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PLANO DE AÇÕES PARA ORGANIZAÇÃO DO ENSINO REMOTO
NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

As medidas emergenciais, como a suspensão das aulas presenciais são
importantes no combate à transmissibilidade do novo coronavírus. Contudo há de
se ressaltar que o prejuízo ao aprendizado de nossas crianças é preocupante,
exigindo adoção de ações curriculares que minimizem os danos a aprendizagem de
nossos alunos.
A organização do ensino remoto, visa fomentar ações curriculares que minimizem
os danos ao processo ensino aprendizagem dos alunos da Rede Municipal de Educação
de Casa Branca. O objetivo é assegurar que as ações educacionais previstas nos planos de
cada escola, sejam alcançadas, garantindo o desenvolvimento de habilidades essenciais
para a continuidade dos estudos.
Neste sentido a programação da atividade escolar obrigatória, deve ser
implementada com a utilização de todos os recursos disponíveis, desde orientações
impressas com textos, estudo dirigido e avaliações enviadas aos alunos/família, bem
como outros meios remotos diversos.
Todas as alterações ou adequações na Proposta Pedagógica será organizada pelo
Núcleo Pedagógico (Coordenação e Orientação Pedagógica), juntamente com a equipe
gestora e pedagógica das unidades escolares municipais, tendo em vista que estas são
responsáveis por formular e implementar as ações pedagógicas, visando a clareza e as
aprendizagens a serem asseguradas aos alunos, através de estratégias de implementação
do currículo e formas de avaliação dos alunos.
As atividades didáticas, propostas no material apostilado, serão centrados na
autoaprendizagem e com a mediação de recursos didáticos organizados em diferentes
suportes de informação, utilizando meios tecnológicos de comunicação remota, que
garantam a permanência do vínculo aluno, professor, gestão e família.
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Considerando as medidas propostas no Plano de Retomada da Educação 2021,
apresentado pela Secretaria de Educação do estado de São Paulo, o Departamento
Municipal de Educação de Casa Branca, traçou algumas estratégias de retorno. Pode-se
ressaltar o acolhimento e suporte de interações socioemocionais, bem como avaliação
diagnóstica, possibilitando direcionamento de metas e ações pedagógicas, para enquanto
perdurar as atividades escolares remotas no ano letivo 2021.

PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES REMOTAS ANO LETIVO 2021

 Orientação de retorno às aulas, junto à gestão escolar e equipe pedagógica,
com divulgação nas mídias (imprensa), garantindo a publicidade das ações a
toda comunidade escolar e sociedade civil.
 Organização e planejamento pedagógico, garantindo acolhimento dos alunos
e familiares, a fim de estreitar os vínculos, indispensáveis, interações
socioemocionais, primordiais no processo de ensino-aprendizagem.
 Entrega aos alunos do kit de material escolar básico a serem utilizados na
execução das propostas pedagógicas remotas.
 Entrega aos alunos de material pedagógico impresso (cadernos de atividades,
Apostilas do Programa Ler Escrever & EMAI e livro didático) a serem
utilizados na execução das propostas pedagógicas remotas.
 Utilização e aperfeiçoamento de recursos digitais favorecendo a elaboração
de atividades remotas motivadoras e adequadas a cada fase do
desenvolvimento da aprendizagem.
 Divulgação em mídias sociais do Programa Casa Escola, proporcionando
ampla divulgação à comunidade em geral, de atividades interativas e
socioemocionais, organizadas em diferentes segmentos.
 Realização de avaliação diagnóstica, a qual foi entregue presencialmente,
com orientações especificas, contemplando os alunos, da educação infantil 4
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e 5 anos, ensino fundamental 1º ao 5º ano e educação de jovens e adultos, a
fim de averiguar o nível de aprendizagem de cada aluno; visando promover
estratégias de ações pedagógicas, permitindo a orientação segura dos
docentes no processo de aquisição do conhecimento.
 Acompanhamento de orientação e suporte à gestores, coordenadores
pedagógicos e docentes das unidades escolares municipais.

PROJEÇÃO DE ENTREGA PRESENCIAL DE MATERIAL
DIDÁTICO PEDAGÓGICO E OUTROS

Conforme orientação do Departamento Municipal de Educação as unidades
escolares, quando se fizer necessária ações presenciais, visando o cumprimento da rotina
efetiva educacional no ensino remoto, deverão cumprir protocolos sanitários, tais como:
 Distanciamento Social (marcação do piso para e sinalizar distanciamento
de 1,5m entre as pessoas);
 Higienização da mãos e objetos com álcool em gel;
 Limpeza e higienização dos ambientes e mobiliários;
 Uso obrigatório de máscaras;
 Uso de face shield;
 Disponibilização de luvas descartáveis;
 Aferição de temperatura;
 Reorganização do espaço físico a fim de evitar aglomerações.

CRONOGRAMA DE ENTREGA PRESENCIAL
DE MATERIAL PEDAGÓGICO IMPRESSO
 10 a 12 de fevereiro de 2021 entrega kit de material escolar, jogos, brinquedos,
objetos sensoriais, fichas de textos variados para leitura, quadro numérico,
tabuada, alfabeto móvel, entre outros.
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 22 a 26 de fevereiro de 2021 entrega de avaliação diagnóstica a ser realizada
remotamente.
 Previsão de entrega de material didático pedagógico:
- 29 a 31 de março de 2021 entrega de caderno de atividades, Livro do Programa
EMAI & Ler e Escrever e Livro Didático PNLD.
- Programa de Avaliação de Educação Básica (PAEB-CB) conforme segue:


21 a 25 de junho de 2021;



20 a 24 de setembro de 2021;



22 a 26 de novembro de 2021.

- 02 a 06 de agosto de 2021 entrega de jogos lúdicos, brinquedos, objetos
sensoriais, fichas de textos variados para leitura, alfabeto móvel, entre outros.
Destaca-se ainda, que caso às aulas presenciais não retornarem, será necessário
organizar um cronograma de entrega do kit de Cesta Básica, a fim atender parte das
necessidades nutricionais diária do aluno durante o período de aulas remotas, e que sem
esta, os mesmos correm maior risco de entrarem e situação de vulnerabilidade e adoecer
mais facilmente durante a pandemia.
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