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INTRODUÇÃO  

  

 A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, na qual 

apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a situações 

respiratórias graves. Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma pandemia. 

 Como o vírus é transmitido de pessoa para pessoa, o chamado distanciamento 

social é importante para desacelerar a sua proliferação. Por isso, o Comitê Covid-19, 

reuniu-se em 01/02/2021 e decidiu pela suspensão de aulas até 28/02/2021, e com nova 

reunião marcada para 26/02/2021, para avaliar a situação da Pandemia e novas decisões 

 O Poder Executivo publicou o Decreto Municipal nº 1407/2021 que regulamenta 

medidas temporárias de prevenção e enfrentamento ao contágio pelo Novo Corona vírus 

(COVID19). A Secretaria Municipal de Educação de Nova Canaã Paulista, visando a 

preservação de vidas e consciente que  a educação não pode parar e que  precisamos nos 

adequar à nova realidade e buscar dentro das nossas possibilidades, medidas para 

manter uma rotina de estudos mínima e possibilitar a manutenção do vinculo entre as 

famílias e as escolas e assim, diminuindo o efeito negativo que esta pandemia está 

provocando na vida escolar de nossos alunos. 

No intuito de minimizar os impactos nocivos da suspensão das aulas, e de garantir a 

continuidade da rotina de estudos dos estudantes da rede, bem como diminuir a 

ociosidade causada pelo distanciamento social, a Secretaria Municipal de Educação 

elaborou um Plano de Ação Emergencial de Estudos Remotos para o período de 

quarentena que apresenta as orientações para o planejamento, execução e 

acompanhamento de atividades para a continuidade dos estudos dos alunos, apoiados na 

adoção da metodologia de estudo dirigida, e nessa perspectiva de realidade, sua variável 

de recuperação da aprendizagem, a tarefa dirigida, que é uma técnica de ensino que tem 

por objetivo guiar e estimular o aluno para o estudo individual, onde o professor é o 

mediador da aprendizagem, que elabora e disponibiliza um roteiro de estudo a ser 

executada pelo aluno, a participação da família é fundamental na vida escolar dos 

alunos e o fortalecimento de vínculos entre as famílias e as escolas, entre os professores 

e os alunos, entre os pais e seus filhos, se torna indispensável durante a pandemia, pois 

em muitos casos essas aproximações vão viabilizar os estudos não presenciais. 

Considerando as diversidades de nossos alunos o plano orienta que nesse processo a 

aprendizagem será mediada por um conjunto de atividades diversificadas podendo 

incluir: 

-vídeoaulas;  

-uso de dispositivos de mídias;  

-atividades impressas enviadas aos alunos;  
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-leitura de livros; 

-plantão de atendimento presencial;  

-todos os instrumentos adotados seguirão as recomendações de segurança à saúde dos 

envolvidos.  

Destaca ainda, o papel das famílias na condução desse processo, como responsáveis por 

manter e auxiliar a rotina de estudos dos estudantes. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

  O plano de estudo remoto aqui apresentado tem o intuito de promover uma 

agenda de estudos diários, para que em suas casas, os alunos/crianças realizem 

atividades diferenciadas das diversas áreas do conhecimento, contribuindo para a 

consolidação de conhecimentos em processo de construção. Além disso, tem como 

objetivo assegurar a continuidade do aprendizado acadêmico dos alunos com o apoio e 

participação das famílias.   

Cabe ressaltar que apesar da utilização de vários recursos tecnológicos 

disponíveis, a metodologia aqui apresentada não se configura em EAD, mesmo porque 

acreditamos no importante papel do professor como mediador das aprendizagens 

escolares, dentro das salas de aula. No entanto, as aulas remotas atendem as 

necessidades atuais, e se configuraram em uma possibilidade de criação de espaços de 

aprendizagem dentro das casas dos alunos e com apoio das famílias.  

 Nessa perspectiva o envolvimento das famílias na educação das crianças e 

adolescentes é um elemento fundamental para mitigar os impactos nocivos da 

pandemia. Para aumentar o envolvimento familiar nessa proposta buscaremos 

disseminar chamadas de conscientização nos meios de comunicação, reforçando a 

importância desse apoio na aprendizagem dos alunos. A intencionalidade desta proposta 

parte do pressuposto das recomendações da Organização Mundial de Saúde-OMS, 

dentre estas, as medidas de isolamento social, como contenção à proliferação do vírus, 

bem como propiciar um ambiente de estudos e uma interação entre a comunidade 

escolar e assim manter a escola em movimento. Nessa perspectiva, seguimos as 

orientações do CNE, aprovada por unanimidade no dia 28 de abril de 2020 que 

recomenda as seguintes ações:  

 Educação infantil – A orientação para creche e pré-escola é que os gestores 

busquem uma aproximação virtual dos professores com as famílias, de modo a estreitar 

vínculos e auxiliar os pais e responsáveis no desenvolvimento com as crianças. As 

soluções propostas pelas escolas devem considerar que as crianças pequenas aprendem 

e se desenvolvem brincando. Construiremos possibilidades de vivências em que possa 

ser explorada a oralidade, a criatividade, o movimento, por meio de brincadeiras, jogos 

interativos, exploração de cores, texturas, contação de histórias, leitura diversas, danças 

em busca de ampliar a qualidade da convivência delas com seus familiares, bem como 



Secretaria Municipal de Educação de Nova Canaã Paulista 
Estado de São Paulo  

Rua Seis – nº 280 – Centro – Nova Canaã Paulista – SP – Fone: (17) 3681-1149 

e-mail: em-criancafeliz@hotmail.com/educacao@novacanaapaulista.sp.gov.br 

 

contribuir com o seu pleno desenvolvimento e a manutenção dos laços entre a família e 

a escola. 

Ensino fundamental – Sugere-se que as escolas orientem as famílias com 

roteiros práticos e estruturados para acompanharem a resolução de atividades pelas 

crianças. No entanto, as soluções propostas pelas escolas não devem pressupor que os 

“mediadores familiares” substituam a atividade do professor. As atividades não 

presenciais propostas devem delimitar o papel dos adultos que convivem com os alunos 

em casa e orientá-los a organizar uma rotina diária. 

Educação Especial (AEE)  

 Sugerem-se orientações, através da coordenação específica, aos professores e 

familiares na elaboração de atividades e adoção de hábitos que contribuam para o bem 

estar da criança e do adolescente nesse período de quarentena. 

Avaliação – “ É importante garantir uma avaliação equilibrada dos estudantes 

em função das diferentes situações que serão enfrentadas em cada sistema de ensino, 

assegurando as mesmas oportunidades a todos que participam das avaliações em 

âmbitos municipal, estadual e nacional.” (CNE 20/04/2020) 

Nesse sentido, as avaliações e os exames de conclusão do ano letivo de 2021 das 

escolas deverão levar em conta os conteúdos curriculares efetivamente oferecidos aos 

alunos, considerando o contexto excepcional da pandemia, com o objetivo de evitar o 

aumento da reprovação e do abandono no ensino infantil e fundamental I.  
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