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NORMATIVA PEDAGÓGICA N° 01/2021 

 
A normativa pedagógica n° 01/2021 trata das medidas sanitárias para o processo de 

planejamento escolar, do Projeto de Sensibilização deste ano letivo, do início do ano letivo 

remoto e da organização para o HTPC.  

 

Planejamento 

O Planejamento Escolar 2021 acontecerá nos dias 18 e 19 do mês de fevereiro, cada 

professor em seu horário de trabalho e em sua sede de exercício. Por conta da pandemia 

do COVID 19, não está autorizado a junção dos grupos em um único período para a 

realização do planejamento. Compete também aos Gestores da unidade escolar a 

aplicação de todos os protocolos sanitários durante o período de planejamento. A seguir 

segue orientações referente as condutas sanitárias a serem adotadas para o 

planejamento: 

 Aferição da temperatura corporal dos professores e registro em planilha.  

 Higienização das mãos com álcool em gel. 

 Obrigatoriedade de uso de máscara para proteção individual. 

 Higienização prévia e após utilização das carteiras e cadeiras. 

 Distanciamento social das carteiras e sendo possível utilização de espaço aberto como 

quadra ou pátio. 

 Não será permitido lanches e cafés comunitários, cada professor deverá levar o seu próprio 

lanche ou a escola fornecerá kit lanche individual, evitando assim aglomerações.  

 Quanto aos professores do grupo de risco, estes participarão do processo de planejamento 

de forma remota, via plataforma para videoconferência ficando a organização por parte dos 

gestores da unidade escolar.   

 Quanto ao processo de planejamento, o roteiro será normatizado para toda a rede de 

ensino municipal. No dia 18/02 a pauta abordará o tema Empatia e no dia 19/02 Ensino 

Hibrido através do link:  

 https://www.youtube.com/watch?v=fg1KABj0BcU&feature=youtu.be 

 

 Orientamos os Gestores a criar um ambiente harmonioso e saudável para receber os nossos 

professores: cartaz com frases motivacionais e de acolhida, lembrancinha (sendo possível) 

entre outros recursos.  

Projeto de Sensibilização 

O projeto de sensibilização de 2021 “Eu faço a diferença.... Quando me coloco no lugar 

do outro” vem de encontro a realidade mundial pela qual estamos vivendo, a Pandemia do 

COVID 19, sabemos que as incertezas deste momento e as expectativas pela imunização 

da população e até mesmo uma cura para o vírus, afeta nossos comportamentos e emoções. 

Sendo assim, o tema do Projeto deste ano será EMPATIA, uma competência 

socioemocional e que, se aplicada, nos ajudará no processo de enfrentamento desta 

pandemia.  

Segue alguns tópicos para abordagem do Projeto em sala: 

 Uso de máscara como forma de evitar a propagação do vírus. 

https://www.youtube.com/watch?v=fg1KABj0BcU&feature=youtu.be
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 Isolamento social no caso de estar infectado. 

 O acolhimento afetivo ao grupo de risco.  

 Distanciamento social e a potencialização de ferramentas digitais para contato social.  

O projeto terá início no 22/02 e deverá ser concluído no dia 03/03. Cada escola deverá 

elaborar um portfólio contendo fotos alusivas ao projeto com os descritivo das ações e enviar 

em formato PDF para o e-mail: diretoriapedagogicasi@gmail.com até o dia 09 de março 

para publicação no portal da educação. 

 

Aulas remotas 

Quanto a retomada do ano letivo, a mesma acontecerá de forma remota por meio do grupo 

do WhatsApp, enfatizo que a criação do grupo de trabalho de sala de aula não é facultativo, 

pois o mesmo será utilizado como principal instrumento para acompanhamento das 

aprendizagens, disponibilização de conteúdo, correção e desenvolvimento das atividades 

propostas. Atrelado ao grupo do WhatsApp outras ferramentas e plataformas poderão ser 

utilizadas. O professor poderá fazer envio de materiais, podcast, envio de áudio, vídeo aulas, 

livros digitais para leitura e sticker pedagógicos.  

A aula remota terá início no dia 22 de fevereiro, com acolhida, apresentação do professor 

e da sua forma de trabalho, apresentação dos alunos, apresentação das regras do grupo e 

introdução ao projeto de sensibilização.  

O acolhimento aos alunos e familiares é de extrema importância, principalmente neste 

momento que estamos vivendo. É preciso olhar para o aluno de forma integral, propiciando 

atividades a fim de, dar voz a eles para expressar seus sentimentos.  

Conforme previsto na lei de n° 14.040 de 18 de agosto de 2020 e a Resolução CNE / CP n° 

2, de 10 de dezembro de 2020, a Rede Municipal de Ensino de Santa Isabel, adotará para 

o ano letivo de 2021 o Currículo contínuo bianual, para resgatar as habilidades e conteúdos 

não contemplados ou não aprofundados no ano letivo de 2020, a fim de, retomá-los em 2021 

para trabalhar com os saberes essenciais que necessitam serem consolidados. O Sistema 

de Ensino Aprende Brasil fornecerá um guia de retomada aos docentes, com foco nas 

aprendizagens essências e na conexão dos currículos, vale ressaltar que o material, como 

o trabalho a ser executado será alinhado a BNCC – Base Nacional Comum Curricular.  

 

Seguem algumas orientações práticas para a retomada das aulas remotas: 

 O coordenador fornecerá os contatos telefônicos aos professores para a criação dos grupos 

no app WhatsApp. 

 A escola deve criar um folder padrão contendo as regras do grupo, direcionando o 

trabalho que será realizado. 

 Os alunos que não têm acesso a internet deverão retirar o Roteiro de Atividades da semana 

na unidade escolar. Cada escola deverá ter uma planilha de controle dos alunos referente a 

retirada sempre no início da semana para acompanhamento das aprendizagens. 

 Para o primeiro dia de aula, a Secretaria de Educação disponibilizará ao Grupo Gestor um 

vídeo de acolhida do retorno às aulas remotas, para que os professores possam postar nos  
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grupos de WhatsApp, bem como o vídeo “Nunca distancia a escola da sua vida” que enfatiza 

a importância da escola na vida da criança.  

 Os roteiros das aulas serão de responsabilidade dos professores, os quais serão criados 

entre os pares. 

 

 Busca ativa: Tem como objetivo prevenir e enfrentar o abandono e a exclusão escolar, 

mantendo na escola os que já estão matriculados e incluindo aqueles (as) que ainda estão 

fora dela.  

 Alguns recursos para a busca ativa: ligações telefônicas, mensagens de voz, mensagens de 

texto por SMS, aplicativos de mensagens, e-mails, posts, podastes e vídeos nas redes 

sociais (como Facebook e YouTube), criação de “twibbon” (selo personalizado da campanha 

que pode ser colocado sobre a foto do perfil em algumas redes sociais), murais, blogs ou 

jornais virtuais das escolas, reuniões de famílias por videoconferência, conversas por 

WhatsApp, SMS ou outros programas de troca de mensagens.  

 Esgotado as tentativas de busca ativa, os casos deverão ser encaminhados para a 

Secretaria de Educação, aos cuidados da Diretoria Pedagógica, para que seja solicitado 

a intervenção do serviço de orientação educacional municipal.  

 No primeiro mês letivo, faremos um trabalho de conscientização com os pais, segue link com 

materiais que poderão usados para promovermos este trabalho de conscientização: 

https://buscaativaescolar.org.br/campanha/ 

 

 

A comunicação com as famílias 

Os Gestores deverão registrar todas as conversas com os familiares e responsáveis por 

nossos alunos, enfatizando aos mesmos os seguintes pontos:  

 A pandemia não revoga o direito à educação (ele vale tanto para atividades educacionais 

presenciais como não presenciais).  

 O ano letivo não está perdido sem as aulas presenciais.  

 A manutenção do vínculo com a escola, mais do que nunca, é necessária para garantir a 

aprendizagem de todas as crianças e todos (as) os (as) adolescentes. 

 

Reunião de pais via You Tube 

No dia 25 de fevereiro acontecerá uma reunião de pais online via You Tube com todos os 

pais da Rede de Ensino desta municipalidade. Sendo assim, orientamos os Gestores a 

ampla divulgação do evento nas redes sociais, no portão da unidade escolar e via grupos 

de estudo dos alunos. O evento é de suma importância pois visa conscientizar os pais sobre 

o acompanhamento das aprendizagens das crianças, principalmente neste período de aulas 

remotas.  

Horário de Trabalho Coletivo Pedagógico 

Quanto aos HTPCs fica normatizado por esta Secretaria que enquanto as aulas 

permanecerem remotas, o mesmo acontecerá quinzenalmente via plataforma virtual para 

videoconferência, como por exemplo: Zoom, Skype, Google Meet ou outra de comum acordo 

entre o grupo gestor e o corpo docente. Sendo garantido 01h40min quinzenais, até segunda 

ordem.     

Segue as semanas que os HTPCs deverão ocorrer no mês de março: 

https://buscaativaescolar.org.br/campanha/
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 De 01 a 05 de março 

 De 22 a 26 de março  

 

 

No mesmo de março e abril o HTPC será planejado pelo Núcleo Técnico Pedagógico da 

Secretaria de Educação desta municipalidade, tendo em vista a necessidade de 

garantirmos a formação continuada, frente as necessidades apresentadas por conta da 

pandemia. No mês de março o HTPC terá como foco o Ensino Hibrido e a sala de aula 

invertida, o conceito e aplicabilidade. A pauta do HTPC e a lista de presença preenchida 

pelo coordenador mediante a participação remota deverão ser impressas e colados em livro 

próprio. Quanto as ocorrências durante o HTPC remoto devem ser registradas (falta ou 

oscilação de conexão, não participação sem justificativas e etc.).  

A partir do mês de abril os professores do AEE farão o HTPC da segunda quinzena com 

as coordenadoras do Núcleo de Educação inclusiva. 

Santa Isabel, 08 de fevereiro de 2.021. 

 
 

Maria Donizeti de Queluz Camargo 
Secretária de Educação  
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Diretora de Educação 
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