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1. INTRODUÇÃO 

 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Gina Guagnini, em virtude das restrições 

em decorrência da pandemia do COVID–19, instituirá ações educacionais por meio do ensino 

híbrido, com o objetivo de tomar medidas preventivas, cumprir o calendário 

escolar e proteger toda a comunidade. Acredita-se que, dessa forma, a escola dará 

continuidade a suas atividades de ensino e contribuirá para diminuir os riscos de sobrecarga 

dos serviços de saúde do município de Muitos Capões/RS e região. 

 

2. O PAPEL DA EQUIPE DIRETIVA E PEDAGÓGICA  

 

2.1 O papel da Direção Escolar 

 

Compete à Direção Escolar organizar o quadro de horários dos funcionários que 

deverão manter atividades presenciais, prezando pela segurança e cumprindo as normas 

sanitárias; viabilizar meios para que as estratégias de ensino sejam exercidas; monitorar todas 

as atividades pedagógicas, dando o devido suporte às Coordenações Pedagógicas, docentes, 

discentes e familiares; manter-se atualizada acerca de resoluções, pareceres, indicações e 

quaisquer outros procedimentos legislativos ou normativos que norteiam as práticas para o 

atual cenário; cumprir rigorosamente as orientações fornecidas por órgãos educacionais 

superiores. 

   

2.2  O papel da Coordenação Pedagógica 

 

À Coordenação Pedagógica cabe acompanhar os processos de escolarização no Ensino 

Fundamental e desenvolvimento integral na Educação Infantil, principalmente no que se 

refere ao ato de ensinar e como o mesmo está sendo desempenhado, criando novas estratégias 

sempre que a Comunidade Escolar apresentar sinais dessa demanda. Além disso, é função da 

Coordenação Pedagógica manter o vínculo, um diálogo aberto e próximo com as famílias para 

compreender as necessidades dos grupos sociais e manter os educandos engajados no 

processo por meio da busca ativa que se dá com ligações telefônicas, troca de mensagens 

virtuais, e visitas domiciliares. Neste contexto, também é função da Coordenação Pedagógica 

ouvir e traçar metas e objetivos com seu grupo de professores para que suas angústias, 
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dificuldades e frustrações sejam sempre sanadas e comemoradas com o sucesso no processo 

de ensino e de aprendizagem do educando nunca abandonando o bem-estar do professor. Para 

tal, é também função do Coordenador Pedagógico fornecer, acompanhar e apoiar o educador 

com o uso de novas metodologias e principalmente auxiliá-los dando ideias e fomentando as 

necessidades do uso de Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação que serão 

fundamentais para garantir a “proximidade” entre educando e educador. 

 

2.3  O papel do professor  

 

Ao professor caberá oferecer ao educando atividades que venham a contemplar os 

Objetos de Conhecimento e os Direitos de Aprendizagem previstos na BNCC para tal ano 

letivo, no entanto, o docente deverá elaborar aulas que possam ser compreendidas por várias 

etapas e níveis de escolarização, uma vez que o educando necessitará da ajuda dos familiares 

para executar tais atividades pedagógicas. Neste contexto, no Ensino Fundamental o uso do 

Livro Didático auxilia tanto o professor quanto as famílias nesse processo. Ressalta-se que o 

educador deverá seguir as orientações da Coordenação Pedagógica e exercer seu papel 

também na de busca ativa por meio de contato telefônico e/ou troca de mensagens virtuais. 

 

2.4  O papel da família  

 

 À família do educando cabe a função de estimular, elogiar, cobrar e, principalmente, 

acompanhar a realização cotidiana das atividades pedagógicas presenciais e não presenciais 

fazendo as devolutivas. É função também dos familiares oferecer ao filho ou tutelado, uma 

rotina de estudos alicerçado num ambiente propício à aprendizagem, sendo esse ambiente um 

local limpo, organizado e calmo para que o estudante possa se sentir amado, respeitado e 

seguro mantendo sua concentração enquanto estuda. Além disso, é função dos responsáveis 

buscar e entregar as atividades pedagógicas (planilha de atividades e, eventualmente, 

avaliações no Ensino Fundamental, na Educação Infantil as postagens das atividades 

pedagógicas realizadas) no ambiente escolar, bem como devolvê-las em boas condições de 

conservação e assepsia dentro dos prazos estipulados pela Gestão Escolar da Escola Gina 

Guagnini. Assim, faz-se necessário que os responsáveis pelos educandos assumam o 

compromisso de auxiliar e devolver as atividades de cada educando em isolamento domiciliar. 

Dessa forma, garante-se conjuntamente no ambiente virtualizado e/ou presencial (escola e 



 

4 
 

família – via WhatsApp e com atividades impressas entregues na escola) o acesso e a 

disponibilidade da informação, bem como a aprendizagem significativa sustentada por 

objetivos, habilidades e objetos do conhecimento descritos no Plano de Ensino dos 

componentes curriculares, previstos na BNCC para cada modalidade de ensino ofertada em 

nossa escola.  

 

3. PERÍODO DE APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS E NÃO 

PRESENCIAIS E ESTRATÉGIAS DE ENSINO EM TEMPOS DE PANDEMIA 

(ENSINO HÍBRIDO) 

 

Como forma de conter a transmissão do vírus e ajudar na prevenção do contágio, a 

Instituição de Ensino oferecerá aulas presenciais escalonadas por grupos de alunos, além da 

disposição de atividades não presenciais para cumprimento da carga horária. Sendo assim, 

haverá expediente regular para professores e servidores, todavia, aos discentes, a carga horária 

presencial na escola é de 3 (três) horas diárias no máximo, e 4 (quatro) horas diárias com 

atividades não presenciais, totalizando nesta etapa 7 (sete) horas diárias de atividades 

pedagógicas para o Ensino Fundamental. Já para a Educação Infantil a carga presencial na 

escola também será de 3 (três) horas diárias no máximo e 1 (uma) hora diária de atividades 

não presenciais, totalizando 4 (quatro) horas diárias de atividades pedagógicas para a 

Educação Infantil. Os estudantes do reforço escolar do Ensino Fundamental terão carga 

horária presencial ampliada. Cabe destacar que os professores manterão o contato virtual com 

os estudantes a fim de esclarecer dúvidas e que, tais medidas, são válidas para todas as etapas 

de ensino. 

Nestes grupos, além dos responsáveis e estudantes, estarão os integrantes da Gestão 

Escolar, Coordenação Pedagógica de cada etapa e docentes. Serão disponibilizadas atividades 

impressas para todos aqueles educandos cujos responsáveis optaram por não autorizar a ida à 

escola, bem como aqueles que estiverem em aula presencial.  

Na impossibilidade do retorno presencial escalonado em função da acentuação e 

agravamento da contaminação na região pelo novo coronavírus (COVID-19), seguindo as 

orientações dos órgãos sanitários competentes, as atividades pedagógicas na escola em todas 

as etapas acontecerão de maneira não presencial, através dos grupos de WhatsApp de cada 

turma, bem como a disponibilização de material impresso na escola aos estudantes. 
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4. CRONOGRAMA DO ENSINO HÍBRIDO   

Em virtude da contenção do COVID–19 serão realizadas atividades pedagógicas 

presenciais e não presenciais. Neste contexto, segue o cronograma das Etapas da Educação 

Infantil e Ensino Fundamental, 

respectivamente:
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4.1 Modelo de Ficha de Atividades Pedagógicas – Ensino Fundamental 



 

4.2 Organização Pedagógica na Educação Infantil 

 

As turmas serão divididas pelo critério Alfanumérico em 50% 

constituindo Grupo A e B, em caso de irmãos matriculados na mesma etapa, serão 

inclusos no mesmo grupo, a fim de facilitar a organização familiar e logística conforme 

orientação da mantenedora. Sendo atendidos de forma escalonada em dias alternados os 

educandos de cada grupo. Sendo que no dia em que o Grupo não participará das 

atividades presenciais na escola, este receberá as atividades pedagógicas não presenciais 

por meio virtual (Grupo de WhatsApp da turma) ou impresso quinzenalmente, onde os 

responsáveis deverão fazer a retirada e devolutiva das atividades na escola. 

O corte alfanumérico será realizado no início do ano letivo levando em 

consideração as matrículas e rematrículas efetivadas até esta data, sendo que novas 

matrículas serão inclusas alternadamente entre os Grupos A e B, considerando o limite 

máximo de alunos por sala. 

 

4.3 Organização Pedagógica no Ensino Fundamental 

 

As turmas serão divididas pelo critério Alfanumérico em 50% 

constituindo Grupo A e B, em caso de irmãos matriculados na mesma etapa, serão 

inclusos no mesmo grupo, a fim de facilitar a organização familiar e logística conforme 

orientação da mantenedora. Sendo atendidos de forma escalonada em semanas 

alternadas os educandos de cada grupo. Sendo que na semana em que o Grupo não 

participará das atividades presenciais na escola, este receberá as atividades pedagógicas 

não presenciais por meio virtual (Grupo de WhatsApp da turma) ou impresso 

semanalmente, onde os responsáveis deverão fazer a retirada e devolutiva das atividades 

na escola. 

  

4.4 Livro Didático 

Adoção do Livro Didático para todas as turmas do Ensino Fundamental (1º ao 9º 

ano) onde os educandos receberam os livros didáticos do Programa PNLD referentes 

aos seguintes componentes curriculares: Anos Iniciais (Língua Portuguesa, Matemática, 

História, Geografia, Ciências e Arte); Anos Finais (Língua Portuguesa, Matemática, 

História, Geografia, Ciências, Língua Inglesa e Arte). Ainda receberam planilhas de 

atividades didáticas com a descrição do componente curricular, páginas e atividades a 
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ser desenvolvidas. Ressalta-se que essas planilhas serão disponibilizadas mensalmente 

aos educandos.  

 

4.5  Reforço de Aprendizagem 

A escola Gina Guagnini disponibilizará horário escalonado de forma presencial 

no turno contrário das demais atividades presenciais aos educandos do Ensino 

Fundamental, respeitando o limite máximo de alunos por sala. 

 

5     MATRIZ CURRICULAR 2021: COMPONENTES CURRICULARES 

 

● Matriz Curricular Educação Infantil - (800 horas/relógio) 

 

MATRIZ CURRICULAR – EDUCAÇÃO INFANTIL (Creche e Pré-Escola) 

Componentes 

Curriculares 

Períodos 

Presenciais 

Carga Horária 

Presencial 

Períodos Não 

Presenciais 

Carga Horária 

Não Presencial 

ENSINO 

GLOBALIZADO 
22 440 8 160 

PROJETO 

EDUCACIONAL 
8 160 2 40 

TOTAL 30p 1200p 10p 400p 

800 horas = 1600 p 

 

Avaliação: Parecer Descritivo Único 

 

Períodos de 30 minutos 

Carga horária semanal: 40 períodos (30 períodos presenciais + 10 períodos não 

presenciais) 

 

● Matriz Curricular dos Anos Iniciais - 1º ao 5º ano - (1400 horas/aula) 

 

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS 

Componentes Curriculares 

1º ao 5º ano 

Períodos 

Presenciai

s 

Carga 

Horária 

Presencial 

Períodos 

Não 

Presenciais  

Carga 

Horária 

Não 
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Presencial 

Arte 2 40 3 60 

Educação Física 2 40 3 60 

Ensino Globalizado 21 420 14 280 

Amor Exigente 1 20 2 40 

Ensino Religioso 1 20 2 40 

Libras 1 20 3 60 

Língua Inglesa 2 40 2 40 

Reforço de Língua Portuguesa e 

Matemática 
- - 8* 160* 

Ciências - - 1 20 

História - - 1 20 

Geografia - - 1 20 

TOTAL 30p 1200p 40p 1600p 

 1400 horas = 2800p 

 

Avaliação: Parecer Descritivo Único 

 

*Reforço de Língua Portuguesa e Matemática ocorre de maneira presencial no turno 

da manhã aos alunos que necessitarem. 

 

Períodos de 30 minutos 

Carga horária semanal: 70 períodos (30 períodos presenciais + 40 períodos não 

presenciais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Matriz Curricular dos Anos Finais – 6º ao 9º ano (1400 horas/aula) 

 

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS 6º ano ao 9º ano 

Áreas do 

Conheciment

o 

Componente 

Curricular 

Períodos 

Presenciai

s 

Carga 

Horária 

Presencial 

Períodos 

Não 

Presenciais 

Carga 

Horária 

Presencial 
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Linguagens 

Arte 2 40 3 60 

Educação Física 2 40 3 60 

Língua Portuguesa 5 100 6 120 

Língua Inglesa 2 40 2 40 

Ciências da 

Natureza 
Ciências 3 60 4 80 

Matemática Matemática 5 100 6 120 

Ciências 

Humanas 

Geografia 4 80 4 80 

História 4 80 4 80 

Filosofia 1 20 4 80 

Ensino 

Religioso 
Ensino Religioso 1 20 2 40 

Parte 

Diversificad

a 

LIBRAS 1 20 2 40 

 TOTAL 30p 1200p 40p 1600p 

  1400 horas = 2800 p 

 

Avaliação: Parecer Descritivo Único 

 

Períodos de 30 minutos 

Carga horária semanal: 70 períodos (30 períodos presenciais + 40 períodos não 

presenciais) 

*Reforço de Língua Portuguesa e de Matemática ocorre de maneira presencial no 

turno da tarde aos alunos que necessitarem. 
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6 AVALIAÇÕES E PERÍODO AVALIATIVO 

 

As avaliações ocorrerão paralelamente ao longo do período letivo. E ainda para 

detectar problemas e êxitos no processo de aprendizagem dos educandos. 

A avaliação caracteriza-se como processo contínuo, participativo, cumulativo e 

interativo, envolvendo todos os segmentos da comunidade escolar. O ato educativo é 

percebido como um todo, onde ensino e aprendizagem ocorrem simultaneamente, onde 

avaliação e recuperação fazem parte desse processo, acontecendo permanentemente, 

num mesmo tempo pedagógico, ou seja, recuperação paralela, uma vez que são partes 

indissociáveis do processo, cujo compromisso maior é a aprendizagem. 

A verificação do rendimento escolar se dá por meio de instrumentos e 

procedimentos diversificados, tais como a observação, o registro descritivo e reflexivo, 

os trabalhos individuais, os portfólios, exercícios, provas, questionários, dentre outros, 

tendo em conta sua adequação à faixa etária e às características de desenvolvimento do 

educando, bem como aspectos relacionados à realização das atividades pedagógicas 

presenciais e não presenciais, buscando detectar o grau de progresso do educando e o 

levantamento de dificuldades visando sanar as mesmas e redirecionar o trabalho 

docente. 

A Escola realiza a verificação do desempenho e rendimento escolar de forma 

contínua e cumulativa, com predominância dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos. O nível dos objetivos propostos pelo professor é que determina a 

preponderância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 

Na Educação Infantil a avaliação ocorrerá mediante acompanhamento e registro 

do desenvolvimento das crianças por meio das atividades pedagógicas presenciais e não 

presenciais, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental, 

ocorrendo em forma de parecer descritivo, que visa descrever as habilidades mínimas 

exigidas. 

Para a etapa de Educação Infantil será disponibilizado aos responsáveis parecer 

descritivo único ao final do ano letivo contendo as habilidades que foram exploradas no 

período, bem como o desenvolvimento apresentado pela criança. 

No 1º ano do Ensino Fundamental a avaliação é diagnóstica, voltada para o 

acompanhamento do desenvolvimento da criança em seu processo de alfabetização de 

forma contínua e sistemática, expressa em Parecer Descritivo, vetada a retenção do 
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educando, sendo que a expressão de resultado final ao término do ano letivo far-se-á 

pela menção A (Aprovado).  

Do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental os resultados da avaliação do 

aproveitamento escolar do educando no processo ensino-aprendizagem são registrados 

através de avaliações escritas, participação dos educandos nas atividades pedagógicas 

não presenciais, sejam elas virtuais ou impressas, através de Parecer Descritivo, sendo 

que a expressão de resultado final ao término do ano letivo far-se-á pelas menções A 

(Aprovado) ou R (Reprovado). 

Quanto à recuperação, faz-se o uso de Recuperação Paralela, sendo este 

procedimento metodológico aplicado ao Ensino Fundamental para todos os 

Componentes Curriculares previstos na Matriz Curricular, sendo que esta Recuperação 

acontece ao longo do ano letivo, somente aos educandos que não atingem o conceito 

satisfatório estipulado por avaliação. 

No final do ano letivo o educando do Ensino Fundamental que não conseguir 

atingir a aprendizagem satisfatória nas avaliações, tem o direito a realizar um PROVÃO 

nos componentes curriculares que necessitar.  

A avaliação para todos os educandos que tem laudo médico ocorre de forma 

diferenciada, conforme Plano de Estudo Individualizado do educando. Sendo que para 

estes educandos do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais e Finais, a expressão de 

resultado final ao término do ano letivo far-se-á pela menção P (Promovido). 

Os resultados do aproveitamento escolar para este ano letivo em caráter 

excepcional serão em período único, através de documento próprio comunicados aos 

pais e/ou responsáveis ao final do ano letivo.  

 

6.1 Avaliação diagnóstica e formativa 

 

Visando atribuir uma Avaliação com objetivo de equidade educacional, a 

Instituição de Ensino estenderá o período destinado às observações de evolução 

cognitiva de cada educando e também do coletivo das turmas em um único período, 

assim os Pareceres Descritivos com as devidas menções sobre cada educando e suas 

particularidades ocorrerão ao final do ano letivo. Neste contexto, salienta-se que, a 

Escola Gina Guagnini prevê a realização de uma “Avaliação Diagnóstica” em caráter 

coletivo entre Gestão Escolar e Corpo Docente com o objetivo de identificar os avanços 

e conquistas educacionais individuais e coletivas das turmas de Educação Infantil, 
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Ensino Fundamental I (Anos Iniciais) e Ensino Fundamental II (Anos Finais). Além 

disso, buscará mapear as dificuldades e repor os Objetos de Conhecimento e 

Habilidades em conjunto pelo grupo de Educadores de cada etapa educacional da 

escola, oferecendo esse ensino no ato do retorno presencial ou ainda no próximo ano 

letivo. Assim, a Escola Gina Guagnini terá como meta primordial oferecer um ensino de 

qualidade e evitar possíveis prejuízos educacionais ocorridos em virtude do Isolamento 

Social necessário como prevenção da COVID-19. 

 

7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

Cumprindo as medidas sanitárias definidas no Plano de Contingência da 

instituição de ensino, quanto à oferta da alimentação escolar, o serviço de monitoria 

passará nas salas de aula anunciando o cardápio e verificando o número de alunos que 

desejarão se alimentar. No horário destinado à alimentação de cada turma, os educandos 

receberão a alimentação na própria sala de aula, evitando assim o uso do refeitório. 

Quaisquer alterações referente a alimentação escolar em função do acentuação e 

agravamento da contaminação do novo coronavírus (COVID-19), serão emitidas novas 

orientações pelo serviço de nutrição da escola, respeitando o Plano de Contingência da 

instituição de ensino. 

 

 

8 ESTRATÉGIAS DE BUSCA ATIVA PARA RESGATAR CRIANÇAS E/OU 

ESTUDANTES EVADIDOS/AS AO LONGO NO ANO LETIVO DE 2021 

 

Durante o período de atividades presenciais e não presenciais, as equipes 

gestora, coordenações pedagógicas e secretaria da escola manterão um elo de 

comunicação entre si e junto às famílias e estudantes. Nesse sentido, buscando 

fortalecer os vínculos, sugere-se o monitoramento permanente a fim de obter dados 

acerca de possíveis evasões. Observado o risco, deve-se contatar a família a fim de 

tomar nota do que aconteceu e solicitar o retorno às atividades e, em caso de o 

procedimento não ser eficaz, sugere-se uma ação em parceria com o Conselho Tutelar 

Municipal. 

 

9 FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 
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Considerando as circunstâncias sanitárias, as formações pedagógicas acontecerão 

preferencialmente de maneira online. Cabe a mantenedora a oferta, organização, e 

certificação das formações pedagógicas aos professores da rede municipal durante o ano 

letivo. 

 

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Equipe Gestora, Coordenação Pedagógica e docentes acompanharão o processo 

de aprendizado do alunado diante do ensino híbrido em caráter ainda nunca 

experimentado e cabe registrar que os processos serão avaliados no decorrer das ações, 

visando adaptar a fim de obter os melhores resultados dentro do quadro. Nesse contexto, 

a Escola Municipal de Ensino Fundamental Gina Guagnini estará disponibilizando de 

diversas formas o acesso à informação e proporcionando aos educandos e familiares a 

oportunidade de engajamento no processo educacional durante esse período de 

isolamento social como medida preventiva a COVID–19. 

As ações deste plano poderão sofrer alterações de acordo com as orientações da 

Vigilância de Saúde, porém o calendário escolar já vem organizado para realizar 

atividades na metodologia híbrida, com carga horária de 7 horas diárias ao Ensino 

Fundamental e 4 horas diárias para a Educação Infantil, ficando assim organizado. 

Os docentes e educandos realizam atividades de acordo com cronograma 

pedagógico respeitando o cumprimento da carga horária semanal da Matriz Curricular 

de maneira presencial e online através da entrega de trabalhos semanais, com carga 

horária diária de 7 horas e semanal de 35 horas para o Ensino Fundamental. Já na 

Educação Infantil o cumprimento da carga horária diária será de 4 e semanal de 20 

horas. 

A metodologia híbrida, apesar de mesclar diferentes momentos de aprendizagem, 

possui um objetivo comum de ter uma educação mais eficaz, proporcionando momentos 

de interação e estudo para os alunos que necessitam de um apoio pedagógico. Busca 

proporcionar uma oportunidade de igualdade neste momento em que nem todos 

possuem acesso à tecnologia ou que consigam conduzir de forma autônoma seus 

estudos.  
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11 APÊNDICES 

APÊNDICE A – TERMO DE AUTORIZAÇÃO A PRESENCIALIDADE 
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APÊNDICE B – TERMO DE NÃO PRESENCIALIDADE 
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APÊNDICE C – 1º DIA DE AULA COVID-

19
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APÊNDICE D – CABEÇALHOS PARA FOTOCÓPIA 
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APÊNDICE E – MODELO DE CHAMADA POR GRUPOS 
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APÊNDICE F – ORIENTAÇÕES AOS PROFESSORES DO ENSINO 

FUNDAMENTAL



 

17 
 



 

18 
 



 

19 
 



 

20 
 



 

21 
 



 

22 
 



 

23 
 

 



 

24 
 

APÊNDICE G – ORIENTAÇÕES AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL
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APÊNDICE H – ORIENTAÇÕES PARA AS FAMÍLIAS ENSINO 

FUNDAMENTAL
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APÊNDICE I – ORIENTAÇÕES PARA AS FAMÍLIAS EDUCAÇÃO 

INFANTIL
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APÊNDICE J – MODELO PADRÃO DE PLANILHA DE CONTROLE DE 

ATIVIDADES PRESENCIAIS E NÃO PRESENCIAIS 
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APÊNDICE K – CRONOGRAMA DE LANCHES E EMBARQUE NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 


