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INTRODUÇÃO 

Vivemos um período de exceção em virtude da emergência sanitária vivida 

pelo Brasil e pelo mundo. A pandemia do Coronavírus (COVID-19) levou milhares de 

escolas a paralisarem suas atividades e, inesperadamente tiveram que criar estratégias de 

aulas não presenciais para a manutenção do vínculo dos alunos com as escolas. Este 

novo formato didático-pedagógico, com novas formas de interação, está sendo 

reinventado com muita responsabilidade e exige de todos os atores envolvidos, o foco 

na qualidade do ensino em período de pandemia. 

 
JUSTIFICATIVA 

Considerando a situação emergencial devido a pandemia mundial e o  

enfrentamento do Coronavírus (COVID-19), tendo em vista que no período do 

distanciamento e ou isolamento social os estudantes foram impossibilitados de 

frequentar a escola viu-se a necessidade de disponibilizar meios que garantam o acesso 

ao direito à aprendizagem dos estudantes por meio da educação escolar não presencial e 

tomar as providências necessárias para assegurar o cumprimento dos dispositivos legais.   

 

MEDIDAS/AÇÕES/EVENTOS 

Em 21 de março de 2020, a Prefeita Municipal de Carlinda Carmelinda 

Leal Martines Coelho publicou o primeiro Decreto de n°97/2020 suspendendo 

atividades de aglomeração; em 03 de abril de 2020 publicou o Decreto de n°116/2020, 

que suspendeu as atividades escolares municipais até 30/04/2020 e em 30 de abril de 

2020, publicou o Decreto nº 144/2020, que dispõe sobre a suspensão das aulas por 

tempo indeterminado, em função da necessidade para a prevenção e enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional – COVID 19, e dá outras 

providências. 

Desde o dia 23 de março, as aulas presenciais da rede municipal de Carlinda 

estão suspensas e desde então a equipe da Secretaria Municipal de Educação, Assessoria 

Pedagógica, Diretores Escolares, SUBSED do SINTEP e Conselho Municipal de 

Educação buscam alternativas para solucionar os prejuízos inevitáveis causados por esta 

suspensão, criando a Instrução Normatima N° 001/2020 de 25 de maio de 2020, 

centralizando no retorno das aulas presenciais.  Devido a pandemia não ter minimizado 

seus efeitos e diante das incertezas que ela traz, houve a necessidade de se elaborar um 

Plano Estratégico para fins de atingir 100% (cem por cento) dos alunos com o objetivo 

de manutenção do vínculo pedagógico. Até o presente momento as unidades escolares 

estão encaminhando atividades complementares aos seus alunos somente para 

incrementar o tempo ocioso dos alunos, estimular o gosto pela leitura e amenizar o 

rompimento com a construção do conhecimento, sem fins avaliativos e carga horária 

letiva.        
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Em reunião, feita no dia 17 de julho de 2020, com a equipe da Secretaria 

Municipal de Educação, Assessoria Pedagógica, Diretores Escolares, SUBSED do 

SINTEP e Conselho Municipal de Educação decidiu-se que à partir de 03 de agosto 

iniciaremos atividades programadas que serão enviadas aos alunos e contadas como 5 

aulas diárias semanais até o início das aulas presenciais que ocorrerá após a liberação 

das autoridades da saúde e executivo municipal. 

Tendo em vista a Resolução Normativa nº 005/2020 do Conselho Nacional 

de Educação e Resolução Normativa nº 003/2020 do Conselho Estadual de Educação 

verificou-se, a necessidade da implantação efetiva de aulas não presenciais que 

pudessem ser computadas como carga horária de reposição de horas letivas na carga 

horária anual. 

Assim, baseada nesta necessidade, a Secretaria Municipal de Educação 

decidiu por criar uma equipe estratégica, com profissionais da Secretaria Municipal de 

Educação e das Escolas Municipais, bem como, do SINTEP, do Conselho Municipal de 

Educação e Assessoria Pedagógica, com o objetivo de dar direcionamento as unidades 

escolares para a criação de diversas estratégias, metodologias e ferramentas de 

atividades não presenciais que pudessem atender com equidade os alunos das diversas 

realidades da rede municipal, sendo: acompanhamento via whatsapp e atividades 

impressas, todas baseadas na visão da nova BNCC (Base Nacional Comum Curricular)  

e Documento de Referência Curricular para Mato Grosso – DRC/MT das Redes 

Municipal e Estadual do Município de Carlinda/MT.  

 É fato que esta alteração didático-pedagógica por não ser de forma  

presencial traz desafios e dificuldades, pois vivemos diante do inesperado nesta nova 

realidade, entretanto, com criatividade e transdisciplinaridade, podemos visualizar 

alternativas. 

É necessário considerar que as condições para a reposição de atividades 

escolares por meio de acréscimo de dias letivos ao final do período de suspensão de 

aulas presenciais poderão não ser suficientes, podendo ainda inviabilizar o calendário 

escolar de 2021, bem como, a carga horária exclusivamente de forma presencial, ao fim 

do período de emergência, pode acarretar diversas dificuldades e prejuízos financeiros e 

trabalhistas. Sem contar que, conforme concluído pelo próprio Conselho Nacional de 

Educação, na NOTA TÉCNICA Nº 32/2020/ASSESSORIA-GAB/GM/GM, um longo 

período de reposição de carga horária utilizando sábados, feriados, períodos de 

recesso escolar e férias, pode acarretar uma sobrecarga de trabalho pedagógico tanto  
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para estudantes quanto para profissionais, com prejuízos ao processo de ensino-

aprendizagem. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura,  Esporte e  

Lazer de Carlinda, tomou a decisão de implantar um PLANO DE AULAS NÃO 

PRESENCIAIS, com a participação dos familiares, a ser  desenvolvido  de  forma  

inclusiva  para  possibilitar  o  direito à aprendizagem e ao desenvolvimento dos  

estudantes. 

As propostas didático-pedagógicas visam atender todos os alunos, através de 

materiais impressos entregues em domicilio na zona rural e retirado pelos pais ou 

responsáveis da zona urbana.   

 Cada professor será responsável pela organização e acompanhamento das 

atividades planejadas para a sua turma no grupo de WhatsApp, atravéz do diálogo com 

o aluno em seu horário de aula. Para os alunos que não tenham acesso a recursos 

digitais as apostilas serão encaminhadas com instruções de como desenvolver as 

atividades e as correções devem ser devolvidas com anotações e sugestões para sanar as 

dúvidas e contato via ligação telefônica.   O coordenador pedagógico e /ou diretor 

deverá estar  presente em todos os grupos com os professores e estudantes ficando 

responsável pelo acompanhamento do trabalho. 

 

 
Da organização curricular: 

 Planejamento das atividades e socialização, estabelecendo trocas e possibilidade 

de replicação em várias turmas do mesmo ano letivo. 

 A avaliação das atividades de forma contínua, socializando a correção com os 

estudantes e familiares, prevalecendo o bom senso, mediante os desafios 

enfrentados nesta nova realidade.  

 A ludicidade como elemento fundamental principalmente na Educação Infantil, 

trabalhada através de produções e postagens de vídeos.  

A Secretaria Municipal de Educação realizará o acompanhamento e 

monitoramento de todo o trabalho.  Estendendo o acompanhamento para a Assessoria 

Pedagógica Estadual, Conselho Municipal de Educação e Subsede do SINTEP de 

Carlinda-MT.  

 

 
OBJETIVOS DO PROGRAMA DE AULAS NÃO PRESENCIAIS 

 
GERAL: 

 Implantar um sistema de ensino composto por aulas e atividades à distância, que 

atendam, com equidade, todos os alunos da rede municipal, durante o período de 

isolamento e ou distanciamento social e para o suprimento das horas a serem 

repostas, validadas como carga horária letiva, constituindo-se como novas 

possibilidades de mediação e interação pedagógica.  
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ESPECÍFICOS: 

 Desenvolver atividades pedagógicas dos componentes do currículo escolar com 

aulas programadas com recursos das mídias sociais e impressos respeitando as 

condições de acesso do estudante; 

Garantir que o desenvolvimento das atividades pedagógicas em aulas não 

presenciais estejam de acordo com a política educacional do município de Carlinda, 

com a sua matriz estruturante e a matriz do referencial curricular, competências, 

habilidades e direito de aprendizagens de acordo com o Documento de Referência 

Curricular para Mato Grosso – DRC/MT das Redes Municipal e Estadual do Município 

de Carlinda/MT.  

 
DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE AULAS NÃO 

PRESENCIAIS DE CARLINDA 2020 (A partir de 03  de agosto de 2020) 

 

 
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: 

 

O programa de aulas não presenciais de Carlinda será coordenado de forma intersetorial, nos 

seguintes níveis: 

 

a) Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer; 

b) Assessoria Pedagógica Estadual; 

c) Conselho Municipal de Educação; 

d) SINTEP; 

e) Diretores Escolares; 

f) Coordenação Pedagógica de cada unidade escolar; 

g) Professores; 

h) Alunos. 

 

 
 

 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer juntamente com o 

Conselho Municipal de Educação, Assessoria Pedagógica Estadual do Mato Grosso 

e SINTEP: instâncias responsáveis pelas ações que envolvem os aspectos de 

regulamentação, funcionamento, manutenção, monitoramento e avaliação geral do 

trabalho desenvolvido. Deverá promover   a mediação, suporte, assessoramento 

pedagógico, bem como, a formação continuada das equipes envolvidas.  
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Unidades Educacionais: a instância responsável pelas ações de elaborar o projeto didático-

pedagógico conforme sua realidade e da  comunidade  que  atende;  planejar as atividades; 

executar o currículo não presencial, seguindo as orientações da SME (decididas em conjunto 

pela equipe de profissionais constituida por:  Coordenadoras da SME, Diretores e 

Coordenadores Escolares, Assessor Pedagógico da Rede Estudal do Município de Carlinda, 

Representantes do CME e SINTEP), manter a organização das atividades, dias e horas 

trabalhadas; avaliar os resultados no desempenho acadêmico dos estudantes; monitorar o 

desenvolvimento das atividades. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta nova realidade produzida pelo CORONAVÍRUS chegou, portanto no 

espaço da escola a exigir um novo formato didático-pedagógico, novas formas de 

interação, bem como, a utilização de novos equipamentos tecnológicos, visando a oferta 

de ensino de qualidade, de forma não presencial. 

O pensar de modo complexo, as incertezas, e sem a possibilidade de um 

planejamento antecipado, gera a necessidade de alternativas eficientes na busca do 

ensino diferenciado e de qualidade, que possa atingir todos os alunos da rede pública 

municipal de ensino. 

O empenho de todos os profissionais será fundamental para juntos 

minimizarmos os impactos educacionais em função deste momento de crise. 
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DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO 

DE AULAS NÃO PRESENCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE CARLINDA-MT 

 
 

Projeto Didático-Pedagógico: Princípios e Eixos 

Os projetos didático-pedagógicos e a programação das aulas não presenciais 

devem estar em consonância com os eixos do ensino e da cultura, seguidos para o 

ensino não presencial. Acredita-se que este estudo pode nos auxiliar a melhor 

compreender e direcionar o desenvolvimento deste programa proporcionando: 

 Conhecer os estudantes e identificar as características a partir da 

familiaridade com os mesmos; 

 Igualdade de condições de todos os estudantes na perspectiva do acesso e 

garantia do direito a aprendizagem e ao desenvolvimento; 

 Articulação entre teoria e prática e entre os diversos recursos das redes 

digitais e mídias sociais; 

 Articulação entre momentos disciplinares, pluri e 

interdisciplinares; 

 Desenvolvimento de Competências e habilidades/Direito de 

aprendizagens; 

 Avaliação contínua; 

 Articulação entre os componentes curriculares e as tecnologias de 

informação e comunicação. 

 

 
 

 

Projeto Didático-Pedagógico: Organização Curricular 

A proposta curricular para as aulas seguirá por Competências e Habilidades/Direito 

de Aprendizagens, amparada nas Diretrizes Curriculares Nacionais e na Política Educacional do 

Documento de Referência Curricular para Mato Grosso – DRC/MT das Redes 

Municipal e Estadual do Município de Carlinda/MT.  

 

São características do Projeto Didático-Pedagógico: 

O Ensino não presencial 

O ensino na perspectiva não presencial proporciona diferentes formas de 

ensinar e aprender, a partir da integração entre tecnologia, docente  e discente, 

complementando-se e desenvolvendo dessa maneira, um novo processo de 

aprendizagem, com os mais diferentes recursos pedagógicos, cada espaço com um  
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objetivo específico, mas todos ligados ao objetivo central da aula do desenvolvimento 

das habilidades e competências com o apoio de uma metodologia ativa, que permite a 

interação com as ferramentas pedagógicas para mesclar os modos de ensino para a 

formação de ambientes onde o virtual se insere no físico. Incentiva o protagonismo, o 

trabalho colaborativo, o uso de tecnologias educacionais para acesso à informação. 

 

Estratégias: Levando em consideração que a tecnologia deve ser tratada como uma 

aliada da aprendizagem pois, os celulares, as redes sociais e os jogos on-line já fazem 

parte do cotidiano da maioria dos estudantes, é importante inseri-la como ferramenta 

para garantir o ensino remoto e presencial.  

 
 

Estratégias de uso das mídias digitais: 

WhatsApp - não perder o foco inicial do grupo, criar uma rotina de estudos. 

As regras devem ser claras, bem explicadas, usando áudios, vídeos e imagens para 

promover aprendizado e trazer novidade de conteúdo, porém devem ser curtos, 

agradáveis e instigadores. 

Youtube - para indicar aulas, palestras e até vídeos divertidos que tenham a 

ver com o tema da aula; 

Vídeos - disponibilizar materiais em vídeos que auxiliem o aluno a estudar 

em casa; 

Gamificação - introduzir elementos de jogos em tarefas para torná- las mais 

estimulantes. 

 
 

Estratégias didático-pedagógico: 

Considerar os aspectos socioemocionais; 

Utilizar de uma linguagem que possibilite uma melhor compreensão aos 

pais e familiares - propor atividades que sejam  possíveis de aplicarem  com os 

estudantes pois a casa não é a escola e o tempo de estudo escolar não é o mesmo tempo 

da vida em família; 

 

Usar a criatividade e procurar aprender com algum colega - para que possa 

orientar da melhor maneira possível as famílias, nem todos os estudantes têm acesso 

e/ou familiaridade com as tecnologias; 

Solidariedade e colaboração - nem todos os professores sabem lidar com as 

novidades tecnológicas por isso a Equipe Formada para o Plano de Ação  deve ficar 

atenta e oferecer ajuda aos Professores. 
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Carga horária: critérios para distribuição e equivalência 

A carga horária das atividades não presenciais da Rede Municipal  de 

Ensino de Carlinda, desde que seguindo as orientações, comprovando a jornada das 

atividades de trabalhos por meio não-presencial, poderá contar como carga horária anual 

prevista no calendário do Ensino Fundamental e da Educação Infantil. Principalmente, 

considerando a situação ocasionada pelas políticas  de  intervenção  ao  controle  da  

pandemia relacionada ao Coronavírus (COVID 19). 

A carga horária será contada como 5 horas/aulas diárias de acordo com a 

carga horária de cada disciplina e conforme a organização de cada unidade escolar. No 

retorno das aulas presenciais, as atividades não presenciais continuarão ocorrendo a fim 

de que se possam recuperar horas aulas perdidas durante a suspensão das aulas pela 

pandemia, de acordo com a Instrução Normativa SME 001/2020. 

As atividades pedagógicas, serão disponibilizadas quinzenalmente na escola 

de ensino fundamental da zona urbana e semanalmente nas escolas de educação infantil 

da zona urbana. Nas escolas de Ensino Fundamental e Educação Infsntil da  zona rural, 

as atividades serão disponilizadas quinzenalmente; sendo entregues por meio do 

transporte escolar e profissionais da educação, quando necessário, aos alunos que 

utilizam o transporte escolar. Possibilitando ao aluno tanto o desenvolvimento das 

atividades no decorrer do período, como a devida orientação do Professor por 

anotações, telefone, whatsapp, video, áudio e ainda estabelecendo vínculo aluno e 

escola.  

 

 

Avaliação da Aprendizagem 

A avaliação da aprendizagem dos estudantes deve se constituir enquanto 

prática de reflexão sobre o planejamento elaborado, analisando a interface entre o que 

foi proposto, o que foi executado e o que foi absorvido em termos do desempenho dos 

estudantes, para definir o que deve ser replanejado. No planejamento, a descrição dos 

objetivos a serem alcançados pelos  alunos, devem ser considerados  independente  de  

qual  seja   o   instrumento avaliativo, tendo por base o desenvolvimento das 

Competências, Habilidades e Direito de Aprendizagens da Matriz Curricular da Escola 

de acordo com o DRC/Carlinda. 

 

Estimular os estudantes a serem ativos na construção do conhecimento, 

articulando mecanismos que promovam o permanente acompanhamento dos mesmos, 

no intuito de identificar eventuais dificuldades na aprendizagem, e saná-las ainda 

durante o processo de ensino e aprendizagem. 
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Utilizar os mais variados instrumentos e técnicas, seguindo o PPP de cada 

unidade escolar. 

 

Com base no desempenho dos alunos, fazer reajustes ao longo do processo 

considerando: o que ele precisa aprender no momento? Como complementar o que ele 

já aprendeu? 

No momento de retorno para atividades presenciais será necessário realizar 

revisões do conhecimento trabalhado de forma não presencial e proceder avaliações 

diagnósticas. 

Além disso, os registros das mediações didático-pedagógica dos processos 

de ensino e aprendizagem devem possibilitar registros no caderno de campo e nos 

diários e relatórios das unidades escolares.  Registrar periodicamente o resultado das 

avaliações e o desenvolvimento dos  estudantes para as análises necessárias com vistas 

às intervenções pedagógicas imediatas, conforme a política educacional já praticada. 

Os estudantes com Necessidades Educativas Especiais, inclusos, deverão 

receber o acompanhamento como descrito no capítulo da Educação Especial com 

avaliação periódica e sistemática da programação  elaborada para o estudante e ainda, 

com a observação de critérios adequados para agrupamentos,    tais     como:     tipo     

de     deficiência,     idade    cronológica, relacionamentos no grupo, nível de 

aprendizagem, entre outros. 

 
 

 

Indicadores da qualidade dos Projetos Didático-Pedagógicos 

Indicadores são sinais que revelam aspectos de determinada realidade e que 

podem qualificar algo demonstrando se vai bem ou se precisa melhorar a unidade  

educacional,  de forma  que   todos   tomem   conhecimento (MEC, 2004).  

Os indicadores apresentam a qualidade do ensino em relação a algumas 

dimensões, que são elementos importantes e balizadores do resultado do trabalho. As 

dimensões e indicadores da qualidade no Programa de Aulas Não Presenciais são: 
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Dimensão 1 - Prática pedagógica 

Indicador: Projeto Didático - Pedagógico realizado e avaliado em todas as escolas 

municipais de Carlinda. 

Perguntas: 

 A Escola organizou o Projeto Didático-Pedagógico?  

 As aulas foram planejadas conforme Competências e habilidades/Direito de 

aprendizagens previstos na Matriz Curricular de acordo com o DRC/Carlinda?   

 As aulas foram utilizadas de forma articulada e complementar?   

 O Coordenador/Diretor das Escolas monitorou as aulas preparadas e enviadas aos 

alunos?  

 Os Professores planejam regularmente suas aulas e utilizaram os recursos 

tecnológicos, midiáticos e outros? Os Professores trocam ideias entre si para planejar 

as aulas?  

 Os Professores procuram saber o que os alunos aprenderam para preparar o 

planejamento seguinte? Todas as partes acompanham o trabalho? 

 

Dimensão 2 - Inclusão de todos os estudantes nas aulas não presenciais 

Indicador - Acesso dos estudantes nas atividades propostas. 

Perguntas:  

 Os estudantes com deficiência recebem apoio individualizado?  

 Os Professores das Salas Multifuncionais apresentam aulas e atividades 

para os estudantes com deficiência?  

 A Coordenação e Direção da escola monitoram o trabalho para que todos os alunos 

recebam a mesma atenção na Aprendizagem?  

 A Direção das escolas envolve as famílias? 

 

Dimensão 3 – Avaliação institucional e do desempenho acadêmico 

Indicador – Progressão dos alunos 

Perguntas:  

 Os professores observam a progressão dos alunos e quais suas principais 

dificuldades (por exemplo, corrigem trabalhos, incentivam os alunos  a fazer 

perguntas e tirar dúvidas)?  

 Os Professores fazem uso de diferentes atividades para avaliar os alunos?  

 Ocorrem avaliações contínuas nas escolas e mantem a qualidade do desempenho 

acadêmico nas Competências e habilidades/Direito de Aprendizagens previstas 

para as séries conforme orientação curricular? 
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