curralinho 

retornará suas atividades escolares, a Secretaria Municipal de Educação e Desporto – 
SEMED organizou a seguinte proposta de retomada de aulas nesse segundo semestre para 
a Educação Infantil: do dia 16 de agosto do corrente ano iniciará as aulas de forma remota, 
a partir do dia 04 de outubro o ensino passará ser de forma hibrida (50% presencial e 
50% remoto). 

O retorno 100% presencial dos alunos se dará por meio de avaliação do cenário 
apresentado pela covid-19, no município de Curralinho, no decorrer do semestre letivo. 

Pais ou responsáveis dos alunos da Educação Infantil da zona urbana e rural, serão 
contatados para comparecerem aos Centros de Educação Infantil, a fim de receberem 
orientações relacionadas a retomada das atividades escolares. 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

DATA AÇÃO PÚBLICO FORMA DE RETORNO 

02 a 13/08 
Planejamentos 

e reuniões 
Diretores, Coordenadores 

Pedagógicos e professores 
Presencial e/ou 

online 

16/08 a 01/10 Aula Todos Ensino Remoto 

A partir de 04/10 Aula 50% dos alunos Ensino Hibrido 

 
 



 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL FORMA DE ATENDIMENTO 

- Produção de materiais pedagógicos 

- Trabalhar com mídias digitais, 
considerando a realidade de cada 
família. 

- Entrega e orientação dos materiais 

pedagógicos aos paisou responsáveis dos alunos; 

- Socialização n o s grupos d a s redes sociais 

para realização das rotinas semanais. 

- Atendimento hibrido a partir de 04/10 
 

15 - ATENDIMENTO DE 1º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR. 
 

Considerando que a partir do dia 02 de agosto de 2021, o município de Curralinho 
retornará suas atividades escolares, a Secretaria Municipal de Educação e Desporto – 
SEMED organizou a seguinte proposta de retomada de aulas nesse segundo semestre: do 
dia 02 a 13 de agosto será realizada reuniões presencial e/ou online com diretores e 
coordedores pedagógicos das unidades escolares e posterior planejamento com os 
docentes. Do dia 16 de agosto a 10 de setembro de 2021, retornará as aulas remotas com 
todos alunos da rede municipal. A partir do dia 13 de setembro até 01 de outubro os anos 
finais (5º e 9º anos do Ensino Fundamental) iniciarão o ensino hibrido, sendo: 50% 
presencial e 50% remoto e os demais anos continuarão de forma retoma. 

A partir de 04 de outubro de 2021, retornarão de forma presencial 100% dos alunos 
dos anos finais, e os demais anos de forma hibrida (50% presencial e 50% remoto). 

O retorno 100% presencial dos alunos se dará por meio de avaliação do cenário 
apresentado pela covid-19, no município de Curralinho, no decorrer do semestre letivo. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

DATA AÇÃO PÚBLICO 
FORMA DE 
RETORNO 

02 a 13/08 
Planejamentos 

e reuniões 
Diretores, Coordenadores 

Pedagógicos e professores 
Presencial e/ou 

online 

16/08 a 10/09 Aula Todos Ensino Remoto 

13/09 a 01/10 Aula 50% Anos Finais (5º e 9º) Ensino Hibrido 

A partir de 04/10 Aula 
100% Anos Finais e 50% das 

demais séries/anos 
Ensino Presencial 

e Hibrido 

 

Cada unidade escolar de ensino montará o horário de atendimento (hora pedagógica) 
para orientação dos alunos durante os estudos remotos e odatará medidas flexível quanto 
a esse atendimento. Essa tabela se aplica toda semana de acordo com os percentuais, 
depois continua de forma sequencial. 

Na zona rural, cada unidade de ensino montará um calendário de atendimento aos 
alunos/famílias ribeirinhas, usará o transporte escolar levando os materiais impressos ou 
áudio visuais e no período previsto para as aulas remotas e voltará para receber as atividades 
e já deixará novos trabalhos, considerando o planejamento da referida unidade de ensino. 
Durante o ensino hibrido os alunos irão até a escola por meio do transporte escolar. 

 
16 - ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / EJA DO ENSINO 

FUNDAMENTAL. 

 
Os alunos da Educação de Jovens e Adultos – EJA iniciarão suas atividades por meio 

remoto no dia 16 de agosto de 2021 e irão até 10 de setembro. A partir de 13 de setembro 



 

 

iniciará o ensino hibrido na escola (50% presencial e 50% remoto). 

O retorno 100% presencial dos alunos se dará por meio de avaliação do cenário 

apresentado pela covid-19, no município de Curralinho, no decorrer do semestre letivo. 

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 

DATA AÇÃO PÚBLICO 
FORMA DE 
RETORNO 

02 a 13/08 
Planejamentos 

e reuniões 
Diretores, Coordenadores 

Pedagógicos e professores 
Presencial e/ou 

online 

16/08 a 10/09 Aula Todos Ensino Remoto 

A partir de 13/09 Aula 50% dos alunos Ensino Hibrido 

 

17 – OBSERVAÇÕES GERAIS 
 

Considerando que o Estado do Pará é o 4º que está em queda consecutiva e com a 
garantia da Secretaria Municipalde Saúde que até 39 de setembro imunizará o maior número 
possível de pessoas.  

Outro dado importante é que em Curralinho nenhum vacinado com segunda dose foi 
diagnosticado com COVID-19. Número de vacinados: 38,9 % da vacinação. Público de 18 anos, 
já tem vacinado 47,8%.  

Todos devem lavar as mãos com frequência, principalmente após o uso de transporte 
público; ao chegar na escola; após tocar em superfícies tais como maçanetas das portas, 
interruptores; após tossir, espirrar e/ou assoar o nariz; antes e após o uso do banheiro; antes 
de manipular alimentos; antes de tocar em utensílios higienizados; antes das refeições; antes 
e após práticas de cuidado com os alunos, limpeza nasal, etc.; após a limpeza de um local e/ou 
utilizar vassouras, panos e materiais de higienização; após remover lixo e outros resíduos; após 
trocar de sapatos; após o uso dos espaços coletivos; antes de iniciar uma nova atividade 
coletiva. 
 

18 – AVALIAÇÃO 
 

O ato de avaliar e as condições nas quais se dá o processo de ensino e aprendizagem 
devem ser considerados de diversas formas. Portanto, num período atípico como o que 
estamos vivendo, aplicar os mesmos métodos de avaliação praticados no contexto das aulas 
presenciais, mostram-se ineficazes. Nesse contexto, será utilizada uma avaliação 
diferenciada. 

Considerando o disposto acima, é importante evidenciar que no período remoto/híbrido 
e presencial será primordial o feedback dos alunos durante a realização das aulas e atividades 
propostas. Dessa forma, no fechamento do ano letivo continuum de  2020/2021, é  importante  
refletir não  somente  sobre  o  como,  mas  também sobre o que avaliar, sempre considerando 
o diálogo entre professor e aluno. 

A avaliação dos alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais terá como 
âncora a avaliação diagnóstica e formativa, composta por diversos instrumentos ao longo 
dos semestres. Deve estar centrada na observação permanente dos processos de ensino 
e aprendizagem, levando em conta a diversidade da turma e a singularidade de cada 
aluno. Tem como objetivo não apenas a verificação e o registro dos dados de desempenho 
escolar, mas também privilegia a intervenção que contempla a formação geral do aluno. 
Seu propósito é a evolução e a melhoria contínua da aprendizagem em curso. 

A avaliação diagnóstica é uma ferramenta que ajuda a determinar lacunas no 
aprendizado e a criar condições propícias à aquisição de conhecimento. Ela é utilizada para 



 

 

identificar dificuldades individuais dos estudantes, propor planos de intervenções pedagógicas 
compatíveis com as características de cada turma e analisar o desenvolvimento do grupo 
como um todo. 

Na Educação Infantil, a avaliação deve ser feita por instrumentos de 
acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, sem o objetivo de promoção, 
como afirma a LDB nº 9.394, de 1996, no artigo 31. A Educação Infantil será organizada 
de acordo com a seguinte regra comum: Avaliação mediante acompanhamento e registro 
do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao 
Ensino Fundamental''. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013). 

Por fim, caberá ao professor realizar relatório bimestral de acompanhamento às 
atividades remotas enfatizando o desempenho individual dos alunos, da turma e 
consequentemente da unidade escolar. 

 
 

19 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Sabemos dos imensos desafios que o novo coronavírus traz a todos e da necessidade 
de darmos continuidade ao trabalho educacional, que além de ser um direito constitucional é 
o caminho para a conscientização e o conhecimento, que sem dúvida serão armas essenciais 
para vencermos essa pandemia. 

O pensar na reorganização da volta às aulas é dar sentido para nosso trabalho atual 
e uma forma de garantir o direito a educação de todos. Nosso papel é encurtar distância entre 
educador e aluno, entre escola efamílias e até mesmo a distância entre os próprios 
colaboradores, com formas criativas e inovadoras de aulas remotas, híbrida e presencial e 
engajamento da equipe para retorno que lhes permitam ação / reflexão / ação. Sabemos que 
o retorno não será fácil e que exigirá dos educadores novas abordagens metodológicas, novos 
caminhos, novo olhar. 

Nada está concluído, estamos em um processo de transformação, desafios, novos 
conhecimentos e principalmente nos reinventando dentro das propostas pedagógicas para 
alcançarmos o máximo de êxito possível com nosso corpo discente e docente, para sairmos 
dessa situação cientes que demos o nosso melhor, que fizemos o que era necessário e que 
estamos sempre abertos a novos caminhos. 
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