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APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Estado de Educação, diante da crise sanitária que assola o Estado de MT, o
Brasil e o mundo, provocada pela pandemia do COVID 19, vem, ao longo dos últimos meses,
buscando alternativas viáveis de serem adotadas frente ao período de isolamento social da população,
em especial dos estudantes e profissionais da educação, em virtude da suspensão das aulas.
O Decreto Governamental Nº 407, de 16 de março de 2020, determinou a suspensão das aulas
e a antecipação do recesso escolar do meio do ano, no período de 23/03/20 a 05/04/20, em razão da
pandemia, porém, diante da progressão da doença, novas medidas governamentais foram tomadas,
mantendo o isolamento social da população e, por consequência, a suspensão das aulas.
Diante deste cenário, coube à Secretaria de Estado de Educação em conjunto com os
profissionais das Unidades de Ensino, Assessorias Pedagógicas e Cefapros e, através da parceria com
a MTI, instituir mecanismos e procedimentos condizentes com a realidade do momento, em ofertar
atividades pedagógicas não presenciais, tanto para a Educação Infantil e Ensino Fundamental, quanto
para o Ensino Médio, por meio da plataforma Aprendizagem Conectada, aos estudantes com acesso
à internet e material impresso para os que não possuem conectividade via internet, assim como vêm
trabalhando alguns estados da federação.
Os relatórios da Unesco, da OIT e da OCDE evidenciam as profundas transformações nas
relações humanas e de trabalho, em consequência dos cenários criados pelas Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação. Essas transformações oportunizam aos gestores públicos e às escolas,
(re)pensarem sua estrutura, seus currículos e seu papel para ampliarem as oportunidades de contato
dos estudantes com as tecnologias.
Dessa forma, a busca por desenvolver o currículo voltado para o uso das tecnologias e por
meio de atividades não presenciais, com o estudo dirigido, vem na perspectiva de orientar a escola e
o professor quanto às aprendizagens essenciais e ao conjunto de competências, objetivos de
aprendizagens e habilidades possíveis de serem desenvolvidos na educação básica, frente ao cenário
vivido.
Nessa dimensão, vem apresentando à comunidade escolar material didático produzido por,
aproximadamente, 300 profissionais, disponibilizado na plataforma Aprendizagem Conectada
semanalmente para os estudantes, assim como material apostilado para os que não dispõem de
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internet, sem cômputo de carga horária letiva, em virtude de não haver, neste estágio, a mediação
direta dos professores tampouco garantia de atendimento a 100% dos estudantes.
Com a publicação da Medida Provisória Nº 934, do Poder Executivo Federal, de 1º de abril
de 2020, novos encaminhamentos vislumbraram-se, em razão da flexibilização dos 200 dias letivos,
mantendo-se, contudo, o cumprimento da carga horária de 800h.
Amparada ainda, pelo Parecer Nº 05/2020, do Conselho Nacional de Educação, ao que
dispõe o Decreto Governamental Nº 510, de 03/07/2020, sobre a manutenção da suspensão das aulas
presenciais no âmbito da rede pública de ensino e estabelece à Seduc, no Art. 2º, apresentar, ao
Gabinete de Situação, plano estratégico de retorno das atividades escolares presenciais, fundamentado
em estudos e levantamentos técnicos e a Resolução Nº 03/2020, do CEE/MT, que orienta quanto aos
procedimentos a serem adotados pelas mantenedoras e suas unidades educacionais, a Secretaria de
Estado de Educação propõe a elaboração do Plano Estratégico de Volta às Aulas, com diretrizes
orientadoras para as Unidades Escolares na formulação de seu Plano Pedagógico Estratégico de
atendimento aos estudantes, com atividades não presenciais.
É imperativo dizer que, mesmo diante das dificuldades para a implementação da proposta,
as quais buscaremos suplantá-las com estudo, planejamento e trabalho colaborativo, estaremos
iniciando um trabalho que poderá ser precursor de uma era que venceu seus desafios de forma
planejada e propositiva, visando resguardar a qualidade da aprendizagem dos nossos estudantes, em
parceria com os pais e com os profissionais da educação.
O Plano Estratégico aqui proposto contempla as diretrizes de sua estruturação, com breve
contextualização sobre os caminhos percorridos até então, todos os passos orientadores para as
Unidades de Ensino e o conjunto de seus profissionais, professores, equipe gestora, conselho escolar
a elaborarem e implementarem o Plano Pedagógico Estratégico de Atendimento Escolar - Volta
às Aulas, em atendimento aos estudantes, contendo informações metodológicas sobre os eixos que
deverão nortear a elaboração do documento, além de instrumentos anexos elaborados com vistas a
subsidiarem as Unidades Escolares na formulação de seu próprio Plano.
Trata-se, portanto, de uma proposta cujos resultados estarão estreitamente ligados à
determinação e ao compromisso de todos, gestores, professores, pais e sociedade em geral, em
minimizar os impactos que poderão comprometer a aprendizagem dos estudantes mato-grossenses.
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A implementação do Plano Pedagógico Estratégico iniciará com o retorno às aulas no
dia 03 de agosto, de forma não presencial e, a partir de então, todas as atividades serão consideradas
para a conclusão do ano letivo, pelo que, contamos mais uma vez com a colaboração de todos, para
que motivem nossos estudantes e os orientem a realizarem as atividades ofertadas e para que sigam
as medidas de proteção à saúde.

Com as nossas saudações,

Prof.ª Rosa Maria Araujo Luzardo
Secretária Adjunta de Gestão Educacional

Marioneide Angélica Kliemachewsk
Secretária de Estado de Educação
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1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

A Secretaria de Estado de Educação –
SEDUC/MT

é

órgão

que

compõe

a

Administração Direta do Poder Executivo do
Estado de Mato Grosso, a ela competindo
especialmente,

nos

Complementar

Nº

administrar

as

termos
612,

atividades

de

da

Lei

28.01.19,

estaduais

de

educação e supervisionar sua execução nas
instituições que compõem sua área de competência.
A SEDUC/MT compõe o Sistema Estadual de Ensino, na qualidade de órgão executivo, com as
atribuições de planejamento, coordenação, execução, administração, supervisão, fiscalização,
avaliação, conforme prevê a Lei Complementar Nº 49, de 01.10.98.
A SEDUC/MT tem a finalidade de propor e executar políticas públicas voltadas à Educação
Básica assegurando ao estudante o desenvolvimento de capacidades e a construção de conhecimentos
para a formação de valores humanos na conquista da cidadania, conforme define seu Regimento
Interno, aprovado pelo Decreto Nº 328, de 16.12.19.
A estrutura organizacional está subdividida em secretarias adjuntas, superintendências e
coordenadorias.
A SEDUC/MT está presente em todos os municípios de Mato Grosso, por meio de suas unidades
desconcentradas:
 759 Unidades Escolares;
 98 Assessorias Pedagógicas; e
 15 Centros de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica
– CEFAPROs.
O presente plano será implementado pela Secretaria de Estado de Educação para a retomada das
atividades letivas nas unidades escolares que compõem a Rede Estadual de Ensino, podendo, contudo,
ter suas diretrizes aproveitadas para unidades das redes municipais e da rede privada, a critério de suas
mantenedoras, conforme regime de colaboração que deve ser observado entres as redes, nos termos do
Art. 211 da Constituição Federal, e Art. 9º, da Lei Complementar Nº 49, de 01.10.98.
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Diagnóstico da Rede Estadual

O surto inicial da doença, que posteriormente viria a ser classificada como
Covid-19, provocada pela contaminação humana por um novo tipo de coronavírus, o
Sars-Cov-2, teve início no final de 2019 em uma província chinesa, tendo
rapidamente evoluído e reconhecido como uma pandemia pela Organização Mundial
de Saúde, em 11.03.2020, e avançado sobre todos os continentes.
Com a chegada ao Brasil, em todos os estados foram adotadas medidas que,
até então, tinham comprovada eficácia no combate ao vírus, já que não há vacina que o previna, nem
fármaco que cure a infecção, a redução de contato social foi o caminho amplamente adotado para se
conter o seu espalhamento.
Nesse sentido, no mundo todo, no Brasil e, por consequência, também em Mato Grosso, uma das
primeiras ações do poder público foi determinar a suspensão das atividades escolares, para evitar a
aglomeração de estudantes nas unidades escolares e reduzir, assim, o risco de transmissão. Em nosso
estado, essa medida se concretizou por meio do Decreto Nº 407, de 16.03.2020, com interrupção das
atividades escolares a partir de 23.03.2020.
Um elemento complicador para a elaboração do presente plano de retomada decorre do fato de
que em nossa rede estamos trabalhando, neste ano de 2020, com dois calendários letivos, em razão da
paralisação parcial das atividades em 2019, por conta de uma greve dos profissionais da educação, sendo
que parte das unidades iniciaram suas atividades em 03.02.2020, e as demais iniciariam em 23.03.2020.
Estas, portanto, não tiveram nenhum dia de efetiva atividade letiva neste ano.
Além desse fato, a implementação do presente plano de retomada, em meio
a um cenário incerto sobre a evolução da pandemia, em que as autoridades de
saúde ainda não podem cravar quando se dará o declínio da pandemia em nosso
estado, e nem se possíveis novas ondas ocorrerão no futuro breve, também se torna
um grande desafio se considerarmos as características próprias do atendimento educacional por meio da
Rede Estadual de Ensino, conforme dados abaixo.
O Estado de Mato Grosso possui grande extensão territorial (903.378,292 km²) para uma
população relativamente pequena (3.484.466 habitantes), o que resulta em dispersão da população em
uma densidade demográfica estimada em 3,85 habitantes por km².
Embora se tenha municípios que concentram muitos estudantes, como na capital e em outras
cidades de médio porte, há pequenas concentrações de habitantes espalhados em áreas longínquas e de
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difícil acesso. Mato Grosso, com sua população urbana e rural, abriga uma diversidade cultural que faz
com que o poder público tenha que direcionar esforços para atender a todos, sejam moradores de grandes
ou pequenas cidades, povos ribeirinhos, camponeses, quilombolas ou indígenas. Apenas entre os povos
indígenas, temos 43 etnias distintas, para as quais a educação básica deve chegar, respeitando suas
peculiaridades.
Os 367.450 estudantes da Rede Estadual de Ensino1 matriculados até o momento nas 759
unidades escolares públicas estaduais para o presente ano letivo, estão distribuídos nos 141 municípios,
de forma proporcional às respectivas populações, sendo que Cuiabá é o município com maior
quantidade, somando 51.272 matrículas e Serra Nova Dourada possui o menor número de estudantes,
com apenas 62 matrículas:
Quadro 1 - Número de matrículas na rede estadual por município
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Município
Cuiabá
Várzea Grande
Rondonópolis
Sinop
Cáceres
Tangará da Serra
Primavera do Leste
Sorriso
Alta Floresta
Lucas do Rio Verde
Pontes e Lacerda
Barra do Garças
Juína
Juara
Poconé
Nova Mutum
Confresa
Barra do Bugres
Campo Verde
Campo Novo do Pareceis
Jaciara
Peixoto de Azevedo
Santo Antônio do Leverger
Mirassol D'Oeste
Campinápolis
Guarantã do Norte
Colniza
Colíder
Água Boa
Diamantino
Paranatinga
Matupá
Querência
Poxoréu
Brasnorte
Aripuanã
Rosário Oeste
Nobres
Sapezal
Canarana
Nossa Sra do Livramento
Nova Olímpia
Gaúcha do Norte
Nova Xavantina
Chapada dos Guimarães
São José dos Q. Marcos
Pedra Preta

Alunos Ativos
51.272
29.904
24.517
16.115
9.525
8.845
7.831
7.553
6.822
6.329
5.997
5.833
5.501
5.446
4.907
4.867
4.673
4.607
4.388
3.892
3.639
3.612
3.609
3.588
3.508
3.177
3.109
2.891
2.733
2.722
2.713
2.687
2.672
2.597
2.527
2.499
2.487
2.472
2.362
2.359
2.297
2.079
2.054
2.022
1.941
1.934
1.924

N
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Município
Araputanga
São José do Rio Claro
Comodoro
Juscimeira
Vila Rica
Jangada
Alto Garças
Marcelândia
Alto Araguaia
Porto Alegre do Norte
Terra Nova do Norte
Juruena
Vila Bela da SS. Trindade
Santa Terezinha
Nova Canaã do Norte
Arenápolis
Tapurah
Cotriguaçu
Guiratinga
Porto Esperidião
Alto Taquari
São Félix do Araguaia
Cláudia
Tabaporã
Feliz Natal
Nova Bandeirantes
Apiacás
São José do Xingu
Alto Paraguai
Dom Aquino
Acorizal
General Carneiro
Barão de Melgaço
Bom Jesus do Araguaia
Castanheira
Jauru
Itiquira
Carlinda
Paranaíta
Nortelândia
Nova Monte Verde
Campos de Júlio
Vera
Denise
Ipiranga do Norte
Ribeirão Cascalheira
Nova Ubiratã
TOTAL

Alunos Ativos
1.857
1.824
1.815
1.783
1.652
1.604
1.547
1.546
1.539
1.436
1.431
1.378
1.338
1.334
1.289
1.264
1.256
1.255
1.248
1.245
1.224
1.214
1.203
1.187
1.179
1.166
1.157
1.112
1.089
1.086
1.084
1.062
1.025
1.020
1.009
993
986
947
939
917
905
887
880
858
824
785
769

N
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

Município
Curvelândia
Itanhangá
Nova Brasilândia
Nova Maringá
Rondolândia
São José do Povo
Cocalinho
Porto dos Gaúchos
Lambari D'Oeste
Novo São Joaquim
Salto do Céu
Canabrava do Norte
Nova Guarita
Rio Branco
Itaúba
Figueirópolis D'Oeste
São Pedro da Cipa
Novo Mundo
União do Sul
Conquista do Oeste
Alto Boa Vista
Vale de São Domingos
Tesouro
Luciara
Novo Horizonte do Norte
Santo Antônio do Leste
Glória D'Oeste
Porto Estrela
Pontal do Araguaia
Araguaiana
Planalto da Serra
Torixoréu
Nova Marilândia
Santo Afonso
Nova Lacerda
Reserva do Cabaçal
Santa Cruz do Xingu
Nova Santa Helena
Ponte Branca
Ribeirãozinho
Santa Carmem
Nova Nazaré
Santa Rita do Trivelato
Indiavaí
Novo Santo Antônio
Araguainha
Serra Nova Dourada

Alunos Ativos
735
711
687
677
643
641
636
609
608
559
547
544
542
541
531
517
509
507
474
473
465
460
455
454
439
431
383
363
336
320
304
300
296
294
275
248
230
211
201
197
185
170
162
139
114
79
62
367.450

Total: 367.450

1 Fonte: Sistema SigEduca - Relatório GED 35. Acesso em: 02 jun. 2020.
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Esses estudantes matriculados na rede estadual de ensino estão divididos, como dito acima, em
759 escolas, organizadas nas áreas urbana e rural do estado para atenderem às diversas modalidades de
ensino, conforme demanda apresentada pela sociedade:

Distribuição das Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso, conforme a
localização em área urbana e área rural:

Escolas por Localidade

Localidade
Urbana
Rural
TOTAL

Escolas
548
211
759

759

800
700
600
500
400
300
200
100
0

548

211
Escolas

URBANA

RURAL

TOTAL

Distribuição das Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso, conforme a
modalidade atendida:

Modalidade
Regular
Campo
Indígena
CEJA
Quilombola
Especializada
Creche
TOTAL

Escolas
515
141
70
21
5
5
2
759

Escolas por Modalidades
800
700
600
500
400
300
200
100
0

759
515

141

70

21

5

5

2
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Além das características acima descritas, a rede também atende à modalidade de educação de
jovens e adultos para pessoas privadas de liberdade que se encontram no sistema penitenciário, o que se
dá por meio da Escola Estadual Nova Chance, bem como o atendimento regular dos adolescentes que se
encontram em cumprimento de medida socioeducativa de internação, nas unidades do respectivo
sistema, por meio da Escola Estadual Meninos do Futuro. Esses estudantes estão distribuídos por
diversos municípios do estado e, certamente, quando do retorno das atividades escolares, devemos
considerar medidas específicas, conforme orientações da área de saúde, que possam evitar a propagação
do vírus nos ambientes em que estão inseridos.
Nesse conjunto de unidades escolares, nas quais estão matriculados os nossos 367.450
estudantes, o atendimento se dá, conforme condições e demandas, nas diversas etapas, modalidades,
turnos e localidades, de acordo com a distribuição a seguir.
Distribuição das matrículas na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso, conforme a etapa de
ensino:

Matrículas por Etapa
Etapa
Ensino Médio
Ensino Fudamental
Educação Infantil
TOTAL

Matrícula
141.208
225.678
564
367.450

400.000

367.450

350.000
300.000

225.678

250.000

141.208

200.000

150.000
100.000

564

50.000

0
ENSINO MÉDIO

ENSINO
FUDAMENTAL

EDUCAÇÃO
INFANTIL

TOTAL

Distribuição das matrículas na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso, conforme a modalidade
de atendimento:

Modalidade
Regular
Educação do Campo
Educação de Jovens e Adultos
Educação Indígena
Educação Quilombola
Educação Especial
Ensino Médio Integrado
TOTAL

Matrícula
278.700
37.497
34.780
13.222
2.241
549
461
367.450

Matrículas por Modalidades
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

367.450
278.700

37.497 34.780

13.222 2.241

549

461
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Distribuição das matrículas na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso, conforme o turno de
atendimento:

Matrículas por Turnos
Turno
Matutino
Vespertino
Noturno
Integral
TOTAL

Matrícula
162.479
135.767
58.969
10.235
367.450

400.000

367.450

350.000

300.000
250.000
200.000

162.479

150.000

135.767
58.969

100.000

10.235

50.000
0
MATUTI NO

VESPERTI NO

NOTURNO

INTEGRAL

TOTAL

Distribuição das matrículas na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso, conforme a localização
da unidade escolar:

Matrículas por Localidade
400.000

Localidade
Urbana
Rural
TOTAL

Matrícula
315.858
51.592
367.450

350.000

367.450
315.858

300.000
250.000
200.000
150.000

51.592

100.000
50.000
0
URBANA

RURAL

TOTAL

É preciso dizer, ainda, que a pandemia avança em ritmos diferentes nas diversas regiões do
estado, de modo que o plano alcançará estudantes em todos os municípios, mas é preciso estar atento
aos fatores locais, de modo a evitar a exposição dos estudantes, dos profissionais e de toda a comunidade
escolar aos riscos sanitários.
Esse é o contexto em que está inserida a rede de escolas públicas estaduais, que deverá ser
colocada em movimento para a retomada das atividades letivas, assegurando aos estudantes a efetividade
do acesso à educação básica, o que ora apresenta-se como um grande desafio em face a um cenário não
previsto e não desejado que todos enfrentam neste momento, mas do qual se deve extrair aprendizados
que permitam avançar na capacidade de implementar uma política educacional de qualidade.
12

2. JUSTIFICATIVA
Em decorrência da pandemia pelo Coronavírus (COVID-19), de acordo com o
que regulamenta o Decreto Nº 407, de 16 de março de 2020, que em seu artigo 5º, as
aulas da Educação Básica e Superior foram suspensas em todas as redes de ensino em
Mato Grosso. Inicialmente, a título de antecipação do recesso escolar do meio do ano
e, posteriormente, prorrogada pelo Decreto Nº 432, de 31 de março de 2020, em seu
artigo 5º, até 30.04.2020. Em seguida, o Decreto Nº 510, de 03 de junho de 2020, dispõe sobre a
manutenção da suspensão das aulas presenciais no âmbito da rede pública de ensino.
Desde o início da suspensão das aulas, a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso Seduc desenvolveu um conjunto de ações para apoiar a continuidade da aprendizagem dos estudantes
durante o período de distanciamento social:


criação da Plataforma Aprendizagem Conectada com produção de materiais didáticos semanais
para os estudantes;



organização de equipe de trabalho, com aproximadamente 300 profissionais, para elaboração
de materiais didáticos;



instituição de parcerias com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - Seciteci,
TV Assembleia e professores da rede pública e privada de ensino;



impressão de 60 mil apostilas semanais para os estudantes que não têm acesso à internet;



orientativos para os pais, professores, estudantes e Assessorias Pedagógicas;



Guia de Orientação e Prevenção à doença: “Todos Juntos Contra o Coronavírus”;



vídeos orientativos aos estudantes: “Como posso evitar o risco de infecção pelo Coronavírus?”
e “Dicas de estudo”;



vídeo orientativo aos pais “Recomendações aos pais”;



produção de videoaulas para os estudantes do EM;



formação para 8.450 professores em Metodologias Ativas e Recursos Tecnológicos;



distribuição de 55.700 mil kits de merenda escolar;



acompanhamento de medidas tomadas pelos demais Estados frente à pandemia;



pesquisas sobre experiências internacionais na condução de medidas de enfrentamento à
pandemia;
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reuniões com os Assessores Pedagógicos e diretores dos Cefapros para orientações acerca das
ações de gestão e de formação para enfrentamento da crise;



reunião com a diretiva do CEE/MT para tratativas sobre providências quanto à reorganização
do calendário escolar;



participação nas reuniões da Comissão Especial da Assembleia Legislativa;



Parceria com a Microsoft para ampliar as possibilidades de oferta do uso dos recursos digitais
de aprendizagem;



realização da segunda etapa de fornecimento da Alimentação Escolar;



apresentação do 1º Boletim dos Resultados da Aprendizagem Conectada;



apresentação de proposta de reorganização do calendário escolar.

Protocolos de Governança e Participação
Para a elaboração deste plano, a SEDUC
tem dialogado com diversas instituições, em
especial com aquelas representadas no Conselho
Estadual de Educação, e as convidadas pela
Comissão Especial da Assembleia Legislativa.
A sua implementação deverá ocorrer de
forma coletiva, com responsabilidades atribuídas à
SEDUC, às Assessorias Pedagógicas, aos Centros de Formação e Atualização dos Profissionais da
Educação, às Unidades Escolares, estudantes, pais e responsáveis.
Cada escola deverá formular o seu próprio plano, com base nas diretrizes estabelecidas por este
Plano, e com estratégia de monitoramento envolvendo os Conselhos Deliberativos das Comunidades
Escolares.

Análise de Alguns Cenários Brasileiros

No quadro 2, é apresentado um resumo das medidas adotadas em alguns Estados brasileiros
para o cumprimento do calendário letivo 2020, com a finalidade de ampliar as possibilidades de ações e
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articulações a serem adotadas pela Seduc/MT e demais Secretarias parceiras para o processo de volta às
aulas.

Quadro 2 - Medidas adotadas em alguns Estados brasileiros para o cumprimento do calendário letivo 2020
Região Centro-Oeste
Distrito
Federal

Goiás
Mato Grosso
do Sul

Decreto Nº 40.817 suspendeu as aulas.
Atividades não presencias consideradas dias letivos.
Previsão de retorno presencial: dependerá das orientações da Secretaria de Saúde.
70% da rede está funcionando com atividades não presenciais.
30% funcionando com atividades presenciais em dias alternados.
Em 23 de março, começaram as aulas não presenciais contando como dias letivos, com previsão até
30 de junho. O retorno para atividades presenciais dependerá da análise da Secretaria de Saúde.

Região Sudeste
Atualmente, o Estado está desenvolvendo atividade não presenciais consideradas como dias letivos.
O retorno às aulas presenciais ainda está sem data marcada, porém será de forma gradual. A ideia
São Paulo

central é voltar em fases combinadas com as [cinco] fases do Plano São Paulo [plano do governo
estadual de retomada das atividades econômicas e de serviços de forma gradual e regionalizada]. 20%
[de presença] dos estudantes no primeiro momento; no segundo momento, com 50% dos estudantes;
e, na fase final, com 100%.
Em publicação do Diário Oficial, no último dia 12 de maio, o governo estadual menciona a manutenção do
registro de presença dos professores durante a pandemia: o cômputo da frequência de docentes em regime de
trabalho remoto permanecerá enquanto as aulas presenciais estiverem suspensas.
Previsão de retorno presencial gradual no começo de julho, porém dependerá do cenário local de

Rio de Janeiro

contaminação.
Pontos de atenção: o Estado mantém as atividades não presenciais contando como dias letivos, porém é um
dos Estados que está enfrentando ações do MP por conta da ausência de conectividade dos estudantes (existe
uma incerteza). Além de ações no MP referentes à Seduc aumentar as horas de trabalho dos professores e
ausência de objetividade da ação.

Minas Gerias

Espírito Santo

Atividades não presenciais serão consideradas como dias letivos. Não existe previsão de retorno, pois para
tomar essa decisão será considerado o avanço da doença no estado.
Aulas suspensas até 30 de junho, podendo ser prorrogado o prazo. Não existe definição para o retorno.
Atividades não presenciais não serão consideradas como dias letivos.

Estados que estão considerando atividades não presenciais como dias letivos: AC, AP, AM, CE, GO, MA, MG, MS,
PB, PR, PI, RN, RS, RR, SP e SC.
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Neste sentido, o presente Plano Pedagógico Estratégico de Volta às Aulas decorre do que
determina o Decreto Estadual Nº 510, de 03.06.06, por meio do qual foi mantida a suspensão das aulas
presenciais no âmbito da rede pública de ensino, em decorrência da pandemia causada pelo novo agente
coronavírus (COVID-19) e das regulamentações pelo Conselho Nacional de Educação e Conselho
Estadual de Educação.
As medidas a serem adotadas para implementação do Plano estão, ainda, fundamentadas nos
seguintes instrumentos normativos:


Portaria do Ministério da Saúde, Nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que declara
emergência em saúde pública de importância nacional, em razão da infecção humana pelo
COVID-19.



Decreto Nº 407, de 16 março de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Estado de Mato Grosso
e dá outras providências.



Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96), no Art. 32, § 4º: “O ensino
fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como complementação da
aprendizagem ou em situações emergenciais”. A carga horária mínima anual será de oitocentas
horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos
dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver
(Art. 24, I).



Medida Provisória Nº 394, de 1 de abril de 2020, que estabelece normas excepcionais sobre o
ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas para enfrentamento
da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei Nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020. Ainda, conforme regulamentado no Art. 1º, que o estabelecimento de ensino de educação
básica fica dispensado, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo
de dias de efetivo trabalho escolar, nos termos do disposto no inciso I, do caput e no § 1º, do
art. 24 e no inciso II, do caput do art. 31, da Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, desde
que cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos, observadas
as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino.



Parecer do Conselho Nacional de Educação, Nº 5/2020/CNE/CP, de 28.04.2020, que orienta a
reorganização do calendário escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não
presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da
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COVID-19. Nos termos deste Parecer, a Comissão submete ao Conselho Pleno as orientações
com vistas a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de cômputo de atividades
não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia
da COVID-19.


Resolução Normativa do Conselho Estadual de Educação, Nº 002/2020-CEE-MT, 20 de março
de 2020, que dispõe sobre as normas a serem adotadas pelas instituições pertencentes ao
Sistema Estadual de Ensino enquanto perdurar a situação de pandemia pelo novo Coronavírus
(COVID-19). Considerando o Art. 1º - As instituições vinculadas ao Sistema de Ensino do
Estado de Mato Grosso, públicas ou privadas da educação básica e públicas de educação
superior, tendo em vista a importância da gestão do ensino e da aprendizagem, dos espaços e
dos tempos escolares, bem como mediante a compreensão de que as atividades escolares não
se resumem ao espaço de uma sala de aula, deverão reorganizar seus calendários escolares nessa
situação emergencial, podendo propor, para além de reposição de aulas de forma presencial,
formas de realização de atividades escolares não presenciais.



Resolução Normativa do Conselho Estadual de Educação, Nº 003/2020-CEE-MT, 19 de junho
de 2020, que dispõe sobre as normas de Reorganização para o Ano Letivo de 2020 a serem
adotadas pelas instituições pertencentes ao Sistema Estadual de Ensino, em razão da Pandemia
da COVID-19.



Estudo, pela Comissão instituída pela Assembleia Legislativa, em que a retomada das aulas
deve ter como princípio o cuidado pela vida dos estudantes, profissionais da educação e o bemestar das famílias.

Neste sentido, considerando o cenário da pandemia no estado, em que o número de casos se
encontra em curva ascendente, é preciso pensar estratégias para volta às aulas de maneira segura para a
comunidade escolar e de forma a evitar a propagação da COVID – 19.

3. OBJETIVOS DO PLANO PEDAGÓGICO ESTRATÉGICO
Com este Plano Pedagógico Estratégico, a Secretaria de Estado de Educação, tem os seguintes
objetivos:


apresentar as diretrizes para as unidades escolares do sistema estadual de ensino, planejarem o
seu Plano Pedagógico Estratégico de Atendimento Escolar (PPEAE), para o cumprimento das
800 horas referentes ao calendário 2020;
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planejar o retorno às aulas de maneira a garantir e respeitar as regras de biossegurança editadas
pelos respectivos entes federados.

4. CONTEXTUALIZAÇÃO
A Secretaria de Estado de Educação, por meio da Secretaria Adjunta de Gestão Educacional –
SAGE, elaborou uma série de ações visando preparar os estudantes e as unidades escolares para o
desenvolvimento das atividades não presenciais. Foram elaboradas ações integradas coerentes com as
orientações da Organização Mundial da Saúde - OMS. Neste sentido, a seguir, é apresentada uma síntese
de todas as ações realizadas.
O ambiente virtual Aprendizagem Conectada trata-se de uma
plataforma de aprendizagem desenvolvida com o objetivo de disponibilizar
atividades de estudo aos estudantes, no período de suspensão das aulas em
virtude da pandemia, e possibilitar que os estudantes estejam em contato com
situações de aprendizagem que, além de os manter ativos, neste período,
possam promover o desenvolvimento de suas aprendizagens. Inicialmente,
esse processo foi realizado sem fins de contabilização de horas para
cumprimento de calendário letivo, o que explica a não convocação dos professores regentes dentro desse
processo inicial de atendimento aos estudantes.
Para a curadoria de objetos digitais de aprendizagens – ODAs (livros, vídeos com finalidade
pedagógica) e elaboração, revisão e disponibilização de materiais escolares semanais, foram mobilizados
aproximadamente 300 (trezentos) profissionais.
As atividades foram planejadas para serem utilizadas online e off-line. Assim, podem ser
acessadas via internet, por meio da plataforma Aprendizagem Conectada, cujo link é disponibilizado por
WhatsApp, e-mails, sites da Seduc e de outros órgãos institucionais. Importante salientar que as
atividades podem ser baixadas diretamente da plataforma, o que possibilita aos estudantes com acesso à
internet se conectarem por meio de smartphone, computador, notebook, tablet. No entanto, também
podem ser impressas, de maneira a possibilitar aos estudantes que não têm acesso à internet as mesmas
oportunidades de realizar as atividades.
Para os estudantes sem conectividade com a internet, a Seduc disponibilizou material impresso.
Na Figura 1, é apresentado o número de estudantes atendidos durante sete semanas de ação,
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considerando que a postagem de materiais continua semanalmente, pela Plataforma Aprendizagem
Conectada.

Figura 1 - Número de estudantes atendidos semanalmente com materiais didáticos impressos - 1ª a 7ª Semana

58839

56393

20769

21164

53759

20420

8352

8666

1° S

57340

55496

2° S

19926

8143

3° S

52182

18844

8119

4° S

Total Ensino Fundamental - EF

49939

18284

7837

7927

5° S

17798

6° S

7524

7° S

Total Ensino Médio - EM

Total Educação de Jovens e Adultos - EJA
Fonte: Dados levantados pela SAGE/SEDUC/MT. (2020).

Complementarmente, devido à grande preocupação da sociedade em relação aos estudantes que
iriam realizar o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, elaborou-se a ação integrada à Plataforma
Aprendizagem Conectada: Pré-Enem Digital, em que 35 profissionais das redes estadual e privada de
ensino, em regime de colaboração, estão gravando videoaulas exibidas na TV assembleia e, também, no
Youtube. Algumas videoaulas possuem mais de 2.297 mil visualizações.
Por último, destaca-se a ação realizada de formação dos professores em metodologias ativas,
cuja relevância encontra-se no escopo de articular estratégias para a mediação e orientação do processo
de ensino e aprendizagem, instigando o protagonismo dos estudantes. Essa ação foi realizada nos 15
polos dos Cefapros e conseguiu reunir em espaços virtuais de debate 8.415 professores.
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Dados de Conectividade
Pesquisa realizada pela SEDUC/MT, por meio de formulário online, com apoio dos
CEFAPROs e das Assessoria Pedagógicas, entre Professores e Estudantes da Rede Estadual, revelou
o nível de acesso aos recursos tecnológicos deste público.
A pesquisa ocorreu no mês de junho/2020 e, embora não tenha sido com todos os professores
e estudantes, a amostra alcançada sinaliza para o retrato da conectividade na Rede Estadual de Ensino.

Conectividade dos Professores
A pesquisa foi realizada por um período de sete dias e contou com a participação de 7.720
profissionais, que se dispuseram a responder ao questionário.

Entre os entrevistados, a grande maioria
tem acesso à internet, sendo que do total de 7.643
entrevistados que responderam a esta questão,
7.517 responderam que sim, representando
98,35% do total.

Quanto à forma de acesso à internet, dos
7.513 entrevistados, que responderam a esta
questão, ficou assim distribuída:
3G ou 4G:

35,30%

Banda Larga:

30,57%

Ambas:

34,13%

Perguntado sobre o tipo de equipamento utilizado para acesso, em que o entrevistado podia
optar por mais de uma resposta, a distribuição ficou assim:
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Smartphone

37,20%

Computador pessoal

38,76%

Computador da escola

21,49%

Outros

2,55%

TOTAL

100,00%

A pesquisa também quis saber se os professores entrevistados utilizam recursos tecnológicos
em sala de aula, demonstrando que aqueles, entre os 7.703 entrevistados que responderam à questão,
que nunca fizeram uso, são uma minoria:

SIM

2.922

37,93%

NUNCA

393

5,10%

ÀS VEZES

4.388

56,96%

TOTAL

7.703

100,00%

Em relação às escolas em que estão lotados, os professores também responderam se a unidade
fornece recursos de trabalho, sendo que a maioria respondeu que sim:

SIM

5.945

77,50%

NÃO

1.726

22,50%

TOTAL

7.671

100,00%

Conectividade dos Estudantes

A pesquisa ouviu também estudantes da Rede Estadual, em uma amostragem de 23.593
entrevistados que responderam às questões colocadas.
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Em relação à conectividade,
entre os estudantes consultados, a grande
maioria informou ter acesso à internet,
sendo

que

do

total

de

23.135

entrevistados que responderam a esta
questão, 20.424 responderam que sim,
representando 88,28% do total.

Em relação aos equipamentos mais utilizados pelos estudantes para acessarem à internet, a
maior parte dos entrevistados informou que o meio pelo qual mais acessam é o smartphone (celular),
representando 65.79% do total de 25.166 estudantes que responderam ao questionário:

Smartphone

16.557

65,79%

Computador

2.023

8,04%

Tablet

480

1,91%

Computador

5.002

19,88%

Nenhum

1.104

4,39%

TOTAL

25.166

100,00%

Smartphone e

Outra informação levantada foi sobre a disponibilidade de equipamento próprio, ou
compartilhado na família, para acesso à internet, o que revelou os seguintes números:

Pelo smartphone (celular) dos pais ou

5.952

24,11%

Por smartphone (celular) próprio

14.581

59,06%

Pelo computador ou tablet da família

2.364

9,58%

Por computador ou tablet próprio

1.792

7,26%

TOTAL

24.689

100,00%

responsáveis
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São esses, pois, os números levantados pela pesquisa que revelam, entre aqueles que
responderam ao questionário, a grande maioria tem acesso à internet, o que nos obriga a pensar o Plano
Pedagógico Estratégico em duas perspectivas, ao atendimento aos estudantes que têm acesso à internet
e em como atender àqueles que não têm acesso, conforme ações previstas adiante.

5. METODOLOGIA

A preparação da comunidade e do ambiente escolar para o recebimento
dos estudantes consiste em momento crucial do processo de retorno às aulas
não presenciais e presenciais. Nesse contexto, a Secretaria de Estado de
Educação estabelece diretrizes metodológicas para garantir o alinhamento das
informações e ações a serem desenvolvidas no âmbito das Unidades Escolares,
Assessorias Pedagógicas, Cefapros e Órgão Central.
Esse alinhamento entre os diferentes segmentos envolvidos no processo educativo permitirá aos
estudantes, pais e/ou responsáveis uma volta às aulas segura e confiável. A seguir, são destacadas ações
que antecedem o início das aulas e, por isso, deverão ser garantidas dentro dos prazos, evitando impactos
no Plano Pedagógico Estratégico da Seduc/MT e no Plano Pedagógico Estratégico de Atendimento
Escolar.
5.1. VOLTA ÀS AULAS – ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS

5.1.1. Iniciativa Institucional Para Volta Não Presencial às Aulas

Este momento é específico à apresentação de diretrizes relacionadas para as unidades escolares
que iniciarão e/ou retornarão com as atividades escolares no início do segundo semestre, de forma 100%
não presencial e considerando a contabilização da carga horária mensal das atividades pedagógicas com
a mediação dos professores.

Plano Pedagógico Estratégico e Plano Pedagógico Estratégico de Atendimento Escolar
O estabelecimento de um Plano Pedagógico Estratégico pela Secretaria de Estado de Educação
do Estado de Mato Grosso tem por objetivo orientar as unidades escolares no desenvolvimento do Plano
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Pedagógico Estratégico de Atendimento Escolar. Para isso, serão descritas as etapas do Ciclo de Ensino
e Aprendizagem para a Mediação Pedagógica Não Presencial (Figura 2), o qual é composto pelas
seguintes etapas: I. Produção do material, II. Disponibilização do material, III. Atendimento ao
estudante, IV. Intervenção pedagógica e V. Registros.
Figura 2 – Ciclo de ensino e aprendizagem para a mediação pedagógica não presencial

Etapa I – Produção do material didático escolar

Inicialmente, deverá ser disponibilizada
pela Secretaria de Estado de Educação uma
avaliação diagnóstica para os estudantes de, no
máximo, três laudas, contendo atividades que
abordam objetos de conhecimento e habilidades
referentes ao ano escolar anterior ao cursado por
eles.
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A avaliação deverá estar pautada nas habilidades consideradas pré-requisitos para o
desenvolvimento dos novos conhecimentos do ano escolar corrente.
A avaliação diagnóstica compõe o material escolar referente ao
primeiro mês das aulas não presenciais e deverá ser realizada pelos estudantes
no primeiro mês de aula não presencial. Cabe ressaltar que o resultado desta
avaliação poderá ser entendido como processo avaliativo interno da unidade
escolar. Os estudantes deverão realizar a avaliação de forma individualizada, ou
seja, sem a ajuda dos pais e/ou responsáveis.
Na sequência, os professores deverão fazer a correção da avaliação de acordo com o gabarito
que será disponibilizado e, para fins de registros e de monitoramento dos órgãos de controle, deverão
inserir o resultado da avaliação no SigEduca/GED. Em seguida, os resultados da avaliação diagnóstica
deverão ser considerados no planejamento docente e nos processos de intervenção pedagógica. Todo
esse processo deverá ser assegurado pela equipe pedagógica da escola e monitorado pela Assessoria
Pedagógica e pelo Núcleo de Acompanhamento e Monitoramento das Assessorias Pedagógicas/Namap.
Para etapa da Educação Infantil não será elaborada avaliação diagnóstica, porém será solicitado
às famílias que façam um registro sobre as experiências realizadas em casa com as crianças, a partir das
sugestões disponibilizadas na plataforma Aprendizagem Conectada e/ou outras que foram realizadas
durante este período em casa e como está a rotina, para que estas informações possam ser analisadas e
levadas em consideração no planejamento das atividades do professor e nos encaminhamentos para as
famílias. No caso da Educação Infantil, o registro da avaliação deve fazer parte do portfólio do professor,
para fins de monitoramento. Não será inserida no SigEduca/GED.
A produção do material escolar mensal, nos meses de agosto de 2020, será de responsabilidade
da Equipe Aprendizagem Conectada – EAC para que haja tempo hábil para a formação dos profissionais
da educação sobre o uso dos recursos tecnológicos digitais, a produção dos materiais escolares,
acompanhamento, monitoramento, avaliação, intervenção pedagógica e registros.
A seguir, no Quadro 3, é disponibilizado o fluxo de produção do material escolar enquanto
perdurar as aulas 100% não presenciais. Cabe salientar que, ao retomar as atividades presenciais com
revezamento escolar, o atendimento 100% não presencial deverá ser substituído pelos estudos dirigidos
ofertados pelas unidades escolares aos estudantes no revezamento escolar.
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Quadro 3 - Fluxo de produção do material escolar - material base disponibilizado pela EAC, com subsequente
elaboração pelas unidades escolares



Organização de uma apostila, a partir dos materiais postados na 1ª e na 2ª semana da plataforma
Aprendizagem Conectada:
Apostila 1 (carga horária mensal) – 1ª e 2ª, com atividades complementares.



Serão elaboradas atividades complementares, referentes aos dois materiais, para atender aos
estudantes que já tiveram acesso ao material. A orientação é para que os estudantes que já
tiveram acesso, retomem os cadernos da primeira e da segunda semana para revisão e realizem
as atividades complementares. Os estudantes que terão contato com o material pela primeira
vez, realizarão as atividades dos cadernos e as atividades complementares. Todos os estudantes
devem entregar as atividades complementares aos seus professores, quando o estudante ou
alguém da família for retirar o próximo material na unidade escolar.



A partir do segundo mês em que as atividades letivas tiverem iniciado, os professores dos
diversos componentes curriculares passarão a elaborar seus próprios materiais para dar
continuidade à contagem da carga horária.



É importante, também, se atentarem para a elaboração de tarefa escolar personalizada para
atendimento às necessidades de aprendizagem dos estudantes (este material será elaborado,
exclusivamente, pelo professor regente da turma, quando observar que o estudante não tem
condições de acompanhamento do material escolar mensal ou, ainda, quando o estudante
apresentar conhecimento superior ao que está sendo proposto pela EAC).

Quanto à Educação infantil, também será organizada uma apostila, a partir dos materiais
postados na plataforma Aprendizagem Conectada, na perspectiva de que os pais e/ou responsáveis
desenvolvam atividades com as crianças e façam os registros para documentação da escola.

Planejamento do professor e organização semanal de estudos
O planejamento pedagógico do professor regente para mediação das aprendizagens não
presenciais deverá estar estruturado por meio das competências, habilidades e objetos de conhecimentos
preconizados na Base Nacional Comum Curricular - BNCC e no Documento de Referência Curricular
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para Mato Grosso – DRC/MT. Salienta-se que os pontos supracitados para o planejamento estão
alinhados ao sistema de registro de avaliação e atividades pedagógicas.
Para facilitar o trabalho docente, apresentam-se, a seguir, alguns elementos estruturantes que
deverão constar no planejamento: habilidades da BNCC/EM e DRCMT/EF; objetos de conhecimento;
estratégias metodológicas. Esses elementos estruturantes permitirão que o professor tenha clareza no
momento da organização semanal do seu planejamento, para socialização das informações do que está
sendo trabalhado com os estudantes e familiares.
O professor da Educação Infantil deverá ter como elementos do seu planejamento o que orienta
a BNCC e DRC-MT para essa etapa.
Para tanto, os professores e os gestores devem elaborar um portfólio que contenha o
planejamento e o registro de todas as ações realizadas para fins de contabilização da carga horária, com
trabalhos não presenciais e estudo dirigido, para fins de monitoramento das ações desenvolvidas para
cumprimento das 800 horas letivas.
Neste sentido, a seguir, apresentamos sugestão de roteiro, por meio do Quadro 4.
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Quadro 4 - Passo a passo da organização semanal de estudos a ser disponibilizado aos estudantes

Dia
Inserir o dia/data.
Ex.:
segundafeira, 04/05/2020.

Inserir o dia/data.
Ex.:
terça-feira,
05/05/2020.

Objetos de
conhecimento

Atividade (poderá usar o material
apostilado)

Como fazer e onde
pesquisar?

Duração
aproximada

Inserir os objetos de Ex.: leitura de texto de suporte sobre
conhecimento
o tema e atividade complementar.
(conteúdos a serem Sugestões:
trabalhados).
● elaboração de textos;
● resolução
de
questões,
problemas ou desafios.

Inserir as estratégias e
a
referência/indicação:
nome do livro, site.

Inserir
o
tempo
previsto
para
o
desenvolvimento da
atividade.

Inserir os objetos de Ex.: análise de vídeo(s) indicado(s) e
conhecimento
atividade complementar. Sugestões:
(conteúdos a serem ● elaboração de textos;
trabalhados).
● resolução
de
questões,
problemas ou desafios.

Inserir as estratégias e
a referência/indicação
do canal do Youtube
ou outra plataforma.

●
Inserir
o
tempo ●
previsto
para
o
desenvolvimento da ●
atividade.

Avaliação e feedback das atividades
A avaliação, durante o período de isolamento
social, representa um desafio.
Como sugestão, temos:
quiz (pode ser utilizado como atividade);
uso de aplicativos;
avaliação por pares (duplas de estudantes
que

possam

se

avaliar/auxiliar

virtualmente);
Inserir o dia/data.
Ex.: quarta-feira,
06/05/2020.

Inserir os objetos de
conhecimento
(conteúdos a serem
trabalhados).

Ex.: fazer um mapa mental.

Inserir a referência/
indicação de como
elaborar um mapa
mental.

Inserir
o
tempo ●
previsto
para
o
desenvolvimento da ●
atividade.

Inserir o dia/data.
Ex.: quinta-feira,
07/05/2020.

Inserir os objetos de
conhecimento
(conteúdos a serem
trabalhados).

Ex.: atividade sugerida.

Inserir as estratégias e
a
referência/indicação.

Inserir
o
tempo
previsto
para
o
desenvolvimento da
atividade.

serir o dia/data.
Ex.: sexta-feira,
08/05/2020.

Inserir os objetos de
conhecimento
(conteúdos a serem
trabalhados).

Ex.: elaborar uma tirinha (HQ).

Inserir a referência/
indicação de como
elaborar uma tirinha.

Inserir
o
tempo
previsto
para
o
desenvolvimento da
atividade.

sessões de feedback via teams, por exemplo.
Dentre outras possibilidades planejadas
pelo professor.
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Etapa II - Disponibilização do material didático escolar
Considerando que, para a oferta da carga horária de 800 horas aulas aos estudantes, será preciso
planejar estratégias diversificadas de trabalho, a Unidade Escolar deve fazer um levantamento e definir
o fluxo de elaboração de material escolar, apresentado no quadro 5, para o atendimento dos estudantes
por meio de atividades não presenciais, on-line (digital) ou off-line (impresso):
Quadro 5 - Disponibilização do material escolar mensal para os estudantes

Material escolar digital
 O
atendidos

número
por

de

meio

de

Material escolar impresso

estudantes

 O número de estudantes atendidos por meio de

atividades atividades disponibilizadas off-line será definido por meio

disponibilizadas on-line será definido de diagnóstico realizado pela unidade escolar.
por

meio

de

diagnóstico

da

 O número de cópias necessárias para o atendimento

conectividade dos estudantes de cada dos estudantes deverá ser informado, com base em
comunidade

escolar,

pela

unidade evidências do levantamento diagnóstico, pela unidade

escolar.

escolar à Superintendência de Políticas de Gestão Escolar,

 As atividades

escolares

não dentro do prazo estipulado, para disponibilização de

presenciais poderão ser disponibilizadas recursos financeiros.
por

meio

de

ferramentas,

como:

 As unidades escolares deverão providenciar o

Microsoft Teams, e-mail institucional, número de cópias necessárias aos estudantes, assim como
entre outros, a serem planejadas pela estabelecer cronograma de entrega aos responsáveis, bem
unidade escolar.
 A

unidade

como entrar em
escolar

contato com aqueles que não

deverá comparecerem para retirada do material e organizar

mobilizar todos os recursos referentes à relação nominal para assinatura da retirada, para fins de
conectividade para disponibilizar os prestação de contas.
materiais aos estudantes.

As Unidades Escolares que adotam matrizes curriculares acima de 800h anual deverão ofertar
material base mensal, suficiente para o cumprimento da carga horária compatível de oferta diária e
semanal, de acordo com a matriz. Neste sentido, no fechamento do ano letivo, estas unidades escolares
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não ofertarão 100% da carga horária, mas contará com a carga horária articulada à da matriz curricular
até o fechamento do ano letivo, cumprindo acima das 800h obrigatórias pela legislação.
Os cenários escolares que não estão contemplados nessas perspectivas de disponibilização do
material didático escolar deverão ser estudados pelas Unidades Escolares em parceria com as
Assessorias Pedagógicas/Namap.

Etapa III – Da Organização do trabalho pedagógico
Nesta etapa, trataremos das condições de trabalho oferecidas ao professor e possibilidade do
regime de teletrabalho, da impressão dos materiais escolares pela unidade escolar e do atendimento aos
estudantes.

Das condições de trabalho ao professor
Considerando a excepcionalidade do cenário de pandemia, torna-se imprescindível que a
unidade escolar mobilize todos os recursos de conectividade disponíveis para viabilizar meios para que
os professores consigam realizar o atendimento on-line e off-line aos estudantes. Neste sentido, deve-se
disponibilizar aos professores os locais da escola onde a conectividade da internet possibilite a ação
pedagógica, mesmo que, para isso, os computadores e telefones da secretaria, coordenação pedagógica
e/ou sala do diretor sejam também utilizados.
Para essa efetivação é preciso a elaboração do cronograma de uso de ambientes e aparelhos
disponibilizados pelas unidades escolares aos professores. Esta ação deve ser realizada pelos gestores
escolares, de forma a garantir o distanciamento entre os servidores, higienização dos locais de trabalho,
máscaras e álcool em gel e toda prevenção necessária para não disseminação do COVID-19.
Os professores regentes que possuam conectividade em seus domicílios poderão realizar a
atividade de mediação com os estudantes, por meio de teletrabalho, com os devidos registros e
acompanhamento do coordenador pedagógico. Deve-se considerar que, nesta perspectiva, não haverá
nenhuma suplementação financeira para as atividades realizadas em domicílio.

Da impressão dos materiais escolares pela unidade escolar
Considerando que a ação pedagógica precisa ser direcionada para a aprendizagem dos
estudantes, é primordial que as unidades escolares tenham uma estrutura para realização da impressão
30

das atividades não presenciais, com estudo dirigido. Sendo assim, é importante organizar o espaço e os
trabalhos da secretaria escolar para garantir que os materiais sejam entregues em tempo hábil aos
estudantes e familiares. As escolas que não possuírem estrutura para a realização poderão planejar a
terceirização desta ação ou inserir no plano de ação a aquisição de fotocopiadora, por meio do PDE.

Do atendimento aos estudantes

Para a garantia do processo de ensinoaprendizagem dos estudantes, é preciso que os
professores organizem semanalmente os materiais
a serem utilizados para os estudos não presenciais
e dirigidos. É necessário definir cronograma com
dia e horário de atendimento aos estudantes e
familiares e socializar essas informações com eles
para organizar os tempos e espaços de atendimento
e tira dúvidas, com todos.
O atendimento aos estudantes pelo professor deverá prever a explanação dos objetos de
conhecimentos; o esclarecimento de possíveis dúvidas; auxílio na resolução das atividades e oferta de
tarefa escolar personalizada de acordo com as necessidades de aprendizagem dos estudantes. Dentre as
várias possibilidades de atendimento aos estudantes, destacam-se: e-mails, telefone, plataformas, entrega
das atividades avaliativas na unidade escolar, que já devem ser encaminhados junto com os materiais
apostilados mensais. Recomenda-se que a elaboração dos materiais para as atividades não presenciais,
com estudos dirigidos a serem disponibilizados aos estudantes, sejam cuidadosamente planejadas, de
modo a evitar preferências ideológicas, políticas, culturais, além de ideais discriminatórios e de
preconceitos de qualquer tipo, visando construir um material que esteja apropriado para a idade dos
estudantes e não afete a integridade moral e ética.
O acompanhamento da aprendizagem dos estudantes, independente se ocorrer de forma on-line
ou off-line, deverá ser pautado como princípio fundamental das atividades não presenciais. Sendo assim,
além da disponibilização dos materiais escolares aos estudantes, há a necessidade da articulação com o
processo de mediação docente e a garantia dos registros das ações realizadas.
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Resultados - Atividade avaliativa 1 – 1ª quinzena
A atividade avaliativa consistirá de itens por área do conhecimento, alinhados às habilidades
trabalhadas nos materiais e no acompanhamento dos estudantes pelos professores. Essa avaliação deverá
ser elaborada pelos professores e validada pelos coordenadores pedagógicos.
Esta ação avaliativa tem o objetivo de auxiliar o professor no planejamento pedagógico,
também deve compor o portfólio do professor.
Na Educação Infantil não se aplica a atividade avaliativa do estudante. Desta forma, os
professores deverão encaminhar aos pais e/ou responsáveis orientações para que façam um relato das
atividades que estão desenvolvendo com as crianças.

Etapa IV - Intervenção pedagógica
É de suma importância que, após a resolução da atividade avaliativa, o estudante receba um
feedback do seu processo de aprendizagem. Nesse sentido, o coordenador pedagógico precisará articular
com os docentes da unidade escolar o uso dos resultados do acompanhamento do processo de
aprendizagem de cada estudante. Esta atividade deve permitir a análise das dificuldades apresentadas
individualmente e o planejamento para tirar as dúvidas encontradas e dar continuidade à aprendizagem.
Para isso, os professores devem utilizar o cronograma com dias e horários definidos para contato com
os estudantes e fazer os devidos registros para inserção no portfólio.
Esta atividade tem como objetivo promover o acompanhamento contínuo da aprendizagem dos
estudantes, de modo que ao levantar as dificuldades de aprendizagem ou as defasagens de aprendizagens
o professor e o Conselho de Classe, possam traçar estratégias para que estes estudantes aprendam.
O feedback na etapa da Educação Infantil deverá ser realizado pelos docentes aos pais de forma
que possam ser dadas orientações e sugestões para que possam auxiliar as crianças na sua aprendizagem
e desenvolvimento.

Resultados – Atividade avaliativa 2
Esta avaliação consistirá na entrega das atividades complementares do mês a um professor líder
de cada turma. Este profissional, por sua vez, ao receber os cadernos de atividades, fará a distribuição
entre os professores dos diversos componentes curriculares. A escola poderá se organizar de maneira
que as atividades sejam analisadas e levantados os pontos de atenção para novas intervenções
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pedagógicas. Deverá, ainda, realizar o registro individual e fazer a inserção destes dados no portfólio do
professor e dos gestores.
No caso da Educação Infantil, deverá ser realizada a entrega dos registros das atividades.

Etapa V - Registros
A descrição dos registros das aulas não presenciais ajudará a verificar a evolução do Plano
Pedagógico Estratégico de Atendimento Escolar na execução dos objetivos e metas para validação das
ações por meio de evidências. Destaca-se a importância em definir os indicadores referentes ao
percentual de pais que buscaram as atividades disponibilizadas; percentual de estudantes que realizaram
a rotina diária; percentual de professores que elaboraram atividades para suas turmas; carga horária das
atividades elaboradas e desenvolvidas pelos estudantes. Bem como a quantidade de estudantes que não
foram atendidos, o porquê e as ações realizadas pela escola para evitar os casos de abandono e evasão
escolar. Portanto, a seguir, serão descritas as etapas necessárias para que as aulas não presenciais sejam
desenvolvidas com eficiência, considerando os indicadores supramencionados.

Registro do estudante
O principal meio de controle da participação dos estudantes serão as entregas das atividades.
Aqueles que não dispõem de recursos de informática e acesso à internet para a realização das atividades
contarão com atividades impressas (versão similar à proposta que seria desenvolvida no ambiente
virtual) que deverão ser entregues pelos docentes às secretarias das unidades escolares que, por sua vez,
gerenciarão as entregas e os recebimentos dessas atividades para o cômputo da frequência e análise do
desempenho do estudante pelo docente.
Ressalta-se que, para cômputo da frequência, é necessário que as rotinas de atividades
pedagógicas não presenciais semanais para 100% dos estudantes matriculados nos anos iniciais/anos
finais do ensino fundamental/ensino médio sejam registradas no Educa – MT que terá migração para o
SigEduca, ou diretamente no SigEduca (lembrando que nas ações devem estar claras como atingem as
especificidades educacionais na elaboração das atividades).
Este processo deverá ser realizado a partir de um cronograma de gerenciamento de ações da
unidade escolar, no qual deverão ser estabelecidas as regras para não acúmulo de pessoas; higienização
das mãos; uso de máscaras; distanciamento de segurança, dentre outras medidas necessárias à prevenção
ao COVID-19.
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Registros dos professores
Os professores da rede estadual de ensino deverão realizar o registro de todo o processo de
atendimento, direto ou indireto, aos estudantes nas aulas não presenciais. Para isso, deverá ser levado
em consideração o planejamento do professor, a elaboração de atividades (individuais ou para
determinado grupo de estudantes), organização semanal de estudos, datas de disponibilização do
material escolar, atendimentos ao estudante e pais/responsáveis, intervenções pedagógicas e os
resultados de avaliações (diagnóstica, atividades avaliativas 1 e 2, entre outros). Os registros dos objetos
de conhecimento trabalhados pelos professores devem ser registrados no sistema SigEduca.
A organização do portfólio pelo professor dará o suporte necessário para inserção de
informações fidedignas no sistema SigEduca e para o acompanhamento e monitoramento do
cumprimento das 800 horas.
A seguir, serão detalhados como se darão os registros de frequência e aqueles que permitirão à
Seduc/MT o acompanhamento e a reorganização, caso necessário, das orientações do Plano Pedagógico
Estratégico de Atendimento Escolar.

Acompanhamento e registro de frequências dos estudantes

As unidades escolares deverão elaborar o calendário com horário de aulas semanais,
considerando 5 (cinco) aulas diárias, o qual servirá de base para o lançamento das frequências dos
estudantes no sistema SigEduca.
As unidades escolares da rede estadual de ensino deverão seguir cronograma de lançamento de
frequência dos estudantes contendo os dias e bimestres, de acordo com o estabelecido pela
Superintendência de Políticas de Gestão Escolar – Suge, por meio do Educa-MT. Cabe ressaltar, que os
materiais escolares mensais ofertados aos estudantes devem contemplar a carga horária mensal ofertada
pela unidade escolar, considerando 5 (cinco) aulas diárias. Por isso, as datas de lançamentos
estabelecidas pela Seduc/MT deverão ser cumpridas rigorosamente.
O Educa-MT permitirá articulação com o SigEduca de modo a permitir o lançamento diário das
frequências dos estudantes. Todavia, as frequências deverão ser lançadas em tempo real, ou o mais breve
possível, pelo professor regente durante o período de atendimento dos estudantes nas aulas não
presenciais. Essas informações permitirão aos coordenadores pedagógicos, Assessores Pedagógicos e
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aos técnicos da Seduc-MT zelarem pela aprendizagem dos estudantes, pelo estabelecimento de uma
rotina de estudos e evitar casos de retenção por falta ao final do ano letivo.
O estudante que tiver atendimento on-line deverá ter presenças contabilizadas quando participar
de aulas em plataformas (Microsoft Teams, entre outras) e pelo envio das atividades escolares
desenvolvidas. Sendo assim, ao estudante que participar de todas as atividades propostas para o mês,
desde que previamente divulgadas aos estudantes e familiares, deverá ser atribuída apenas presença no
diário eletrônico. Caso contrário, deverá ser atribuída a presença ao estudante de acordo com carga
horária estabelecida para participação de cada atividade.

Figura 3 - Diário eletrônico GED/SigEduca permite alterações nos lançamentos de frequências antes da confirmação
bimestral

O estudante, atendido de forma off-line, deverá ter sua presença registrada mediante o envio
das atividades escolares. No caso, de o atendimento ser por meio do uso de recursos digitais
tecnológicos, a atribuição de presença e/ou ausência ao estudante seguirá as mesmas regras descritas
anteriormente. Cabe ressaltar que, em ambos os tipos de atendimento (on-line ou off-line), não deverão
ser considerados os erros e acertos das atividades propostas na organização semanal de estudos para não
confundir presença e/ou ausência com aprendizagem.
Para o registro das frequências dos estudantes, os professores deverão fazer todos os registros
necessários, de modo a garantir as evidências para contabilização da carga horária.
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Registro dos objetos de conhecimento trabalhados

Os objetos de conhecimento abordados nos meses de
aulas não presenciais deverão estar disponíveis no material
escolar mensal para que o professor possa realizar o seu
planejamento de aula. Os dados deverão ser lançados no
SigEduca de acordo com o calendário de aulas semanais da
escola, considerando 5 (cinco) aulas diárias (figura 4). As
informações quanto aos objetos de conhecimento deverão estar
presentes na organização semanal de estudos.

Figura 4. Diário eletrônico GED/SigEduca permite o registro de objetos de conhecimentos trabalhados nas aulas
presenciais e não presenciais
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Registro quanto ao processo de aprendizagem dos estudantes

Além da organização semanal de estudos a ser socializado com os estudantes, os professores

deverão ter uma organização semanal das aulas que serão ofertadas de forma não presencial para cada
turma que a ele for atribuída. Neste quadro deverá ser reservado espaço para o lançamento de
informações voltadas ao processo de aprendizagem. A seguir, é proposta uma estrutura de quadro de
acompanhamento da aprendizagem dos estudantes (quadro 6).
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Quadro 6 - Proposta de planilha para os registros de aprendizagem dos estudantes

Cabeçalho da unidade escolar
Ano/turma:
Professor:

Componente Curricular:
Matrícula:

Dias e horários
das aulas:
Objetos de
conhecimento:
Habilidade:

Registro quanto ao processo de aprendizagem dos estudantes
Nome do
estudante
Nome do
estudante
Nome do
estudante
Nome do
estudante
Para a etapa do Ensino Fundamental regular poderão ser utilizados os mesmos conceitos avaliativos constantes no SigEduca (AB, B, P e A). Porém, antes da atribuição destes
conceitos às aprendizagens dos estudantes, o professor deverá ler o orientativo sobre o registro das habilidades no sistema da Sage/CDEFEI.
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Registros da gestão escolar
A gestão escolar também deve elaborar um portfólio para inserção do Plano Estratégico
Pedagógico de Atendimento Escolar e arquivo das orientações, dos processos de acompanhamento e
monitoramento das ações estabelecidas colaborativamente.
As informações registradas em cada etapa do ciclo de ensino e aprendizagem para a mediação
pedagógica não presencial serão compiladas pela gestão escolar e inseridas no portfólio. Contudo, para
realização desse trabalho, é necessário que os gestores monitorem todas as etapas anteriormente
descritas, prezando por quatro pilares, a saber: diagnóstico da situação inicial; principais objetivos, metas
e planejamento; execução (prazos, responsáveis, recursos necessários) e monitoramento da execução e
avaliação dos resultados. Cada um dos pilares será descrito individualmente nos subitens subsequentes.
Salienta-se que a comprovação da veracidade dos dados poderá ser solicitada a qualquer
momento pela mantenedora. Por isso, todas as atividades pedagógicas não presenciais deverão ser
desenvolvidas de acordo com o Plano Pedagógico Estratégico de Atendimento Escolar, validado por
todos segmentos da unidade de ensino e pelo CDCE, com acompanhamento da Assessoria Pedagógica.

I. Diagnóstico da situação inicial

O diagnóstico da situação inicial de aprendizagem dos estudantes é essencial para análise dos
conhecimentos prévios dos estudantes. Esta atividade será realizada, por meio da avaliação diagnóstica,
disponibilizada pela Seduc/MT, especificada acima.
Destaca-se que, embora muitas escolas já tenham iniciado suas atividades letivas, considera-se
como referência para análise das aprendizagens obtidas pelos estudantes nas aulas não presenciais os
resultados desta avaliação diagnóstica. Portanto, a equipe gestora deve tornar público os resultados da
avaliação junto aos pais, de modo a auxiliar os professores no planejamento das atividades não
presenciais. Salienta-se que este processo deverá ser contabilizado para fins de registro de frequência
dos estudantes e poderá ser uma atividade avaliativa a ser contabilizada no final do bimestre pela unidade
escolar, inferindo um conceito ou nota ao final do processo a depender do sistema de avaliação adotado
pela Seduc/MT e definido no Projeto Político Pedagógico, para cada etapa da educação básica.
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II. Principais objetivos, metas e planejamento
Para além dos objetivos de aprendizagem propostos nos materiais escolares mensais expressos
pelos professores nos planejamentos das aulas e divulgados para os estudantes e familiares, a gestão
escolar deverá estabelecer como meta o atendimento pedagógico não presencial a 100% dos estudantes,
seja por meio off-line (material apostilado impresso) e/ou on-line (material digital).
É de suma importância que os gestores escolares descrevam o fluxo estratégico de
disponibilização das atividades (impressas e digitais) para pais e/ou responsáveis. Esses dados deverão
ser compilados na ficha de acompanhamento do Plano Pedagógico Estratégico de Atendimento Escolar,
para fins de acompanhamento e monitoramento pelas Assessorias Pedagógicas.
Além disso, o coordenador pedagógico deverá acompanhar as rotinas de atividades pedagógicas
não presenciais dos estudantes e, sempre que necessário, orientar os docentes a contactar os pais e/ou
responsáveis dos matriculados na unidade escolar e/ou salas anexas para solicitar desses o
acompanhamento da rotina de estudos dos discentes. Caso não haja sucesso, deverá contactar a
Assessoria Pedagógica para que possa buscar contato com a família. Caso a família seja negligente no
tocante ao processo educativo do estudante, tais casos deverão ser encaminhados ao Conselho Tutelar
para responsabilização da família. Esse conjunto de informações deve ser compilado e registrado no
portfólio da gestão escolar.

III. Execução (prazos, responsáveis e recursos necessários)
Na execução do Plano Pedagógico Estratégico de Atendimento Escolar, a equipe gestora
precisa deixar visível para todos os atores da escola a articulação entre as ações pedagógicas delineadas
para o atendimento da comunidade escolar, certificando que todos os profissionais da educação
entenderam a própria rotina de trabalho e a função de cada um no processo. Para isso, deverá certificarse que está ocorrendo o atendimento aos estudantes por meio de teletrabalho e/ou revezamento escolar.
No caso de o atendimento não presencial ocorrer por teletrabalho, de acordo com o Plano
Pedagógico Estratégico Escolar, elaborado coletivamente, com anuência do Conselho Deliberativo da
Comunidade Escolar, o monitoramento das atividades docentes ocorrerá por meio das entregas de
roteiros de atividades previstas no documento “Organização Escolar Semanal” entregue aos estudantes
e familiares, considerando a sequência pedagógica das atividades, bem como os registros efetuados no
SigEduca. A entrega dos materiais aos pais, pode se dar por meio de WhatsApp, e-mail, ou material
impresso.
40

Neste sentido, uma vez delegadas as tarefas, cada autor da comunidade escolar precisa ter
clareza sobre seu papel no processo. Afinal, o plano de ação é uma engrenagem que só funcionará com
a colaboração de todos. Portanto, a execução do planejamento estratégico escolar só poderá ser bemsucedida se todos os aspectos tiverem sido definidos corretamente no planejamento, elencando prazos,
responsáveis, recursos necessários e pontos de atenção.

IV. Avaliação dos resultados e (re)planejamento
A equipe gestora da unidade escolar precisará estabelecer estratégias de análise e avaliação do
fluxo de trabalho dos profissionais da educação e das aprendizagens dos estudantes, considerando os
resultados de desempenho escolar dos discentes nas aulas não presenciais que servirão para ação,
reflexão e estabelecimento de novas ações da escola.
Neste sentido, essas estratégias serão desdobradas em iniciativas e atividades por parte dos
professores, levando em consideração as ações que a escola desenvolverá para alcançá-las durante as
atividades não presenciais, visando o seu replanejamento, se necessário.
Ações imediatas a serem providenciadas pelas Unidades Escolares para as atividades não
presenciais
Orientações Pedagógicas
 atualizar os contatos dos estudantes e seus familiares;
 levantar o quadro de vulnerabilidade e condições socioeconômicas dos estudantes;
 levantar o quadro demonstrativo de acesso à internet de estudantes e professores;
 levantar o quadro demonstrativo de acesso a equipamentos tecnológicos por estudantes e
professores;
 promover momentos de acolhimento aos estudantes e familiares para que possam compartilhar
entre si seus sentimentos e pensamentos diante da situação epidêmica, garantindo que seu
estado emocional seja respeitado;
 promover meios para manutenção do aprendizado dos estudantes que estejam em isolamento
social ou que, por algum motivo, ainda não possam participar das aulas presenciais;
 organizar o cronograma com dia e horário para que os professores possam utilizar o telefone e
o laboratório de informática (ou qualquer outro local dentro da unidade escolar que viabilize o
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atendimento ao estudante) para ações de planejamento e auxílio aos estudantes nas atividades
não presenciais, garantindo o número adequado de pessoas para evitar aglomerações;
 organizar o revezamento de maneira a atender os estudantes que utilizam o transporte escolar,
considerando um estudante por banco e o uso obrigatório de máscara pelos estudantes e
motorista;
 as horas atividades em que os docentes não estiverem em atendimento aos estudantes, poderão
ser realizadas em teletrabalho e o coordenador deverá fazer o acompanhamento do
planejamento e o monitoramento de seu cumprimento;
 elaborar um cronograma com dia, horário e nome dos professores e gestores que estarão
disponíveis para atender aos estudantes;
 elaborar um cronograma com dia, horário e nome dos professores e gestores que estarão
disponíveis para atender aos pais e familiares;
 estabelecer canais de comunicação para garantir a regularidade no acompanhamento dos
estudantes junto às famílias, com canais de diálogo, prevendo momentos de acolhimento, escuta
ativa e troca de experiências. Isso vai garantir também a conexão e a ideia de que você consegue
fazer e controlar ações para trabalhar sentimentos de solidão ou desamparo, facilitar o
compartilhamento de experiências e discutir estratégias de enfrentamento perante as
dificuldades de aprendizagem;
 estabelecer parcerias com as secretarias municipais de saúde, para articular o atendimento
psicológico e de assistência social, segurança aos profissionais e aos estudantes, a esperança
que elas podem ter no futuro e calma para passar por esse momento de dificuldade.

Aspectos Sanitários
 a escola deve disponibilizar água, sabão e álcool em gel, de forma segura, em diversos locais,
como salas de aulas, sala dos professores, corredores, banheiros e controlar a entrada e saída de
pessoas na escola (não devem ter pessoas sem máscara na escola);
 a escola deve manter lavatórios em bom funcionamento, sinalizados e abastecidos com sabão
e papel toalha para os profissionais da educação e pais que forem buscar e/ou entregar atividades
escolares dos filhos;
 a escola deve garantir o distanciamento entre visitantes em filas para retirada de materiais
escolares. Ofertar álcool em gel e/ou sabão e água para higienização das mãos dos visitantes;
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 organizar equipe com acompanhamento do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar,
para aferir a temperatura dos estudantes, profissionais, pais e/ou responsáveis, antes de entrarem
na escola. Caso apresentarem temperatura (> de 37,5ºC) ou qualquer outro sintoma de gripe,
não poderão permanecer na escola. No caso de ser o estudante, os pais ou responsáveis devem
ser comunicados imediatamente;
 os estudantes que utilizam o transporte escolar específico, na zona rural, devem fazer a aferição
da temperatura ao entrar no ônibus. Caso o estudante apresente temperatura acima de 37,5ºC
ou qualquer outro sintoma de gripe, não poderá seguir caminho à escola. Nesse caso, o motorista
deverá comunicar à gestão da escola para manter contato com a família e monitorar a situação
apresentada pelo estudante, comunicando à assistência social ou Secretaria Municipal de Saúde
da necessidade de atendimento;
 realizar a higienização de aparelhos de ares-condicionados;
 os pais, familiares e comunidade escolar só devem comparecer à unidade escolar em casos de
extrema necessidade. O contato deve ser, preferencialmente, por telefone, WhatsApp ou outros
meios remotos de comunicação. Caso tenha necessidade de ir à escola, fazer uso obrigatório de
máscara e garantir o distanciamento previsto em lei (1,5m);
 todos os profissionais da Educação Infantil devem trocar de roupa ao chegarem na unidade
escolar, antes de terem contato com as crianças;
 os ambientes escolares (quadra, biblioteca, sala de vídeos, brinquedoteca, parquinhos,
refeitórios, banheiros, vestiários) devem estar devidamente higienizados e o distanciamento de
1,5m entre cada estudante deve ser respeitado;
 os brinquedos, jogos ou qualquer material que for utilizado com os estudantes precisam ser
higienizados, no mínimo, meia hora antes da utilização;
 orientar os estudantes a não fazerem trocas de brinquedos entre os colegas, durante as
brincadeiras;
 recomendamos atenção à higienização dos utensílios da cozinha e dos que são utilizados para
servir a merenda. Após serem lavados, os instrumentos utilizados para servir a merenda e os
utilizados pelos estudantes devem ser imersos em solução para desinfecção, por trinta minutos;
 reforçar a entrada restrita à cozinha a pessoas autorizadas (merendeiras), com as vestimentas
adequadas e utilizando máscara;
 orientar o uso de copos individuais ou descartáveis (os cuidados devem ser redobrados com os
estudantes menores para que não socializem os copos ou canecas);
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 orientar os estudantes para não tomarem água direto no bebedouro, nem aproximar a boca,
deverão utilizar os copos.

Estrutura para Elaboração do Plano Pedagógico Estratégico de Atendimento Escolar
A Secretaria de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de orientar as
Escolas Estaduais na elaboração e implementação do seu Plano Pedagógico Estratégico de Atendimento
Escolar, considerando o início das atividades letivas de forma não presencial, apresenta as Diretrizes
para o planejamento colaborativo na unidade escolar.
Passo a passo para elaboração do Plano Pedagógico Estratégico de Atendimento Escolar:
1. Identificação da Instituição
O primeiro passo é referente à identificação da instituição. Para isso, é necessário inserir no Plano
o nome do estabelecimento de ensino, o município que a escola está localizada, as Etapas/Modalidades
ofertadas com os respectivos números de turmas por turno.
2. Objetivos e Metas
O segundo passo é referente aos objetivos e metas que se pretende alcançar com o
desenvolvimento do Plano Pedagógico Estratégico de Atendimento Escolar da sua unidade educacional.
Para isso, esses itens deverão ser descritos de forma clara. A seguir, são apresentados alguns exemplos
de metas:

• Atender 100% dos estudantes, seja por meio de material impresso ou meios digitais.
• Acompanhar a progressão de aprendizagem de 100% dos estudantes.
• Estabelecer contato com 100% dos familiares/responsáveis dos estudantes.
• Promover o engajamento de 100% dos profissionais da educação no desenvolvimento do
PPEAE.
• Delinear a atuação de 100% dos profissionais da Educação no PPEAE.
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3. Análise Situacional
A análise situacional deve contemplar dados sobre as condições de acesso ou não dos estudantes
aos recursos digitais e internet, informações sobre o responsável que irá até a unidade escolar buscar
e/ou entregar, mensalmente, os materiais impressos pela escola ao estudante.
Neste passo, deverá conter informações quanto aos espaços, recursos e ferramentas disponíveis
na unidade escolar para os educadores, o que permitirá elaborar um cronograma de revezamento de uso
pelos professores.
Considerar, também, o número de professores que possui ferramentas digitais e internet em casa
e pretendem fazer uso desses, para ficarem em teletrabalho.
4. Metodologia
No quarto passo, deverá conter as definições do coletivo da unidade escolar, quanto às
metodologias de ensino adotadas e a descrição detalhada da atuação dos seguintes atores:

 Dos estudantes, quanto à rotina de estudos, recebimento e entrega de apostilas, entre outros.
 Dos familiares, quanto ao compromisso de monitorar a rotina de estudo dos estudantes, auxiliar
nas atividades, buscar e entregar de apostilas, entre outros.
 Professores regentes e professores articuladores da aprendizagem, no atendimento do
estudante, elaboração de materiais e correção de atividades, registros do processo de
aprendizagem, lançamentos no sistema, entre outros.
 Do coordenador pedagógico, diretor, secretário quanto ao monitoramento do PPEAE, registros
de evolução do Plano, suporte pedagógico aos professores, acompanhamento dos estudantes e
responsáveis, entre outros.
Na metodologia de trabalho deverá ser detalhada a regularidade das aulas de cada turma, forma
de registro de frequência, conteúdos e da carga horária do componente curricular, de acordo com ano
da Educação Básica e matriz curricular da instituição.

5. Divulgação
O quinto passo é referente à estratégia de divulgação que a escola utilizará para tornar conhecido
o Plano Pedagógico Estratégico de Atendimento Escolar, pelos pais, estudantes, profissionais e
comunidade.
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Para a divulgação, poderão ser utilizadas redes sociais, e-mails, forma impressa, TV local, entre
outros, desde que seja garantida que toda a comunidade seja informada.
6. Avaliação da Aprendizagem
Neste item deverão ser descritas as formas de avaliação das atividades pedagógicas não
presenciais, como:

 Avaliação diagnóstica.
 Intervenção pedagógica.
 Conselho de classe propositivo.
 Acompanhamento contínuo da aprendizagem.
 Socialização dos resultados do processo avaliativo e envolvimento dos pais e/ou responsáveis.

Faz-se importante inserir o Plano Pedagógico Estratégico de Atendimento Escolar no
SigEduca/GPO/PPP, para orientar as ações da escola bem como a análise, o acompanhamento e o
monitoramento pela comunidade escolar, Assessoria Pedagógica e órgão central.
5.2. Volta às aulas – Atividades Pedagógicas Presenciais
Iniciativa Institucional para a volta às aulas presenciais, com revezamento
Este momento é específico à apresentação de diretrizes relacionadas às unidades escolares que
iniciarão e/ou retornarão as atividades escolares, de forma presencial, com revezamento escolar dos
estudantes e mediação pedagógica dos professores, quando autorizadas pelos órgãos de saúde.
Antes de tratar propriamente da Plano Pedagógico Estratégico de Atendimento Escolar de volta
às aulas presenciais, apresenta-se o quadro 7, contendo a classificação de risco dos municípios com mais
de 150 casos ativos de COVID-19 para que se possa analisar a possibilidade da volta às aulas presenciais
com revezamento escolar dos estudantes.
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Quadro 7 - Classificação de risco dos municípios com mais de 150 casos ativos, em 29.06.2020, conforme Decreto Nº
532/2020.

Mapa Municípios - N. de Alunos x Situação Epidemiológica em 29.06.20
Classificação de Risco para Municípios com mais de 150 Casos Ativos - Decreto n. 532/2020
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No dia 29 de junho de 2020, conforme dados acima, 82,47% dos municípios encontram-se com
classificação de risco Alto ou Muito Alto. No total, somam 82 municípios, nos quais concentram-se
303.468 de estudantes matriculados na rede estadual de ensino.
Plano Pedagógico Estratégico para volta às aulas presenciais
O estabelecimento de um Plano Pedagógico Estratégico para a volta às aulas presenciais, pela
Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso tem por objetivo orientar as unidades escolares no
desenvolvimento do Plano Pedagógico Estratégico de Atendimento Escolar. Para isso, serão descritas as
etapas do Ciclo de Ensino e Aprendizagem para a Mediação Pedagógica Presencial, com revezamento
escolar dos estudantes (figura 5), o qual é composto pelas seguintes etapas: I. Retorno às aulas, II.
Revezamento escolar, III. Organização de momentos e espaços de convivências, IV. Avaliação e
Intervenção pedagógica e V. Registros.
Figura 5 – Ciclo de ensino e aprendizagem para a mediação pedagógica presencial com revezamento escolar

Etapa I – Retorno às aulas

Inicialmente, as unidades escolares deverão elaborar o calendário de aulas semanais, contendo
a 5ª aula (escolas com matrizes de 800 horas/anuais), perfazendo 25 aulas de segunda à sexta.
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Na primeira semana de aula presencial, deverá ser realizada nova avaliação diagnóstica,
contendo atividades que abordam as habilidades e os objetos de conhecimento trabalhados no período
das atividades não presenciais. Esta avaliação será elaborada pelo professor regente de cada turma e
deverá ser arquivada em seu portfólio para registro das atividades realizadas.
A avaliação deverá ser corrigida pelo professor e seus resultados utilizados para planejamento
e projetos de intervenção pedagógica aos estudantes que demonstrarem dificuldades de aprendizagem,
ou que necessitarem potencializar as suas aprendizagens.
Todo esse processo deverá ser assegurado pela equipe pedagógica da escola e monitorado pela
Assessoria Pedagógica/Namap.
Etapa II – Revezamento escolar
O revezamento escolar consiste no atendimento de 50% dos estudantes da turma, por dia da
semana. Poderá ser observada a não necessidade do revezamento em algumas turmas, quando for
garantido o distanciamento de 1,5 m entre os estudantes dentro da sala de aula e nos ambientes de
convivência da unidade escolar. A seguir, apresenta-se, por meio da figura 6, uma representação de como
o revezamento dos estudantes em atividades presenciais pode ser organizado nas unidades escolares.

Figura 6 - Perspectiva de organização do revezamento dos estudantes para a realização de atividades presenciais nas
escolas
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Esta organização é de responsabilidade dos gestores escolares. Caso não se sintam seguros,
deverão acionar o Assessor Pedagógico para definirem o total de estudantes que deverão estar
simultaneamente dentro da escola. Salienta-se que para um retorno seguro às aulas, mesmo com número
reduzido de estudantes na escola, demanda de orientação e divulgação dos cuidados básicos e das regras
de distanciamento social.
No revezamento escolar, o atendimento aos estudantes ocorrerá de forma presencial e por meio
da disponibilização de atividades escolares ofertadas para estudos dirigidos, por isso devem ser
cuidadosamente planejados para alcançar aos objetivos propostos. Sendo assim, em todas as aulas
presenciais, de todos componentes curriculares, deverá ser disponibilizada aos estudantes uma atividade
que ele realizará em casa de forma autônoma. Na aula presencial deverão ser realizadas as devolutivas
das atividades, refletindo sobre o processo de aprendizagem.
Para isso, o professor regente deverá planejar as atividades para o estudante, de maneira que
estejam articuladas com os objetos de conhecimento e habilidades desenvolvidos na aula presencial,
garantindo a carga horária de 5 (cinco) horas diárias. Os estudos dirigidos propostos aos estudantes
deverão permitir a progressão das aprendizagens. Por isso, deverá ser evitado o número excessivo de
propostas de atividades de pesquisa, de produção de resumo, cópias e textos, pois poderão desmotivar
os estudantes.
Logo, a elaboração dessas atividades deverá ser realizada pelos professores regentes e validada
pelos coordenadores pedagógicos, no mínimo, com uma semana de antecedência da aula presencial. Os
professores não deverão propor aos estudantes a realização de atividades que poderão ser realizadas
unicamente com uso de internet; que não tenham intencionalidade pedagógica clara; que envolvam
assuntos polêmicos, que necessitam da mediação do professor regente e que utilizem materiais escolares
além daqueles que os estudantes possuem (podendo ocorrer quando os materiais forem disponibilizados
pela escola – ex.: kit de materiais escolares, livros da biblioteca, etc.).
As atividades escolares ofertadas por meio dos estudos dirigidos deverão ser corrigidas e
esclarecidas as dúvidas dos estudantes pelos professores na aula presencial subsequente do componente
curricular. Não deverá ser adotado apenas o recolhimento das atividades sem que os estudantes tenham
um retorno sobre o seu processo de aprendizagem. Por isso, os coordenadores pedagógicos e demais
gestores escolares deverão, sempre que necessário, estar (re)orientando o professor regente em seu fazer
pedagógico de como realizar esta devolutiva aos estudantes.
As aulas presenciais deverão ter o tempo fracionado pelos educadores de forma a garantir a
aprendizagem dos estudantes por meio da correção das atividades propostas no estudo dirigido passado
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na aula anterior. Em seguida, a apresentação de novos objetos de conhecimento e atividades, finalizando
com a proposta de novas atividades dirigidas. Tal articulação, será possível apenas por meio do
planejamento escolar, considerando os diversos tempos e espaços de aprendizagem.
Todas as atividades propostas no revezamento escolar aos estudantes deverão estar pautadas nas
habilidades do DRC-MT para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental e BNCC para o Ensino
Médio. É importante solicitar aos estudantes que, durante os estudos dirigidos, anotem as dúvidas
referentes ao que não conseguirem resolver para discutirem juntos em sala de aula. O acompanhamento
e a devolutiva das atividades encaminhadas farão toda a diferença no processo de aprendizagem dos
estudantes e podem nortear o planejamento das próximas aulas presenciais.
Essa organização persistirá até que a Secretaria de Estado de Saúde autorize a normalização do
atendimento 100% presencial aos estudantes sem que haja risco à saúde e/ou vida da comunidade
escolar. A escola deverá, obrigatoriamente, manter os pais informados sobre a dinâmica de entrega dos
materiais, do cronograma com dias e horários para contato com os professores. Estas informações devem
estar contidas no portfólio da gestão escolar.

Etapa III - Organização de momentos e espaços de convivências

A organização do espaço da sala de aula precisará garantir a ausência de aglomerações. Nesta
perspectiva, o número de estudantes, se possível, deve ser reduzido nas salas de aula, sendo
recomendável manter um espaçamento entre os estudantes de, no mínimo, 1,5m entre as carteiras.
Neste contexto, é importante que os gestores da unidade escolar organizem para que cada turma
tenha o intervalo entre as aulas em horário diferente de outras turmas, bem como estabelecer horários de
entrada e saída escalonados, evitando aglomerações para que nem todos estejam presentes na escola ao
mesmo tempo. Convém frisar que a equipe gestora deverá intensificar a higiene dos pratos, copos e
talheres utilizados pelos estudantes durante as refeições. Além disso, é imprescindível também zelar para
que durante as refeições coletivas os estudantes fiquem distantes ou que sejam servidas nas salas de aula.
Destaca-se a importância de os gestores reservarem um espaço exclusivo, caso haja a situação
de algum quadro infeccioso respiratório, como febre e algum sintoma gripal de algum estudante,
professor ou auxiliar da administração. Neste caso, os gestores deverão comunicar imediatamente à
família para buscar o estudante a fim de levá-lo para uma avaliação médica e orientá-los a informar a
escola se for necessário afastamento para que medidas coletivas possam ser adotadas.
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O estudante acima de 2 (dois) anos de idade (entre 2 (dois) e 5 (cinco) anos, os estudantes
devem ser supervisionados constantemente quanto ao uso da máscara) deve permanecer com máscara e
as pessoas que permanecerem no local devem, obrigatoriamente, fazer uso de máscara durante todo o
tempo que estiverem na unidade escolar.

Etapa IV - Avaliação
Entendemos avaliação como um processo eminentemente pedagógico e que deve estar a serviço
da aprendizagem dos estudantes. Neste sentido, o uso de seus resultados deve contribuir para
compreensão do que cada estudante sabe e o que ainda não sabe para orientar o planejamento docente e
os projetos de intervenção pedagógica.
Análises mostram que estudantes que passam por situações traumáticas têm, posteriormente,
maior dificuldade em desenvolver competências numéricas e de leitura, além de demonstrarem menor
desempenho em disciplinas que exigem maior concentração.
Cabe mencionar, ainda, que as evidências indicam que tais prejuízos de aprendizado podem ser
mais intensos para aquelas crianças e jovens que vivem em situações de maior vulnerabilidade. Esses
estudantes usualmente são os mais impactados pelos efeitos adversos do distanciamento social, suas
famílias são as que mais sofrem com os choques econômicos (muitos, por exemplo, já têm ou terão pais
e responsáveis em situação de desemprego ou informalidade) e, ainda, possuem menos acesso às
possibilidades apresentadas para que continuem conectados à aprendizagem.
Portanto, todas estas informações devem ser consideradas no processo de avaliação para as
aprendizagens.

Avaliação Diagnóstica
Tais situações evidenciam a necessidade de reorganização do calendário escolar de maneira a
prever ações pedagógicas que promovam a aprendizagem de todos os estudantes, considerando situações
de intervenção pedagógica para atender àqueles que apresentarem dificuldades de aprendizagem.
Nesse sentido, um ponto central a ser considerado, logo após a reabertura das escolas, é a
aplicação de avaliações diagnósticas. Esse instrumento permitirá medir o grau de aprendizagem dos
estudantes em relação às expectativas de sua faixa etária e as principais defasagens que terão sido
aprofundadas após o período prolongado sem aulas presenciais. Tais avaliações devem permitir a
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identificação dos principais componentes curriculares que devem ser priorizados e como os professores
deverão organizar o seu planejamento.
Sendo assim, orienta-se, para além da avaliação diagnóstica disponibilizada pela Secretaria, que
os professores realizem avaliações diagnósticas periódicas com todos os estudantes, considerando as
habilidades trabalhadas, de modo a analisar o desenvolvimento das habilidades propostas e, ainda,
levantar quais deles não tiveram acesso e procurar identificar os aspectos para planejar ações voltadas
para atender a esses grupos.
Esta avaliação também tem como objetivo promover o acompanhamento contínuo da
aprendizagem dos estudantes, de modo que, ao levantarem as dificuldades de aprendizagem ou as
defasagens de aprendizagens, o professor e o Conselho de Classe possam traçar estratégias para que
estes estudantes aprendam.

Fatores a serem considerados na avaliação diagnóstica
Além das questões de aprendizagem, os fatores socioemocionais são relevantes para serem
analisados neste momento de (re)início às atividades escolares, tais como:


Dificuldade de concentração.



Sensibilidade a fatores ambientais que possam favorecer situações estressantes devido a eventos
vividos no período de isolamento social.



Aumento de situações envolvendo conflitos interpessoais ou intrafamiliar.



Ocorrência de sintomas relacionados ao estresse: dor de cabeça, náuseas, dor no peito, choro.



Dialogar com a família para sobre as experiências vividas e seus efeitos.

Estratégias de avaliação
Na Educação Infantil
No caso da Educação Infantil, os profissionais devem realizar as avaliações por meio da
observação das crianças e do diálogo com pais e responsáveis para a compreensão de sua aprendizagem
e desenvolvimento.
Neste sentido, as atividades disponibilizadas na plataforma, para a Educação Infantil, foram
encaminhadas no sentido de dar sugestões de brincadeiras e atividades lúdicas aos pais e responsáveis
para serem desenvolvidas durante o período de isolamento. Para a avaliação, pode-se solicitar aos pais
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relatos, vídeos, podcasts sobre como foram as vivências em casa para compor um portfólio. Lembrando
que sempre deverão ser preservadas a imagem e as informações da criança.

Orientações aos Estudantes
Durante as atividades não presenciais, os estudantes foram e são orientados a arquivarem as
atividades realizadas para serem entregues e possibilitarem tirar as dúvidas com os professores ao
(re)iniciarem as aulas, com a finalidade de auxiliarem na avaliação diagnóstica para a retomada das
atividades pedagógicas. Isto posto, ao (re)iniciar as atividades letivas, o professor deve solicitar aos
estudantes as atividades que tiveram acesso e desenvolveram no decorrer da suspensão das aulas e do
isolamento social para fins de avaliação diagnóstica e para que, a partir da análise realizada, dar
continuidade ao seu planejamento.

Orientações aos professores
Estas atividades devem ser utilizadas pelos professores e pelo Conselho de Classe como uma
possibilidade de construção de nova cultura de avaliação: a da autoavaliação no espaço da escola e da
sala de aula. Para o desenvolvimento desta ação, o professor deve orientar os estudantes a também
montarem os seus portfólios com as atividades realizadas no decorrer do ano letivo para a sua
autoavaliação e para o acompanhamento do seu desenvolvimento por si mesmo e pelo professor. Além
disso, pode motivá-los a gravar áudios ou podcasts sobre o que aprenderam ou sobre as suas dúvidas.
Outra possibilidade de autoavaliação mediada pelo professor é o estudante escrever sobre o seu processo
de aprendizagem, também com enfoque no que aprendeu, são suas dúvidas e o que gostaria de aprender.
Para isso, é importante que seja promovida uma discussão sobre o que eles sabem, o que vão aprender
durante o ano, com base nos objetivos de aprendizagem e construídas, coletivamente, estratégias que os
auxiliem a perceberem em que situação se encontram no processo de aprendizagem, por onde devem
caminhar e quais esforços precisam fazer para chegar onde precisam.
O Teams oferece ambientes nos quais o professor pode planejar para que os estudantes postem
suas impressões avaliativas. Esses ambientes podem ser utilizados pelos estudantes que têm acesso à
internet e, planejado para os que não têm, com momentos de uso da biblioteca integradora. Se gostou da
ideia, mas ainda não domina esta ferramenta e quer fazer uma tentativa, procure os Cefapros que eles já
estão preparados para orientá-los.
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O Conselho de Classe
O Conselho de Classe também pode ser utilizado como estratégia de avaliação para conhecer
melhor os estudantes, buscar soluções para os problemas de aprendizagens levantados e tomar decisões
de quais ações são necessárias para que se desenvolvam de acordo com os objetivos de aprendizagem
propostos e a quem competirá cada ação para alcançar os objetivos propostos. “Nenhum estudante a
menos na escola e todos aprendendo”.

A Plataforma “Aprendizagem Conectada”
As atividades da plataforma Aprendizagem
Conectada foram pensadas com o objetivo de oferecer
possibilidades para que os estudantes continuassem em
situações de aprendizagem enquanto durasse o período de
pandemia. Para isso, foram disponibilizadas as resoluções
comentadas das atividades orientadas uma semana após
terem sido realizadas. A finalidade com essa ação é contribuir com a autoavaliação do estudante referente
ao seu processo de aprendizagem, orientando-o a levantar as dúvidas não sanadas para discutir com os
professores no retorno às aulas. Portanto, observem a importância de retomar tais encaminhamentos na
avaliação diagnóstica e no retorno às atividades letivas.

Etapa V - Registros
A descrição dos registros das aulas presenciais com revezamento escolar ajudará a verificar a
evolução do Plano Pedagógico Estratégico de Atendimento Escolar na execução dos objetivos e metas
para validação das ações por meio de evidências. Destaca-se a importância em definir os indicadores
referentes ao percentual de estudantes que realizaram a rotina diária de estudos dirigidos (não presencial)
e percentual de professores que elaboraram atividades para suas turmas. Portanto, a seguir, serão
descritas as etapas necessárias para que as aulas presenciais e não presenciais (estudos dirigidos) sejam
desenvolvidas com eficiência, considerando os indicadores supramencionados. Lembrando da
importância dos registros de todas as ações encaminhadas no portfólio da gestão escolar.
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Registro do estudante
A unidade escolar deverá orientar os estudantes a anotarem suas dúvidas e/ou observações
referentes às atividades propostas nos estudos dirigidos (aulas não presenciais). Ressalta-se que deverá
ficar claro para os estudantes, pais e/ou responsáveis que os registros de dúvidas nas atividades não
presenciais também serão utilizados para o cômputo da frequência, frente ao estudo não presencial. Por
isso, é necessário que as rotinas de atividades pedagógicas sejam cumpridas por eles em casa, o que irá
requerer, muitas vezes, o monitoramento dos familiares. Para isso, a importância de orientar a elaboração
de uma rotina de estudos em casa com os estudantes.

Registros dos professores
Os professores da rede estadual de ensino deverão realizar o registro de todo o processo de
atendimento aos estudantes nas aulas presenciais e não presenciais (estudo dirigido). Para isso, deverá
ser levado em consideração o planejamento do professor; a elaboração de atividades (individuais ou para
determinado grupo de estudantes); organização semanal de estudos; datas de disponibilização e
devolutiva de estudos dirigidos; atendimentos ao estudante e pais/responsáveis; intervenções
pedagógicas e os resultados de avaliações. Todos os registros deverão fazer parte do portfólio do
professor, para fins de monitoramento.
As planilhas de registros diários das ações pedagógicas darão o suporte necessário para inserção
de informações fidedignas no sistema SigEduca. Salienta-se que alguns registros poderão ocorrer
diretamente no SigEduca, por exemplo, aqueles referentes à data das aulas, objetos de conhecimento
ministrados aos estudantes e frequência escolar.
As informações sobre a progressão das aprendizagens dos estudantes deverão ocorrer por meio
de caderno de campo e/ou planilha (digital e/ou física) para que sejam lançadas no final do bimestre no
sistema SigEduca. Para a etapa Ensino Fundamental regular, os registros nos cadernos de campo devem
seguir os mesmos conceitos avaliativos constantes no SigEduca (AB, B, P e A). Porém, antes da
atribuição destes conceitos às aprendizagens dos estudantes, o professor deverá ler o orientativo sobre o
registro das habilidades no sistema da Sage/CDEFEI.
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Registros da gestão escolar
As informações registradas em cada etapa do
ciclo de ensino e aprendizagem para a mediação
pedagógica presencial e não presencial serão
compiladas pela gestão escolar em planilha única.
Salienta-se que a comprovação da veracidade dos
dados poderá ser solicitada a qualquer momento pela
mantenedora.

Por

pedagógicas

não

isso,

todas

presenciais

as

atividades

deverão

ser

desenvolvidas de acordo com o Plano Pedagógico
Estratégico de Atendimento Escolar validado por todos segmentos da unidade de ensino e pelo CDCE.
Condições para o retorno das aulas presenciais e não presenciais pela Seduc
A seguir, é apresentada uma síntese das ações que devem ser desenvolvidas pela Secretaria de
Estado de Educação, por diferentes segmentos, para assegurar a volta às aulas. Tais ações são de caráter
imediato, proverão a retomada do calendário escolar 2020. São elas:


aquisição dos Equipamentos de Proteção Individual - EPIs;



verificar junto à Secretaria de Saúde a possibilidade de fazer a testagem do COVID-19 com
professores que ficarão à frente da volta às aulas;



atuação dos professores na mediação pedagógica, acompanhamento, avaliação e registro das
atividades;



levantamento de profissionais no grupo de risco;



definir os critérios para contratações, no caso de o profissional ser do grupo de risco;



definir as estratégias para atender o aumento de trabalho na manutenção e limpeza dos
ambientes;



formação on-line dos professores para o estudo dirigido, acompanhamento, avaliação e
registro das atividades pedagógicas;



garantia de recursos para desinfecção dos ambientes escolares e limpeza dos aparelhos de
ares-condicionados;



garantir condições adequadas dos sanitários e lavatórios para lavagem das mãos;
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garantir recursos para material de limpeza e higiene;



criação de aplicativo que, em tempo real, possibilite inserir informações de eventuais casos
sintomáticos nas escolas;



organização de equipe no espaço da escola, com acompanhamento do Conselho Deliberativo
da Comunidade Escolar, com a responsabilidade de recepcionar, orientar e monitorar os
estudantes, realizar aferição de temperatura e com competência para reunir informações;
convocar esforços; analisar situações; planejar e acompanhar ações; fiscalizar a condição e a
utilização de equipamentos de proteção;



garantia de recursos para impressão de materiais para atender todos os estudantes do 1º ao 3º
ano (em fase de alfabetização) e os demais estudantes que não tiverem acesso à internet;



criação de ambientes digitais de aprendizagens;



oferta de conectividade à internet;



levantamento do quadro de estudantes matriculados;



levantamento do quadro de vulnerabilidade e condições socioeconômicas dos estudantes;



levantamento do quadro do número de estudantes e de professores por etapas e modalidades
e por rede de ensino;



levantamento de quadro demonstrativo de acesso à internet de estudantes e professores;



levantamento de quadro demonstrativo de acesso a equipamentos tecnológicos por estudantes
e professores;



acolhida aos gestores escolares, de maneira que se sintam fortalecidos para darem início ou
continuarem as atividades escolares;



estabelecer quais os objetivos de aprendizagens e desenvolvimentos essenciais e que não
podem deixar de ser assegurados aos estudantes e realizar a reorganização do
DRC\MT\BNCC para atender a este momento em particular.

Assim, mediante a necessidade de estabelecer um processo de retorno às atividades pedagógicas
presenciais nas escolas da rede estadual de ensino e de garantir a saúde coletiva do ambiente escolar, é
de suma importância manter-se atento às orientações das autoridades de saúde e estabelecer reuniões
periódicas com o CDCE para avaliarem o desenvolvimento do Plano Pedagógico Estratégico de
Atendimento escolar com o intuito de zelarem pela sua implementação e pela aprendizagem e
manutenção da saúde dos estudantes.
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6. ATUAÇÃO
Para o desenvolvimento deste Plano Pedagógico Estratégico, a Secretaria de Estado de Educação
apresenta as seguintes diretrizes de atuação para participação da instituição, da Assessoria Pedagógica,
da Unidade Escolar, Cefapros, da família e dos estudantes para cumprimentos das 800 horas letivas do
calendário 2020.
No âmbito da SEDUC

1. Contratação dos professores das escolas de segundo calendário.


Objetivo da ação: garantir que todos os estudantes tenham auxílio pedagógico durante

o desenvolvimento das atividades não presenciais (on-line ou impressas).


Prazo: 15/07/2020.

2. Mobilização e orientação aos diretores das unidades escolares, Assessorias Pedagógicas
e Cefapros para o início do ano letivo nas escolas de segundo calendário e continuidade do
ano letivo nas escolas de primeiro calendário.


Objetivo da ação: apresentar o Plano Pedagógico Estratégico da Seduc, visando

estabelecer uma rede de trabalho colaborativo e com responsabilidades compartilhadas.


Prazo: 06 a 10/07/2020.

3. Acompanhamento e monitoramento da implementação das normas de segurança e saúde,
das ações pedagógicas e administrativas das unidades escolares durante a execução do
Plano Pedagógico Estratégico de Atendimento Escolar.


Objetivo da ação: auxiliar as unidades escolares na resolução de problemas para a

operacionalização do Plano Pedagógico Estratégico de Atendimento Escolar.


Prazo: durante todo o período de pandemia.

4. Orientação às escolas para a compreensão dos processos avaliativos.


Objetivo da ação: promover práticas do uso da avaliação diagnóstica para a

elaboração dos projetos de intervenção pedagógica, de modo a assegurar a aprendizagem
dos estudantes.


Prazo: durante o ano letivo.
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No âmbito das Assessorias Pedagógicas

1. Planejamento de reuniões por meio de ambientes virtuais ou ferramentas de
comunicação e apresentação de cronograma de acompanhamento, quinzenal, com registro
das ações para a implementação do Plano Pedagógico Estratégico Escolar junto às unidades
escolares.


Objetivo da ação: apresentar cronograma de acompanhamento quinzenal para

implementação do Plano Pedagógico Estratégico, de modo a assegurar o cumprimento das
metas elencadas por cada unidade escolar para segurança e saúde e os objetivos de
aprendizagem e desenvolvimentos dos estudantes.


Prazo: 10/07/2020

2. Orientação aos gestores das unidades escolares na apresentação/definição das ações para
a implementação do Plano Pedagógico Estratégico de Atendimento Escolar com os
professores da unidade escolar, de acordo com as diretrizes da Seduc, com envio das
orientações dadas às escolas para a Seduc.


Objetivo da ação: subsidiar a equipe pedagógica das unidades escolares na mediação

e definição de estratégias para o retorno das atividades letivas nas unidades de ensino.


Prazo: 13 - 17 de julho de 2020.

No âmbito dos Cefapros
1. Ações formativas por meio de ambientes virtuais ou ferramentas de comunicação aos
professores, visando auxiliá-los na elaboração do roteiro de atividades pedagógicas para
os estudantes (com ou sem o uso de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação).
2.

Objetivo da ação: assessorar e subsidiar os professores na elaboração das ações

pedagógicas para mediação das atividades não presenciais com os estudantes, considerando
assegurar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento.
3.

Prazo: contínuo.
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No âmbito das Unidades Escolares

GESTORES

Planejamento das ações para a implementação do Plano Pedagógico Estratégico de
Atendimento Escolar com os professores da unidade escolar e Conselho Deliberativo da
Comunidade Escolar.


Objetivo da ação: promover o compartilhamento das responsabilidades no processo

de definição de estratégias de atendimento às diretrizes para o atendimento às normas de
segurança e saúde, bem como, quanto ao planejamento didático e pedagógico para o retorno
às atividades letivas nas unidades de ensino, debatendo como estas devem estar articuladas
com Plano Pedagógico Estratégico de Atendimento Escolar (definir estratégias para
monitorar a frequência dos estudantes e professores, para comunicação com os estudantes
e familiares, por exemplo.). Estabelecer os critérios para elaboração do portfólio para os
diversos registros especificados acima. É imprescindível que, ao término das reuniões, as
atas com os encaminhamentos realizados e o Plano da Escola sejam inseridos no portfólio
para que as assessorias pedagógicas e o órgão central possam acompanhar as ações.


Prazo: contínuo.

Organização de acompanhamento do processo de implementação do Plano Pedagógico
Estratégico de Atendimento Escolar e pela aprendizagem e saúde dos estudantes.


Objetivo da ação: organizar com o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar o

acompanhamento do processo de implementação do Plano Pedagógico Estratégico de
Atendimento Escolar e pela aprendizagem e saúde dos estudantes considerando a volta às
aulas presenciais e não presenciais do ano letivo de 2020. Dentre as responsabilidades estão
a zelar para que as medidas de segurança em prevenção ao Covid-19 sejam cumpridas;
manter a família e estudantes informados dos protocolos estabelecidos para manter a
segurança e saúde; monitorar o compromisso da família quanto ao direito à educação dos
estudantes; estabelecer a articulação entre as Secretarias de Saúde e Educação; entre outros.


Prazo: contínuo.
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Preparação do ambiente físico escolar para o recebimento dos estudantes.


Objetivo da ação: preparar o ambiente escolar quanto à higienização; marcações nas

salas de aulas e outros ambientes escolares para garantia do distanciamento entre
estudantes; organização de cronogramas de monitoramento dos intervalos escolares;
planejamento de como será servida a merenda, organização da entrada e saída dos
estudantes; planejamento de rotina para lavagem das mãos; entre outros. Esta ação deverá
ser realizada com a colaboração dos professores.


Prazo: semana que antecede as aulas presenciais.

Como Apoiar Emocionalmente a Equipe


Motivar a participação dos profissionais nas formações oferecidas pelo
SPDP/Sage/Seduc em parceria com o Instituto Península, referente às habilidades
socioemocionais.



Estabelecer rotina de trabalho colaborativa, para que os profissionais possam conciliar
as demandas a serem atendidas, sem estresse.



Definir objetivos semanais ou quinzenais, com identificação dos responsáveis por cada
ação.



Evitar realizar reuniões por Web Conferências sem agenda.



Apoiar e dialogar com a equipe para o enfrentamento dos impactos emocionais.



Apoiar a equipe a encontrar sentido na situação atual, para poder motivar os estudantes
a manterem-se envolvidos com a escola.



Incentivar a equipe a identificar o que está sob sua responsabilidade e focar as energias
nos pontos em que podem fazer a diferença, como no atendimento ao estudante, no
apoio pedagógico, mesmo que à distância, no feedback aos estudantes, no apoio aos
pais.



Incentivar o trabalho colaborativo, para que a equipe possa se fortalecer, se apoiar e se
sentir estimulada para enfrentar os desafios encontrados.



Encorajar a equipe a se cuidar e a motivar o autocuidado junto ao outro.



Motivar as práticas de exercício físico, de alimentação saudável.
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Motivar o pensamento positivo, a celebração de pequenas conquistas, não economizar
nos elogios.



Propiciar momentos de escuta. Falar sobre os sentimentos, a privação das rotinas e das
situações vividas neste período ajudará a fortalecer a equipe.

PROFESSORES
Implementação do Plano Pedagógico Estratégico Escolar.


Objetivo da ação: zelar pela implementação do Plano Pedagógico Estratégico e

colaborar efetivamente no planejamento e em sua execução, assim como ajudar os gestores
escolares na preparação da unidade escolar para atividades presenciais e não presenciais.


Prazo: durante o ano letivo.

No âmbito das Famílias

PAIS E/OU RESPONSÁVEIS,
Muitas são as dúvidas em como é possível contribuir neste momento com seus filhos e qual
seu papel na vida deles.
Neste sentido, são disponibilizadas as seguintes recomendações para que seja possível
escola e família fazerem o melhor pelos estudantes de Mato Grosso:

1 Como orientá-los a estudar em casa?

Entende-se que os pais e ou responsáveis, em sua maioria, não possuem conhecimentos
pedagógicos, de comportamento infanto-juvenil e estratégias para ensino, para que possam
ajudar seus filhos. Mas saiba como você pode ajudá-los:

a) Incentive seus filhos a manterem o vínculo com os estudos. Para isso, entre em contato com
a escola, informe-se sobre o que está sendo oferecido para que eles se mantenham
aprendendo e em conexão com a escola.
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b) Motive seus filhos a realizarem as atividades escolares, sejam elas com acesso à internet
ou por meio dos materiais impressos sem precisar assumir o papel de professor, mas
podendo fazer o seguinte: quando surgir uma dúvida durante alguma tarefa, estimule seus
filhos a contatarem, por telefone, WhatsApp os seus colegas de sala. Essa também é uma
forma de instigar e manter o envolvimento social com os colegas e contribuir para que não
se sintam sozinhos. Caso a dúvida ainda permaneça, incentive-os a perguntarem aos
professores. É importante frisar que o pai e a mãe não precisam saber as respostas para os
conteúdos da escola!
c) Uma outra maneira com a qual podem contribuir, é estabelecendo uma rotina de estudos
em casa, seja com o uso da internet ou com o material impresso. Sente com seu filho e
planeje os horários que eles utilizarão para estudar. Pode fazer isso para todos os dias da
semana. Oriente que este momento é para se esforçar para realizar todas as atividades
propostas. Para estimular o engajamento, você pode orientá-los a fazerem intervalos
durante o período de estudo, isso vai ajudá-los a se concentrarem melhor.
d) É importante, também, que seus filhos tenham hora de ir para a cama, porque uma boa
noite de sono é fundamental para aprender e brincar. O momento de brincar/descontrair
também deve ter importante espaço na rotina, assim como a divisão de responsabilidades
domésticas.
e) Este momento, por si só, deixa os filhos mais cansados e menos motivados. Precisamos
analisar a situação em que estamos e que não há culpados, por isso, é importante ter muito
cuidado com comentários pejorativos ou negativos que possam vir a desmotivá-los ou a
fazer com que se sintam incapazes, caso eles não consigam realizar as atividades.

Ainda, é muito importante que pais e/ou responsáveis, contribuam a:


orientar seus filhos a seguirem as orientações sanitárias referendadas pela unidade
escolar, de acordo com as regulamentações dos órgãos de saúde;



manter contato com a escola para estarem informados sobre as atividades que estão
sendo orientadas, de maneira presencial e não presencial. Neste caso, para acompanhar
as atividades por meio do uso de recursos digitais ou se não tiver acesso à internet, de
garantir que seus filhos estejam recebendo o material impresso para estudo;



comparecer na unidade escolar em casos de extrema necessidade. O contato deve ser,
preferencialmente, por telefone, WhatsApp ou outros. Caso tenha necessidade de ir à
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escola, fazer uso obrigatório de máscara e garantir o distanciamento previsto em lei
(1,5m);


manter a gestão e os professores informados das condições de saúde dos seus filhos e
orientá-los a manter seus professores informados de qualquer sintoma diferente que
venham a sentir.

No âmbito dos Estudantes

CABE AOS ESTUDANTES:


seguir as orientações sanitárias referendadas pela unidade escolar, de acordo com as

regulamentações dos órgãos de saúde, seguindo as normas de higiene pessoal e dos espaços
compartilhados;


assumir a responsabilidade de se manterem no distanciamento necessário e respeitar o

espaço dos colegas;


planejar sua rotina semanal para estudo, para descansar, para se distrair;



participar ativamente das atividades presenciais e não presenciais, sendo, também,

responsável por sua aprendizagem;


acessar os espaços de escuta ofertados pela escola e professores para conversar sobre

suas angústias e dificuldades;


manter os pais e professores informados sobre qualquer sintoma diferente que venha

sentir.

7. AÇÕES A SEREM ASSEGURADAS PARA VOLTA ÀS AULAS PRESENCIAIS E NÃO
PRESENCIAIS

Acolhimento dos profissionais

Para sucesso da retomada às atividades docentes, faz-se importante que os profissionais contem
com um significativo suporte socioemocional. Para isso, uma sólida capacitação e apoio aos
profissionais será desenvolvida, para que possa minimizar os efeitos emocionais adversos.
Algumas ações podem servir de inspiração:
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planeje junto com o Conselho Deliberativo uma acolhida aos profissionais, de maneira que
eles se sintam fortalecidos para darem início ou continuarem os trabalhos escolares (pode se
verificar a possibilidade de uma palestra motivacional, dentre outras possibilidades);



prepare um café da manhã ou um lanche da tarde, organize um espaço acolhedor para os
profissionais, peça que cada um traga um prato para ser socializado;



espalhe mensagem de boas-vindas para tornar o ambiente receptivo, uma música alegre, de
fundo;



peça aos profissionais que se apresentem, caso estejam recebendo pessoas novas na
instituição;



faça uma roda de conversa, para que possam expor como foram os dias de isolamento, a troca
de experiência pode fortalecer a equipe;



formação de grupos de discussão entre os professores sobre os desafios encontrados e formas
de resolvê-los;



sugira aos professores que façam uma retrospectiva até onde caminharam até a suspensão das
aulas, ou como foi o ano anterior, o compartilhamento de experiências pessoais, métodos de
ensino, dicas de gestão de ensino, de sala de aula e de tempo, quais os avanços e quais os
desafios a serem trabalhados;



elaborem, juntos, estratégias que guiem as intervenções de acolhimento emocional aos
estudantes e aos pais e comunidade;



organizem com a comunidade palestras com psicólogos, terapeutas ou assistentes sociais,
como estratégia de acolhimento, uma estratégia para articular outras áreas neste momento de
volta às aulas;



orientem os TAEs a fazerem um levantamento dos estudantes novos que estão chegando e
encaminhar aos professores para levantar o histórico pessoal e familiar, se apresentam
histórico de bullying, reprovação, dificuldade de aprendizagem, transtornos mentais ou de
comportamento etc. Esse levantamento deve servir para orientar o planejamento de aula e de
intervenção pedagógica;



organizar os horários dos componentes curriculares de acordo com a reorganização do
calendário.

Os coordenadores pedagógicos e a direção escolar precisam estar atentos para auxiliarem os
profissionais neste retorno e, se precisarem de ajuda, procurem a Assessoria Pedagógica.
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Acolhimento dos estudantes
Prepare este momento envolvendo todos os profissionais, de maneira que, ao chegar no portão da escola,
os estudantes se sintam acolhidos.


espalhar mensagens de boas-vindas pode tornar o ambiente receptivo, uma música alegre, de
fundo, vai ajudar mais ainda;



planejem uma aula inaugural, com atividades interativas e com o envolvimento dos
professores;



busquem estudantes veteranos que passaram pela escola com histórias de sucesso e que
possam dar seu depoimento e contar suas experiências enquanto estudante, quais técnicas
utilizava para estudar, como planejou seu projeto de vida e que auxiliem a motivar os
estudantes a seguirem em frente e se prepararem melhor para os desafios que estão por vir;



estimulem as crianças, os jovens e os adultos a desenharem, escreverem, gravarem áudios de
como foi o período de isolamento social (esta atividade pode contribuir para análise das
situações vividas pelos estudantes no período de suspensão às aulas e propiciar o planejamento
das ações pedagógicas);



formem grupos de WhatsApp com os estudantes, para tirar dúvidas e estreitar os laços afetivos.

Acolhimento aos pais e/ou responsáveis e comunidade escolar



aos pais que estão chegando à escola, é importante dar as boas-vindas, apresentar o Projeto
Político Pedagógico, a equipe de professores, como é o funcionamento da escola;



formem grupos de WhatsApp com os pais, para tirar dúvidas, estreitar os laços e mantê-los
informados das ações realizadas pela escola (talvez eles não tenham tempo de ir à escola, mas
podemos melhorar esta participação com outras formas de comunicação). Importante
informar os horários em que a gestão e os professores estarão disponíveis para este
atendimento, para isso, elaborem um cronograma com dias, horários e os professores ou
gestores disponíveis para atendimento;



a comunicação com os pais pode se dar gradativamente, com temáticas diversas, tais como:
- apresentação da equipe gestora;
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- apresentação da equipe de professores;
- apresentação da equipe de profissionais;
- apresentação do que os estudantes estão aprendendo na escola (dos componentes curriculares);
- apresentação do calendário escolar;
- normas escolares (a serem seguidas por estudantes, profissionais, pais);
- metodologia de ensino (como ensinamos?);
- sistema de avaliação da escola (como avaliamos? Ou como seu filho(a) pode se autoavaliar?);
- como os pais ou responsáveis podem se comunicar com a escola ou com os professores;
- quais dias e horários estarão disponíveis para atendimento aos pais pela gestão escolar e
professores.
O principal objetivo com esta ação é mantê-los informados.

8. ORIENTAÇÕES PARA RETOMADA DA SEMANA PEDAGÓGICA

Para (re)iniciar o ano letivo, faz-se importante que todas as decisões tomadas pela escola quanto
ao Plano Pedagógico Estratégico de Atendimento Escolar de volta às aulas estejam inseridas no Projeto
Político Pedagógico. Neste sentido, seguem as diretrizes para orientar a atualização do PPP da unidade
escolar, conforme Orientativo/2020:

1. Retomar em cada unidade escolar o percurso formativo da Semana Pedagógica, por meio de
encontros on-line, nas horas atividades, em seus cinco ou seis blocos, de acordo com o
atendimento da escola, considerando que é preciso definir as diretrizes para o ensino no ano letivo
que se inicia, levantar os projetos que a escola pretende executar, pensar nas etapas necessárias
e na forma de envolvimento de cada um da comunidade escolar:

1.1 Diagnóstico Escolar;
Além de todos os aspectos detalhados no percurso formativo, é importante focar no diagnóstico
do estado emocional dos estudantes e dos profissionais e como reforçar as competências
socioemocionais de enfrentamento a situações adversas vividas. Algum estudante deixou de voltar para
a escola? O que a escola fará para que nenhum deles fique “para trás”?
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1.2 Documento de Referência Curricular
Realizar a análise dos objetivos de aprendizagem que devem ser assegurados aos estudantes e
como articular os conhecimentos de nível cognitivo, com os socioemocionais.

1.3 Projeto Político Pedagógico - PPP
Retomar a análise do PPP, a partir das orientações recebidas da equipe técnica pedagógica da
Seduc, realizar a inserção de como se dará a reorganização do calendário, de acordo com as diretrizes
deste documento e levantar quais desafios a escola vivencia em decorrência da pandemia pelo
Coronavírus.

1.4 Plano de Ação da Escola
A partir das análises dos blocos orientados no percurso formativo e das informações acima, é
preciso estabelecer as metas e estratégias a serem desenvolvidas a partir do retorno das aulas para as
atividades presenciais e para as não presenciais

Importante prever ações para reverter quadros de possíveis abandono e evasão escolar, ou ainda,
casos de redução significativa da frequência escolar:
 manutenção de contato frequente das escolas com os estudantes e familiares;
 realização de diagnósticos frequentes para detecção precoce do desengajamento dos estudantes
com maior risco de evasão;
 comunicação com os pais e responsáveis sobre os novos protocolos de limpeza e proteção à
saúde que serão adotados nas escolas, para certificá-los de que é seguro que os estudantes
retornem aos estabelecimentos de ensino;
 pedido de colaboração e adesão dos pais e familiares dos estudantes à implementação das
medidas de segurança de retorno às aulas;
 realização de reuniões semanais com os integrantes da escola liderados pela equipe gestora, no
sentido de analisar as ações desenvolvidas e retomada de alguns percursos para a garantia de
medidas protetivas;
 levantamento dos estudantes que já evadiram ou abandonaram a escola, para acompanhamento
mais sistemático;
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A partir das análises dos blocos orientados no percurso formativo das informações acima, é
preciso estabelecer as metas e estratégias a serem desenvolvidas a partir do começo do ano letivo.
1.5 Projeto Sala de Educador
Apresentar qual a necessidade formativa dos professores considerando as suas condições
socioemocionais e dos estudantes, a inserção do desafio do uso das tecnologias como recurso didático,
bem como em assegurar os objetivos de aprendizagens a todos os estudantes.
Ao finalizar a elaboração do Planejamento Pedagógico Estratégico de Atendimento Escolar,
articulado às demandas do PPP, o mesmo deve ser inserido nos anexos, SigEduca/GPO/PPP, para análise
e considerações da equipe técnica pedagógica SUPEB/SUDE/SEDUC.
9. PROCESSOS DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO – ASSESSORIAS
PEDAGÓGICAS
À Assessoria Pedagógica cabe o acompanhamento e o monitoramento em cada unidade escolar sob
sua responsabilidade:


do processo de reintegração dos profissionais e dos estudantes às atividades escolares pós
pandemia;



da garantia à orientação, divulgação e cumprimento das diretrizes encaminhadas pela Seduc
para volta às aulas e das recomendações sanitárias;



do acompanhamento do cumprimento da carga horária obrigatória e do calendário definido
para reorganização do ano letivo;



da atualização do PPP, de acordo com prazos estabelecidos, fazendo a devida homologação
no GPO, módulo Projeto Político Pedagógico;



da execução do Plano Pedagógico Estratégico de Atendimento Escolar, inserido no PPP, por
cada unidade escolar;



da realização da avaliação diagnóstica e do uso dos seus resultados para a elaboração dos
planejamentos didáticos pedagógicos;



do cumprimento, em tempo hábil, das orientações encaminhadas pela Seduc;



Apresentação de devolutivas quinzenais à SEDUC\SAGE\NAMAP sobre os processos
desencadeados nas escolas para o Volta às Aulas, seus resultados, orientados por este Plano
Pedagógico Estratégico.
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10. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL - CEFAPRO – CENTROS DE FORMAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Na dimensão do Projeto de Formação “Sala de Educador” da unidade escolar, é imprescindível
que, por meio das discussões da equipe pedagógica da unidade escolar, o percurso formativo definido
na Semana Pedagógica realizado pelas escolas que já começaram o ano letivo de 2020 seja analisado e
adaptado às demandas que o cenário de atividades pedagógicas não presencias exige. Para as escolas
que estão começando o ano letivo de 2020, enfatiza-se a necessidade do levantamento das necessidades
formativas dos professores a partir das demandas e necessidades apontadas na atualização do Projeto
Político Pedagógico - PPP da unidade escolar.

Neste sentido, cabem aos Cefapros:
 realizar o acompanhamento da avaliação diagnóstica e da semana de retorno das atividades não
presenciais/Semana Pedagógica (escolas de primeiro calendário/escolas de segundo
calendário);
 subsidiar os processos formativos e de intervenção pedagógica, de modo a auxiliar os
professores no desenvolvimento do roteiro de atividades pedagógicas para os estudantes;
 realizar formação para os profissionais, tanto no período de isolamento social quanto na volta
às aulas, com foco nas metodologias ativas e no uso das tecnologias tendo como referência o
DRC-MT;
 realizar a formação dos assessores pedagógicos e gestores escolares de modo a orientar as ações
para a implementação do Plano Pedagógico Estratégico de Atendimento Escolar e os processos
de registro e monitoramento;
 realizar a formação das equipes técnicas regionais, constituídas para implementação do DRC –
MT, para orientar a volta às aulas não presenciais com estudo dirigido e às aulas presenciais
com revezamento e estudo dirigido;
 divulgar as diretrizes emanadas da Secretaria de Estado de Educação para volta às aulas.
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Protocolos de Formação dos Profissionais da Educação Básica e Parcerias:
As equipes de desenvolvimento profissional lotadas nos Centros de
Formação e Atualização dos Profissionais da Educação –
CEFAPROS, vêm dedicando esforços para a preparação dos
profissionais para atuação em face desse novo cenário, em especial,
quanto ao uso de ambiente virtual de aprendizagem e produção
de materiais para atividades pedagógicas remotas e estudos
dirigidos, com base no Documento de Referência Curricular –
DRC/MT, na Base Nacional Comum Curricular – BNCC, e no uso de metodologias ativas.
Parcerias para formação: Destacamos que a formação dos profissionais conta com a colaboração, por
meio de parcerias, do Conselho Nacional de Secretários de Educação – CONSED, do Instituto
Península, do Instituto Ayrton Senna e da Microsoft.

11. PROCEDIMENTOS DE DIVULGAÇÃO DO PLANO PEDAGÓGICO ESTRATÉGICO

A Secretaria de Estado de Educação para divulgação do Plano Pedagógico Estratégico fará uso
das seguintes estratégias:

1. Apresentação do Plano Pedagógico Estratégico para o Gabinete de Situação e para o
Governador, de acordo com o Decreto Nº 510/2020.
2. Apresentação Plano Pedagógico Estratégico para a equipe do órgão central, para se informarem
dos encaminhamentos definidos e se prepararem para atendimento às Unidades Escolares,
Assessorias Pedagógicas e Cefapros.
3. Reunião virtual em quatro polos com os Diretores Escolares, Coordenadores Pedagógicos,
Assessores Pedagógicos e Diretores dos Cefapros para apresentação e orientação da elaboração
do Plano Pedagógico Estratégico de Atendimento Escolar.
4. Divulgação das ações de implementação do Plano Pedagógico Estratégico nas redes sociais do
Governo, da Secretaria de Estado de Educação e no site da Seduc.
5. Divulgação das ações de implementação do Plano Pedagógico Estratégico nas redes de rádio e
de televisão.
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6. Divulgação das ações de implementação do Plano Pedagógico Estratégico em grupos de
WhatsApp.
7. Divulgação das ações de implementação do Plano Pedagógico Estratégico por meio de vídeo
da Secretária de Estado de Educação, no Youtube, demais redes sociais, site da Seduc,
plataforma “Aprendizagem Conectada”.

12. CALENDÁRIO ESCOLAR

O calendário escolar será readequado, observando a Medida Provisória
Nº 934/2020, o Parecer Nº 05/2020, do Conselho Nacional de Educação
e a Resolução Normativa Nº 003/2020-CEE/MT, do Conselho Estadual
de Educação, garantindo o mínimo de 800 horas anuais.
Atenderemos a dois calendários distintos, em razão da paralisação
parcial dos profissionais da educação de 2019.

Reorganização do calendário 2020 – Escolas do 1° calendário

Ficha técnica
Dias letivos trabalhados:

27 dias (108 horas)

Total de dias de aulas suspensas 81 dias (17 dias de abril, 20 dias de maio, 21 dias em
Decretos Nº 407/2020 e Nº 510/2020

junho e 23 dias em julho)

Retorno das aulas não presenciais:

03 de agosto de 2020

Total de dias de trabalho não presencial, 65 dias (115h) 23 dias em agosto, (105h) 21 dias em
com 5ª aula

setembro, (105h) 21 dias em outubro) = 325 horas

Dias letivos a serem trabalhados:

74 dias (5 aulas diárias; total de 370 horas)

Previsão para início presencial com 74 dias (95h - 19 dias em novembro, (85h - 17 dias em
revezamento – 03.11

dezembro), (100h - 20 dias em janeiro) e (90h - 18 dias
em fevereiro) = 370 horas

Encerramento do ano letivo

26 de fevereiro de 2021

Total

108 + 325 + 370 = 803h
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Previsão Calendário 2021

Mês

N° de dias

Meses com 5ª aula

Total de dias 82

Maio

21

X

82 X 5 horas = 410 horas

Junho

21

X

Julho

22

X

31/08 a 14/08 período de recesso escolar
Agosto

12

X

Total de dias = 88

Setembro

21

X

38 dias X 5 horas= 190

Outubro

19

Até 07/10

50 dias X 4 horas = 200 horas

Novembro

19

Dezembro

17

Total

170 dias

Total CH

800 horas

Reorganização do calendário 2020 – Escolas do 2° calendário

Ficha técnica
Dias letivos trabalhados:

------------------------------------------

Total de dias de aulas suspensas Decretos

81 dias (17 dias de abril, 20 dias de maio, 21 dias em junho

Nº 407/2020 e Nº 510/2020

e 23 dias em julho)

Retorno das aulas não presenciais:

03 de agosto de 2020

Total de dias de trabalho não presencial,

65 dias (110h - 22 dias em agosto), (105h - 21 dias em

com 5ª aula

setembro), (105h - 21 dias em outubro) = 320 horas

Dias letivos a serem trabalhados:

96 dias (5 aulas diárias; total de 480 horas)

Previsão para início presencial com

96 dias (95h - 19 dias em novembro), (85h - 17 dias em

revezamento – 03.11

dezembro), (100h - 20 dias em janeiro), (90h - 18 dias em
fevereiro) e (110h) 22 dias de março). 480 horas

Encerramento do ano letivo

30 de março de 2021

Total

325 + 480 = 800 horas
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Previsão Calendário 2021

Mês

N° de dias

Meses com 5ª aula

Total de dias 152

X

152 X 5 horas = 760 horas

Maio

18

X

Junho

21

X

+

Julho

22

X

08 sábados letivos com 5 horas

Agosto

20

X
8 x 5 = 40 horas

28/08 a 11/09 período de recesso escolar
Setembro

14

X

Outubro

19

X

Novembro

19

X

Dezembro

17

X

Subtotal

152 dias

760

Total Geral

160

800 horas
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Realização
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Educação

Coordenação Geral
Rosa Maria Araújo Luzardo
Irene de Souza Costa

Equipe de Coordenação
Adriano Sabino Gomes
Edwaldo Dias Bocuti
Isaltino Alves Barbosa
Lucia Aparecida dos Santos
Richard Carlos da Silva
Rosangela Maria Moreira
Simone de Barros Berte
Uira Escobar Alioti
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13.

ANEXOS

I - Guia de Elaboração do Plano Pedagógico Estratégico de Atendimento Escolar (PPEAE)
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II – Estrutura para Elaboração do Plano Pedagógico Estratégico de Atendimento Escolar (PPEAE)
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PLANO PEDAGÓGICO ESTRATÉGICO DE ATENDIMENTO ESCOLAR
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR
Nome da escola:________________________________________________________________________________
Município: _____________________________________________________________________________________
Etapas e modalidades de Educação
Oferta Educação Infantil?

(

)

Sim

(

) Não

Quantas turmas de creche 1? _______ Quantas turmas no período matutino, vespertino ou integral? ____, ____, ____.
Quantas turmas de creche 2? _______ Quantas turmas no período matutino, vespertino ou integral? ____, ____, ____.
Quantas turmas de pré 1? _______

Quantas turmas no período matutino, vespertino ou integral? ____, ____, ____.

Quantas turmas de pré 2? _______

Quantas turmas no período matutino, vespertino ou integral? ____, ____, ____.

Oferta Ensino Fundamental regular? (

)

Sim

(

) Não

Quantas turmas de 1° ano? _______

Quantas turmas no período matutino, vespertino ou integral? ____, ____, ____.

Quantas turmas de 2° ano? _______

Quantas turmas no período matutino, vespertino ou integral? ____, ____, ____.
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Quantas turmas de 3° ano? _______

Quantas turmas no período matutino, vespertino ou integral? ____, ____, ____.

Quantas turmas de 4° ano? _______

Quantas turmas no período matutino, vespertino ou integral? ____, ____, ____.

Quantas turmas de 5° ano? _______

Quantas turmas no período matutino, vespertino ou integral? ____, ____, ____.

Quantas turmas de 6° ano? _______

Quantas turmas no período matutino, vespertino ou integral? ____, ____, ____.

Quantas turmas de 7° ano? _______

Quantas turmas no período matutino, vespertino ou integral? ____, ____, ____.

Quantas turmas de 8° ano? _______

Quantas turmas no período matutino, vespertino ou integral? ____, ____, ____.

Quantas turmas de 9° ano? _______

Quantas turmas no período matutino, vespertino ou integral? ____, ____, ____.

Oferta Ensino Médio regular? ( )

Sim

Quantas turmas de 1° ano? _______

Quantas turmas no período matutino, vespertino, noturno ou integral? ____, ____, ____.

Quantas turmas de 2° ano? _______

Quantas turmas no período matutino, vespertino, noturno ou integral? ____, ____, ____.

Quantas turmas de 3° ano? _______

Quantas turmas no período matutino, vespertino, noturno ou integral? ____, ____, ____.

( )

Oferta educação de jovens e Adultos EF? ( )

Não

Sim

( )

Não

Quantas turmas do 1° Seg/1° ano? _______ Quantas turmas no período matutino, vespertino e noturno? ____, ____, ____.
Quantas turmas do 1° Seg/2° ano? _______ Quantas turmas no período matutino, vespertino e noturno? ____, ____, ____.

105

Quantas turmas do 2° Seg/1° ano? _______ Quantas turmas no período matutino, vespertino e noturno? ____, ____, ____.
Quantas turmas do 2° Seg/2° ano? _______ Quantas turmas no período matutino, vespertino e noturno? ____, ____, ____.

Oferta educação de jovens e adultos EM? ( )

Sim

( )

Não

Quantas turmas do 1° Seg/1° ano? _______ Quantas turmas no período matutino, vespertino e noturno? ____, ____, ____.
Quantas turmas do 3° ano?

_______ Quantas turmas no período matutino, vespertino e noturno? ____, ____, ____.
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OBJETIVOS

METAS
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ANÁLISE SITUACIONAL
Recursos tecnológicos disponíveis na escola
Item

Quantidade

Computadores de mesa com internet
Notebook com internet
Telefone
Celular com internet
Recursos tecnológicos dos professores
Nome do Professor

Possui computador
e internet
Sim
Não

Possui celular e
internet
Sim
Não

Optou por
teletrabalho?
Sim
Não
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Nome do Estudante
Ano/Turma:

Atendimento
remoto
Sim

Não

Uso de
apostilado
Sim

Nome do Responsável

N° de Telefone

Não
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Nome do Estudante
Ano/Turma:

Atendimento
remoto
Sim

Não

Uso de
apostilado
Sim

Nome do Responsável

N° de Telefone

Não
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METODOLOGIA

Neste campo deverá conter as definições do coletivo da unidade escolar, quanto as metodologias de ensino que serão
adotadas e a descrição detalhada da atuação dos seguintes atores:



Dos estudantes, quanto a rotina de estudos, recebimento e entrega de apostilas, entre outros.



Dos familiares, quanto ao compromisso de monitorar a rotina de estudo dos estudantes, auxiliar nas atividades e busca e
entrega de apostilas, entre outros;



professores regentes e professores articuladores da aprendizagem, no atendimento do estudante, elaboração de
materiais e correção de atividades, registros do processo de aprendizagem, lançamentos no sistema, entre outros;



Do Coordenador Pedagógico, Diretor, Secretário, quanto ao monitoramento do PPEAE, registros de evolução do Plano,
suporte pedagógico aos professores, acompanhamento dos estudantes e responsáveis, entre outros;



Na metodologia de trabalho deverá ser detalhada as regularidades das aulas de cada turma, forma de registro de
frequência, conteúdos e da carga horária do componente curricular, de acordo com ano da Educação Básica e matriz
curricular da instituição.



E outros pontos que a escola considerar pertinente inserir para esclarecer como o Plano será implementado.
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DIVULGAÇÃO
Neste item deverão ser inseridas as estratégias de divulgação que a escola utilizará para tornar conhecido o Plano
Pedagógico Estratégico de Atendimento Escolar, pelos pais, estudantes, profissionais e comunidade.

Para a divulgação poderá ser utilizada das redes sociais, e-mails, forma impressa, TV local, entre outros, desde que seja
garantida que toda comunidade seja informada.
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
Neste item deverão ser descritas as formas de avaliação das atividades pedagógicas não presenciais, como:
III – Avaliação, Acompanhamento e Monitoramento
Avaliação diagnóstica.
Intervenção pedagógica;
Conselho de classe propositivo;
Acompanhamento contínuo da aprendizagem;
Socialização dos resultados do processo avaliativo e envolvimento dos pais e/ou responsáveis.
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“Nenhum de nós é tão bom, quanto
todos nós juntos!”
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