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1.

APRESENTAÇÃO
O município de JANDAÍRA-RN está localizado na microrregião do Mato Grande,

segundo dados do último Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(IBGE), sua
população é de 6.801habitantes.
Quanto aos dados educacionais, a rede de ensino é composta por oito escolas
sendo três na Zona Urbana e cinco na Zona Rural atendendo um número de mil duzentos e
noventa e oito alunos no ano de 2020, que devido a Pandemia da COVID-19 se encontram
sem aulas presenciais desde 19 de março do corrente ano.
Nessa perspectiva diante da possibilidade de longa duração da suspensão das
atividades escolares presenciais em detrimento da referida Pandemia, o município optou
pela implementação de aulas remotas, baseada no parecer dos Conselhos Nacional e
Estadual de Educação do RN.

1.1.

Objetivo
Reorganizar o calendário escolar e o Planejamento Curricular do ano de 2020, com

a finalidade de orientar os planos de atividades escolares e a inclusão de atividades não
presenciais na Rede Municipal de Ensino de Jandaíra/RN, durante o período de isolamento
social e pós, motivado pela Pandemia da COVID-19, considerando as condições
particulares de cada escola, professores, estudantes e suas famílias.
1.2.

Justificativa
Diante da possibilidade de longa duração da suspensão das atividades escolares

presenciais em detrimento da referida Pandemia a comunidade escolar poderá sofrer vários
impactos: retrocessos do processo educacional e da aprendizagem tendo em vista o longo
período sem atividades educacionais regulares; danos estruturais e sociais para estudantes e
famílias de baixa renda, como ausência de merenda, stress familiar, aumento da violência
doméstica, abandono, evasão escolar; dificuldades para reposição de forma presencial da
integridade das aulas suspensas ao final do período de emergência, com o
comprometimento do calendário escolar de 2020.

Diante do cenário da pandemia da COVID 19 a Secretaria Municipal de Educação
e Cultura (SMEC), vem por meio deste plano e fundamentada nos decretos e resoluções já
publicados de suspensão das atividades escolares presenciais orientar atividades
pedagógicas remotas não presenciais, para o ano letivo 2020, tendo em vista a necessidade
de garantir a permanência e o sucesso escolar de todos os estudantes, conforme estabelece o
Art. 206, inciso VII do da Constituição Federal de 1888 e o Art. 3º, inciso IX da Lei de
Diretrizes e Bases (LDB/1996) sobre a equidade e a qualidade educacional para todos os
estudantes

e em todas as instituições escolares da rede municipal de ensino.

1.3.Publicações do Conselho Nacional de Educação e Conselho Estadual de Educação
do RN.
Considerando as publicações do Decreto nº 29.534 de 19 de março de 2020, o
decreto nº 29.583 de 1º de abril de 2020 e o decreto nº 29.639 de 22 de abril de 2020o
decreto nº29. 725 de 30 de maio 2020 que prorroga até o dia 06 (seis ) de julho a suspensão
das aulas em todo o Rio Grande do Norte, o Conselho Estadual de Educação (CEE) junto a
Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC) que
publicaram através do Diário Oficial do Rio Grande do Norte a Instrução Normativa nº
01/2020 que dispõe sobre o regime excepcional e transitório, de atividades escolares não
presenciais nas instituições de ensino integrantes do Sistema Estadual de Educação do Rio
Grande do Norte, dispondo do Guia Prático para Gestores Educacionais do território
potiguar organizado pela União dos Dirigentes Municipais de Educação do Rio Grande do
Norte (UNDIME/RN). Atendendo às decisões de isolamento social definidas pelo Governo
do Estado com o fim de evitar e combater o avanço da pandemia causada pela corona vírus
(COVID-19), orienta que:
I - As instituições de ensino integrantes do Sistema Estadual de Educação do Rio
Grande do Norte, a reorganizar o planejamento curricular do ano de 2020, de acordo com o
padrão de qualidade adotado como princípio no inciso IX do Art. 3º da LDB, Lei nº
9.394/96, e inciso VII do Art. 206 da Constituição Federal de 1988, associados à
flexibilização prevista na Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, de garantia das
800 horas de atividades.
II. No processo de reorganização dos calendários e das atividades escolares, as
instituições de ensino poderão incorporar atividades pedagógicas não presenciais

desenvolvidas, com uso de tecnologias diversas, em respeito à diversidade de fontes e
meios de aprendizagens, adotando variados recursos didáticos, múltiplos canais e
ferramentas de comunicação e informação de natureza digital, impressa, televisiva ou
radiofônica para alcançar todos os estudantes e atingir os objetivos do ensinoaprendizagem, durante o período de suspensão das atividades escolares presenciais.
III. A reorganização do planejamento curricular ocorrerá em um Plano de
Atividades, o qual orientará as unidades escolares para o detalhamento das estratégias a
serem utilizadas, assegurando aos estudantes as formas de acesso e a execução das
atividades, o que deve ser consignado em relatório final para efeito de registro e crédito das
atividades programadas.
IV. A continuidade pedagógica com atividades não presenciais, não se caracteriza
como ensino a distância.
V. O tempo de atividade não presencial poderá ser computado, para fins de
integralização da carga horária anual e da quantidade de dias letivos fixados em
conformidade com a Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, desde que o
acompanhamento das atividades mantenha o controle e comprove:
b) a participação dos alunos de cada ano/série corresponda ao percentual mínimo
de 75% (setenta e cinco por cento) dos discentes a manter regularidade na execução das
atividades de cada componente curricular;
c) a avaliação da aprendizagem, para a aferição de notas, será feita
presencialmente, no retorno à normalidade escolar, antecedida de período de revisão dos
conteúdos e das atividades realizadas.
Conforme Portaria da SEEC nº 368 de 22 de julho de 2020 que substituiu a
Portaria 174/2020, o Plano de Atividades da Escola, produto da articulação e colaboração
da comunidade escolar, deve considerar:
1. O acompanhamento sistemático da carga horária utilizada em atividades não
presenciais com vistas à reposição da carga horária anual, automaticamente registrada no
limite de 40% da carga horária anual do componente curricular, desde que constante no
Plano de Atividades da escola. Caso a carga horária não presencial ultrapasse esse
percentual, deverá ser avaliada pela equipe pedagógica da escola, sobre a possibilidade de

aproveitamento. A reposição total da carga horária anual na Rede Municipal de Ensino será
definida no contexto das negociações do novo Calendário Escolar de 2020, a depender do
tempo de suspensão das atividades presenciais, considerando as diferentes situações que
constituem o Sistema Estadual de Ensino do RN, nas Redes Pública e Privada.
1.1. As atividades não presenciais serão avaliadas para reposição do calendário
letivo, de todas as etapas e modalidades de ensino, pela equipe pedagógica da escola,
considerando a aderência ao Projeto Político-Pedagógico da escola e às competências e
habilidades estabelecidas nas Orientações Curriculares do Estado, a preservação dos
princípios de qualidade social do ensino-aprendizado, bem como respeitadas as diferentes
faixas etárias, as condições humanas, sociais, culturais e as necessidades educacionais dos
estudantes.

2.

METODOLOGIA DE TRABALHO
Mediante as orientações, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura

(SMEC) organizou Estratégias de Atividades remotas e Estratégias que podem ser usadas
pós pandemia, com abordagens contextualizadas e de fácil compreensão, evitando excessos
de elementos conteudistas e interações explicativas, bem como a sobrecarga de atividades
para os estudantes.
As atividades privilegiam consolidação de conteúdos já trabalhados, planejados de
acordo com os objetivos de aprendizagem previstos na Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), no Projeto Político-Pedagógico da Escola (PPP), e nos currículos escolares deste
ano letivo, com temáticas diversas e dinâmicas, desenvolvidas por meio de metodologias de
projetos de trabalho,ou com temas geradores voltados a contemplar as habilidades da
leitura, escrita, compreensão e raciocínio lógico matemático.
Nesse sentido é importante incorporar, ainda, a temática da pandemia da Covid-19 nas
atividades não presenciais, por meio da transversalidade ou interdisciplinaridade, sendo
essencial divulgar e reforçar a gravidade e a propagação do vírus, assim como a sua
prevenção e controle.
Entretanto cada escola elaborará um plano de trabalho a serem encaminhados para
apreciação da SMEC destacando os objetivos de ensino de cada ano, os componentes

curriculares. A carga horária será trabalhada a partir do conjunto de atividades oferecidas
aos estudantes quinzenalmente, que serão planejadas por grupos de professores de cada ano
– serie de acordo com a realidade dos educandos e suas famílias no período da Pandemia.

3.

EDUCAÇÃO INFANTIL

3.1.

Estratégias para atividades com recursos didáticos

 Guias de orientação aos pais e estudantes sobre a organização das rotinas diárias;
 Para as crianças das creches (0 a 3 anos), as orientações para os pais devem indicar
atividades de estímulos as crianças, leitura de textos pelos pais, brincadeiras, jogos,
músicas de criança;
 Para as crianças da pré-escola (4 a 5 anos), as orientações para os pais devem
indicar, da mesma forma, atividades de estímulos as crianças, leitura de textos pelos
pais, desenhos, brincadeiras, jogos, músicas de crianças, filmes e programas infantis
pela TV e até algumas atividades em meios digitais quando possível. Para tanto,
seria possível passar o caderno de atividades, desenhos, brincadeiras, entre outras,
para os pais desenvolverem com as crianças;
 Elaboração de atividades voltadas para os estudantes com necessidades
educacionais especiais;
 Elaboração de material impresso com conteúdo educacional que os pais ou
responsável pegarão na escola, com horário agendado pela instituição que será
avisado com antecedência, nos grupos criados pelos docentes, permitindo que a
realização de atividades desta modalidade seja orientada pelos pais segundo
instrução escrita pelo professor. (Obs: A devolutiva das atividades será através de
fotos, para anexar ao plano de aula), caso o pai não tenha um celular disponível para
tirar a foto, sugerimos que deixem arquivadas/guardadas numa pasta ou devolve-las
aos professores com todo cuidado de proteção (máscaras, luvas, uso de álcool gel;
 Elaboração de atividades impressas (caderno de atividades, livros paradidáticos de
literatura infantil), para os estudantes que não possuem acesso as redes sociais;
 Utilizar o SIGeduc, pois o mesmo apresenta uma compilação de links contendo
materiais temáticos, módulos de auto aprendizagem, proposições de ensino,
parâmetros e referenciais, recursos em diversos formatos para fundamentação e
enriquecimento do processo ensino-aprendizagem;

 Disponibilização de equipe técnicas, pedagógicas e administrativas na SMEC para
acompanhar o planejamento e resolução de dúvidas a respeito dessas Normas,
auxiliando os professores e educadores quanto ao uso de tecnologias digitais para o
trabalho remoto, atividades e eventos não presenciais;
 Elaboração

de

instrumentos

e

procedimentos

para

o monitoramento e

acompanhamento;

3.2.

Estratégias para atividades com recursos tecnológicos

 Criação de grupos de Whatsapp para cada escola do município, gerenciado pela
escola, onde mães, pais e responsáveis podem tirar dúvidas e receber informes;
 Criação de grupos para envio de mensagens, orientações, vídeos e atividades
dirigidas;
 Disponibilização de vídeo aulas no you-tube por diversas instituições.
3.3.

Estratégias para volta as aulas pós- pandemia educação infantil.
 Redefinição do início das aulas e férias em 2021;
 Projeto interdisciplinar e multidisciplinar, orientado pela SMEC para que
os alunos não tenham sobre carga de atividades;
 Abordar as experiências vividas em família, no período de isolamento
social;
 Verificar diariamente a temperatura corporal das crianças e profissionais;
 Aquisição de equipamentos de EPI’S;
 Implantação de lavatórios de mãos com água e detergentes no ambiente
escolar;
 Demarcar as áreas de distanciamento social nos espaços físicos da
escola;
 Intensificação da campanha sem abraço, sem beijinho, sem aperto de
mão;
 Pontos de higienização com álcool gel;
 Distribuição de forma gratuita de máscaras reutilizáveis para todos os
estudantes;
 Desinfecção do ambiente escolar com solução de água sanitária
diariamente;

 Higienização das superfícies como bancas, mesas, corrimões e de
objetos;
 Campanha de lavagem das mãos e conscientização para não
compartilhar artigos pessoais como copos, garrafinhas e talheres;
 Campanhas constantes lembrando os cuidados ao tossir, espirrar, toques
nos olhos, boca e nariz;
 Uso de máscaras em ambiente escolar e fora dele;
 Atenção redobrada dos pais e professores, caso o estudante apresente
febre ou qualquer sintoma gripal;
 Cancelamento de eventos coletivos e adiamento de atividades em
grupos;
 Retirar o uso de brinquedos com material poroso ou de difícil
higienização;
 Organizar o uso de materiais didáticos, brinquedos e jogos de modo a
fim de evitar o compartilhamento;
 Desinfetar e limpar os reservatórios de água e bebedouros da unidade
educacional, antes do retorno das aulas e com uma periodicidade, no
mínimo, semestral;
 Desativar bebedouro com disparo para boca e incentivar a utilização de
garrafinhas individuais.

4.

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS

4.1.

Estratégias para atividades com recursos didáticos

 Interação das escolas com as famílias na orientação e suporte das atividades a serem
acompanhadas, contribuindo para atitudes de autonomia e de est
 Elaboração de sequências didáticas construídas em consonância com as habilidades
e competências preconizadas por cada área de conhecimento na BNCC;
 Produção de material impresso com conteúdo educacional, a ser disponibilizado
para as famílias, de acordo com programação divulgada com antecedência pela
própria unidade escolar, sendo possível contemplar também ferramentas de
mensagens instantâneas, grupos e comunidades em redes sociais;

 Orientações de estudos e leituras diversas, dirigidas no livro didático, livros de
literatura e de artigo de opinião, entre outros materiais;
 Estudo dirigido, pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, simulação e outros;
 Elaboração de atividades voltadas para os estudantes com necessidades
educacionais especiais;
 Utilizar o SIGeduc, pois o mesmo apresenta uma compilação de links contendo
materiais temáticos, módulos de auto aprendizagem, proposições de ensino,
parâmetros e referenciais, recursos em diversos formatos para fundamentação e
enriquecimento do processo ensino-aprendizagem;
 Disponibilização de equipe técnicas, pedagógicas e administrativas na SMEC para
acompanhar o planejamento e resolução de dúvidas a respeito dessas Normas,
auxiliando os professores e educadores quanto ao uso de tecnologias digitais para o
trabalho remoto, atividades e eventos não presenciais;
 Criação de um sistema de entrega volante das atividades para os alunos que residem
na zona rural do município;
 A devolutiva das atividades será através de fotos para registrar que as mesmas estão
sendo realizadas para anexar no plano de aula, caso o pai não tenha um celular
disponível para tirar a foto, sugerimos que deixem arquivadas/guardadas numa pasta
ou devolve-las aos professores com todo cuidado de proteção (máscaras, luvas, uso
de álcool gel;

4.2.

Estratégias de atividades com recursos tecnológicos

 Criação e compartilhamento de conteúdo educacionais em vídeo aulas, por meio de
perfis em redes sociais pessoais ou institucionais, que podem ser: Zoom, Face book,
Instagram, WhatsApp e etc.;
 Criação de grupos para envio de mensagens, orientações, vídeos e atividades
dirigidas;
 Utilizar o sigeduc, pois o mesmo apresenta uma compilação de links contendo
materiais temáticos, módulos de autoaprendizagem, proposições de ensino,
parâmetros e referenciais, recursos em diversos formatos para fundamentação e
enriquecimento do processo ensino-aprendizagem;
 Disponibilização de equipe técnicas, pedagógicas e administrativas na SMEC para
acompanhar o planejamento e resolução de dúvidas a respeito dessas Normas,

auxiliando os professores e educadores quanto ao uso de tecnologias digitais para o
trabalho remoto, atividades e eventos não presenciais.

4.3.

Estratégias para volta as aulas pós-pandemia.
 Redefinição do início das aulas e férias em 2021;
 Projeto interdisciplinar e multidisciplinar, orientado pela SMEC para que
os alunos não tenham sobre carga de atividades;
 Abordar as experiências vividas em família, no período de isolamento
social;
 Instalações de pias com água e detergentes no ambiente escolar;
 Intensificação da campanha sem abraço, sem beijinho, sem aperto de
mão;
 Pontos de higienização com álcool gel;
 Distribuição de forma gratuita de máscaras reutilizáveis para todos os
estudantes;
 Desinfecção do ambiente escolar com solução de água sanitária
diariamente;
 Higienização das superfícies como bancas, mesas, corrimões e de
objetos;
 Campanha de lavagem das mãos e conscientização para não
compartilhar artigos pessoais como copos, garrafinhas e talheres;
 Campanhas constantes lembrando os cuidados ao tossir, espirrar, toques
nos olhos, boca e nariz;
 Uso de máscaras em ambiente escolar e fora dele;
 Atenção redobrada dos pais e professores, caso o estudante apresente
febre ou qualquer sintoma gripal;
 Cancelamento de eventos coletivos e adiamento de atividades em
grupos;
 Desinfetar e limpar os reservatórios de água e bebedouros da unidade
educacional, antes do retorno das aulas e com uma periodicidade, no
mínimo, semestral;
 Desativar bebedouro com disparo para boca e incentivar a utilização de
garrafinhas individuais.

5. ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS E EJA ANOS INICIAIS E FINAIS
5.1.

Estratégias para atividades com recursos didáticos
 Elaboração

de

material

impresso

com

conteúdo

educacional

disponibilizados pela própria unidade escolar, permitindo a realização de
atividades de maneira autônoma;
 Orientações de leituras diversas e estudos dirigidos no livro didático,
paradidáticos e livros de literatura entre outros materiais;
 Estudo dirigido, pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, simulação
e outros;
 Elaboração de atividades voltadas para os estudantes com necessidades
educacionais especiais;
 A devolutiva das atividades será através de fotos para registrar que as
mesmas estão sendo realizadas e para anexar no plano de aula, caso o pai
não tenha um celular disponível para tirar a foto, sugerimos que deixem
arquivadas/guardadas numa pasta ou devolve-las aos professores com
todo cuidado de proteção (máscaras, luvas, uso de álcool gel;
 Criação de um sistema de entrega volante das atividades para os alunos
que residem na zona rural do município;
 Utilizar o SIGeduc , pois o mesmo apresenta uma compilação de links
contendo materiais temáticos, módulos de auto aprendizagem,
proposições de ensino, parâmetros e referenciais, recursos em diversos
formatos para fundamentação e enriquecimento do processo ensinoaprendizagem;
 Disponibilização de equipe técnicas, pedagógicas e administrativas na
SMEC para acompanhar o planejamento e resolução de dúvidas a
respeito dessas Normas, auxiliando os professores e educadores quanto
ao uso de tecnologias digitais para o trabalho remoto, atividades e
eventos não presenciais;

5.2.

Estratégias de atividades com recursos tecnológicos

 Uso do WhatsApp, GoogleClass. e Google Form.;

 Criação de grupos para envio de mensagens, orientações, vídeos e atividades
dirigidas orientações de leituras diversas e estudos no livro didático, livros de
literatura entre outros materiais;
 Gravação de vídeo aulas e publicação do conteúdo nas redes sociais institucionais
da escola e até mesmo nos perfis pessoais dos professores;
 Utilizar o SIGeduc, pois o mesmo apresenta uma compilação de links contendo
materiais temáticos, módulos de auto aprendizagem, proposições de ensino,
parâmetros e referenciais, recursos em diversos formatos para fundamentação e
enriquecimento do processo ensino-aprendizagem;
 Disponibilização de equipe técnicas, pedagógicas e administrativas na SMEC para
acompanhar o planejamento e resolução de dúvidas a respeito dessas Normas,
auxiliando os professores e educadores quanto ao uso de tecnologias digitais para o
trabalho remoto, atividades e eventos não presenciais;
 Elaboração

de

instrumentos

e

procedimentos

para

o monitoramento e

acompanhamento.

6.

A EDUCAÇÃO ESPECIAL NO CONTEXTO DO PERÍODO DE PANDEMIA
As atividades pedagógicas não presenciais aplicam-se aos alunos de todos os

níveis, etapas e modalidades educacionais, portanto, extensivas àqueles submetidos a
regimes

especiais

de

ensino,

entre

os

quais,

os

que

apresentam

altas

habilidades/superdotadas, deficiência e Transtorno do Espectro Autista, atendidos pela
modalidade de Educação Especial.
As atividades pedagógicas não presenciais mediadas ou não por tecnologia de
informação e comunicação adotarão medidas de acessibilidade para os seus alunos que
tenham acompanhamento por profissionais habilitados e vinculados à escola.
O Atendimento Educacional Especializado (AEE) deve também ser garantido
no período de emergência, mobilizado e orientado por professores regentes, professores
especializados, em articulação com as famílias para a organização das atividades
pedagógicas não presenciais a serem realizadas.

Os professores do AEE atuarão com os professores regentes em rede,
articulados com a equipe escolar, desempenhando suas funções na adequação de materiais,
provimento de orientações específicas às famílias e apoios necessários.
Eles também deverão dar suporte às escolas na elaboração de planos de estudo
individualizados, segundo a singularidade dos alunos, a serem disponibilizados e
articulados com as famílias.
Algumas situações requerem ações mais específicas por parte da instituição
escolar, como nos casos de acessibilidade sociolinguística aos estudantes surdos usuários da
Língua Brasileira de Sinais (Libras), acessibilidade à comunicação e informação para os
estudantes com deficiência visual e surdo cegueira no uso de códigos e linguagens
específicas, entre outros recursos que atendam àqueles que apresentem comprometimentos
nas áreas de comunicação e interação.
Vale ressaltar que as orientações gerais direcionadas aos diversos níveis de
ensino, presentes neste documento, também se aplicam às especificidades do atendimento
dos estudantes da Educação Especial, modalidade transversal a todos os níveis e
modalidades de educação, como previsto na LDB
7.

ESTRATÉGIAS PARA ATIVIDADES PÓS- PANDEMIA
 Redefinição do início das aulas e férias em 2021;
 Projeto interdisciplinar e multidisciplinar, orientado pela SMEC para que os alunos
não tenham sobre carga de atividades;
 Abordar as experiências vividas em família, no período de isolamento social;
 Instalações de pias com água e detergentes no ambiente escolar;
 Intensificação da campanha sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão;
 Pontos de higienização com álcool gel;
 Distribuição de forma gratuita de máscaras reutilizáveis para todos os estudantes;
 Desinfecção do ambiente escolar com solução de água sanitária diariamente;
 Higienização das superfícies como bancas, mesas, corrimões e de objetos;
 Campanha de lavagem das mãos e conscientização para não compartilhar artigos
pessoais como copos, garrafinhas e talheres;
 Campanhas constantes lembrando os cuidados ao tossir, espirrar, toques nos olhos,
boca e nariz;

 Uso de máscaras em ambiente escolar e fora dele;
 Atenção redobrada dos pais e professores, caso o estudante apresente febre ou
qualquer sintoma gripal;
 Cancelamento de eventos coletivos e adiamento de atividades em grupos;
 Desinfetar e limpar os reservatórios de água e bebedouros da unidade educacional,
antes do retorno das aulas e com uma periodicidade, no mínimo, semestral;
 Desativar bebedouro com disparo para boca e incentivar a utilização de garrafinhas
individuais.

8.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nessa perspectiva a Secretaria Municipal da Educação e da Cultura de

Jandaíra/RN, estabelece que à rede de ensino observe, e utilizem as orientações deste
parecer para a elaboração do Plano de Atividades não presenciais, e que deve ser levado em
consideração o atendimento dos objetivos de aprendizagem e o desenvolvimento das
competências e habilidades, a serem alcançadas pelos estudantes em circunstâncias
excepcionais provocadas pela pandemia do COVID 19. As unidades escolares deverão se
adequar a sua realidade e criar suas estratégias dentro das sugeridas neste plano, negociadas
democraticamente na escola, articuladas entre diretores, coordenadores, apoios pedagógicos
e professores, reunidos de maneira não presencial, visando garantir o direito à
aprendizagem do estudante, monitorada e registradas para, posteriormente, serem
analisadas e associadas às atividades presenciais como forma de complementação e
consolidação do ano letivo de 2020.
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ANEXOS

ANEXO I – CRONOGRAMA DESUSPENÇÃO DAS AULAS PRESENCIAIS E
PARECERES QUE ORIENTAM IMPLEMENTAÇÃODE AS AULAS REMOTAS
NO BRASIL.
DATA
18/03
01/04/2020
02/04
23/04/2020
05/04/2020
24/04
31/05/2020

ENCAMINHAMENTO
Primeiro período de suspensão das atividades escolares, conforme o
a Decreto de nº 29.524, de 17 de março de 2020. (12 dias letivos).
Segundo período de suspensão das atividades escolares, conforme
a Decreto de nº 29.583, de 1° de abril de 2020. (12 dias letivos).
Publicação da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2020 –
CEE/SEEC – RN.
Terceiro período de suspensão das atividades escolares, conforme
a Decreto n° n°29.634, de 23 de abril de 2020 (27 dias).

30/04/2020

CRONOGRAMA
MUNICÍPIO.

Divulgação das Normas para elaboração Plana de Trabalho das
atividades escolares não presenciais junto às escolas da rede de
ensino, amparado pela Instrução Normativa n. 01/2020, de 05 de
abril de 2020 e no Parecer do CNE de 28 de abril de 2020.
DE

IMPLEMENTAÇÃO

DATA

DE

AULAS

REMOTAS

NO

ENCAMINHAMENTO

11/06/2020

Divulgação das orientações - Encaminhamento do Plano de Trabalho da
SMEC para escolas da Rede Municipal

14/06/2020

Vídeo conferência administrativa e pedagógica da escola para traçar
metas.

16/05/2020

Vídeo conferência administrativa e pedagógica com professores para
divulgar as orientações e encaminhar modelo de Plano de trabalho.

19/06/2020

Retorno do Plano de Trabalho das escolas para apreciação da SMEC

22/06/2020 a
05/07/2020

Recesso Escolar

06/07/2020 a
09/07/2020

Planejamento das atividades remotas

10/07/2020

Implementação das aulas remotas.

ANEXO II - DESCRIÇÃO DO QUANTITATIVO DE ALUNOS DA ZONA
URBANA E RURAL SEM ACESSO A INTERNET POR ESCOLA:
(DADOS NÃO PRECISOS)
Escolas Municipais

Escola Municipal Monsenhor Walfredo Gurgel –

Quant. de alunos

Quant. de alunos com

matriculados

acesso à internet

Porcentagem

64

31

48%

43

25

58%

135

55

40%

82

35

42%

Lucia

27

15

55%

Escola Municipal Prefeito José Maria dos Santos -

540

270

50%

255

127

50%

172

51

29%

Aroeira
Escola Municipal Francisca Clemente Cardoso
Guarapes
Escola Municipal Professora Afra Barros
Tubibal
Escola Municipal Professora Maria das Dores
Martins – Trincheiras
Escola

Municipal

Professora

Sandra

Messias – Santa Inês

Jandaíra
Escola Municipal Prefeito José Assunção Costa
Jandaíra
Centro Educativo Ciranda do Saber
Jandaíra

ANEXO III - ORGANIZADOR CURRICULAR AULAS
REMOTA

ESCOLA:_______________________________________________________
OFERTA(S)___________________________________________________
TURNOS:______________________________________________________ PERÍODO:
____/ ____/ _______ a _____/ _____/ _______
RESPÓNSÁVEL:PROF.___________________________________________
PLANO DE ATIVIDADES AULAS REMOTAS

INICIO:

PREVISÃO DE TÉRMINO:

COMPONENTE:

PROFESSOR:

RECURSOS NECESSÁRIOS:

OBJETIVOS:

METAS OU RESULTADOS ESPERADOS:

QUANTOS ALUNOS/AS PARTICIPARAM DA AULA:

METAS OU RESULTADOS ALCANÇADOS:

ANEXOS DE ATIVIDADES:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CNPJ: 31.034.229/0001-70
Praça Antônio Aguiar, S/N – Centro – Jandaíra/RN - CEP. 59.594-000
E-mail: smec.jandaira@hotmail.com

ESCOLA: _____________________________________________________.
PROFESSORA:________________________________________________.
TURMA: ________________________ TURNO: _______________________.
INÍCIO: _______/_______/________

TÉRMINO: _______/______/________.

PLANO DE AULA
Objeto de conhecimento:

Campos de Experiências:


O EU, O OUTRO E O NÓS;



CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS;



TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS;



ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO;



ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES.

Direitos de aprendizagem:


CONVIVER



BRINCAR



PARTICIPAR



EXPLORAR



EXPRESSAR-SE



CONHCER-SE

Objetivos de Aprendizagem (habilidade/código alfanumérico):

Metodologias:

Recursos necessários:

Metas ou resultados esperados:
Quantos aluno (%) /participaram da aula
Metas ou resultados alcançados:

ANEXO IV –ESTRUTURA CURRICULAR PARA AS ATIVIDADES REMOTAS.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CNPJ: 31.034.229/0001-70
Praça Antônio Aguiar, S/N – Centro – Jandaíra/RN - CEP.
59.594-000

E-mail: smec.jandaira@hotmail.com

ESTRUTURA CURRICULAR ADAPTADA PARA ATIVIDADES REMOTAS
REFERÊNCIA: AULAS DE 50 MINUTOS
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR

ÁREAS DO
CONHECIMENTO

COMPONENTES
CURRICULARES

1º ANO

2º ANO

3º ANO

4º ANO

5º ANO

NORMAL

20%

NORMAL

20%

NORMAL

20%

NORMAL

20%

PORTUGUÊS
INGLÊS

250 MIN.
-

50 MIN.
-

250 MIN.
-

50 MIN.
-

250 MIN.
-

50 MIN.
-

250 MIN.
-

50 MIN.
-

250 MIN.
-

50 MIN.
-

ARTE

100 MIN.

20 MIN.

100 MIN.

20 MIN.

100 MIN.

20 MIN.

100 MIN.

20 MIN.

100 MIN.

20 MIN.

ED. FÍSICA

100 MIN.

20 MIN.

100 MIN.

20 MIN.

100 MIN.

20 MIN.

100 MIN.

20 MIN.

100 MIN.

20 MIN.

MATEMÁTICA

250 MIN.

50 MIN.

250 MIN.

50 MIN.

250 MIN.

50 MIN.

250 MIN.

50 MIN.

250 MIN.

50 MIN.

CIÊNCIAS

CIÊNCIAS
HISTÓRIA

200 MIN.
150 MIN.

40 MIN.
30 MIN.

200 MIN.
150 MIN.

40 MIN.
30 MIN.

200 MIN.
150 MIN.

40 MIN.
30 MIN.

200 MIN.
150 MIN.

40 MIN.
30 MIN.

200 MIN.
150 MIN.

40 MIN.
30 MIN.

HUMANAS

GEOGRAFIA

150 MIN.

30 MIN.

150 MIN.

30 MIN.

150 MIN.

30 MIN.

150 MIN.

30 MIN.

150 MIN.

30 MIN.

ENS. RELIGIOSO

50 MIN.

10 MIN.

50 MIN.

10 MIN.

50 MIN.

10 MIN.

50 MIN.

10 MIN.

50 MIN.

10 MIN.

1.250 MIN

250 MIN.

1.250 MIN

250 MIN.

NORMAL

20%

LINGUAGENS

MATEMÁTICA
CIÊN. NATUREZA

ENS. RELIGIOSO

TOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA

1.250 MIN 250 MIN. 1.250 MIN

CONVERSÃO: 250 MINUTOS = 4 HORAS E 10 MINUTOS.

250 MIN. 1.250 MIN 250 MIN.

ESTRUTURA CURRICULAR ADAPTADA PARA ATIVIDADES REMOTAS
REFERÊNCIA: AULAS DE 50 MINUTOS
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR

ÁREAS DO
CONHECIMENTO

COMPONENTES
CURRICULARES

6º ANO

7º ANO

8º ANO

9º ANO

NORMAL

20%

NORMAL

20%

NORMAL

PORTUGUÊS
INGLÊS

200 MIN.
100 MIN.

40 MIN.
20 MIN.

200 MIN.
100 MIN.

40 MIN.
20 MIN.

200 MIN.
100 MIN.

40 MIN.
20 MIN.

200 MIN.
100 MIN.

40 MIN.
20 MIN.

ARTE

100 MIN.

20 MIN.

100 MIN.

20 MIN.

100 MIN.

20 MIN.

100 MIN.

20 MIN.

ED. FÍSICA

100 MIN.

20 MIN.

100 MIN.

20 MIN.

100 MIN.

20 MIN.

100 MIN.

20 MIN.

MATEMÁTICA

200 MIN.

40 MIN.

200 MIN.

40 MIN.

200 MIN.

40 MIN.

200 MIN.

40 MIN.

20%

NORMAL

20%

LINGUAGENS

MATEMÁTICA

CIÊN. NATUREZA CIÊNCIAS
HISTÓRIA
CIÊNCIAS

200 MIN.
40 MIN.
200 MIN.
40 MIN.
200 MIN.
40 MIN.
200 MIN.
40 MIN.
200 MIN.
40 MIN.
200 MIN.
40 MIN.
100 MIN.
20 MIN.
100 MIN.
20 MIN.

HUMANAS

GEOGRAFIA

100 MIN.

20 MIN.

100 MIN.

20 MIN.

200 MIN.

40 MIN.

200 MIN.

40 MIN.

ENS. RELIGIOSO

50 MIN.

10 MIN.

50 MIN.

10 MIN.

50 MIN.

10 MIN.

50 MIN.

10 MIN.

ENS. RELIGIOSO

TOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA

1.250 MIN.

250 MIN.

CONVERSÃO: 250 MINUTOS = 4 HORAS E 10 MINUTOS.

1.250 MIN.

250 MIN.

1.250 MIN.

250 MIN.

1.250 MIN.

250 MIN.

ESTRUTURA CURRICULAR ADAPTADA PARA ATIVIDADES REMOTAS
REFERÊNCIA: AULAS DE 45 MINUTOS
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR

ÁREAS DO
CONHECIMENTO

COMPONENTES
CURRICULARES

ANOS INICIAIS

ANOS FINAIS

PERÍODO I E II (1º AO 5º)

PERÍODO III E IV (6º AO 9º)

NORMAL

20%

NORMAL

20%

PORTUGUÊS
INGLÊS

180 MIN.
-

36 MIN.
-

180 MIN.
45 MIN.

36 MIN.
09 MIN.

ARTE

45 MIN.

09 MIN.

45 MIN.

09 MIN.

ED. FÍSICA

45 MIN.

09 MIN.

45 MIN.

09 MIN.

MATEMÁTICA

180 MIN.

36 MIN.

180 MIN.

36 MIN.

CIÊNCIAS
HISTÓRIA

180 MIN.
90 MIN.

36 MIN.
18 MIN.

180 MIN.
90 MIN.

36 MIN.
18 MIN.

GEOGRAFIA

90 MIN.

18 MIN.

90 MIN.

18 MIN.

ENS. RELIGIOSO

45 MIN.

09 MIN.

45 MIN.

09 MIN.

LINGUAGENS

MATEMÁTICA
CIÊN. NATUREZA
CIÊNCIAS HUMANAS

ENS. RELIGIOSO

TOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA

855 MIN.

171 MIN.

CONVERSÃO: 180 MINUTOS = 3 HORAS. / 171 MINUTOS = 2 HORAS E 51 MINUTOS.

900 MIN.

180 MIN.

ESTRUTURA CURRICULAR ADAPTADA PARA ATIVIDADES REMOTAS
EDUCAÇÃO INFANTIL
EDUCAÇÃO INFANTIL

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR

EIXOS
ESTRUTURANTES

DIREITOS DE
APRENDIZAGEM

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS

CRECHE

PRÉ-ESCOLA

NORMAL

OPTOU

20 HORAS

2 HORAS
E 30 MIN.

NORMAL

20%

O EU, O OUTRO E O NÓS
BRINCAR
CONHECER-SE

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E

SEMANAIS =

SEMANAIS = SEMANAIS =

BRINCADEIRAS E

CONVIVER

INTERAÇÕES

EXPRESSAR

IMAGINAÇÃO

EXPLORAR

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS

PARTICIPAR

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES,
RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES

TOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA- DUAS HORAS E TRINTA MINUTOS
OBS: 05 ATIVIDADES SEMANAIS DE 30 MINUTOS..

20 HORAS

2 HORAS E
30 MIN.
SEMANAIS =

1.200

150

1.200

150

MINUTOS

MINUTOS

MINUTOS

MINUTOS
=
MINUTOS

