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O momento que vivemos criou um cenário de isolamento em que ficar em casa tornou-se 
a regra. Assim, foi preciso repensar a educação escolar adaptando-a ao cenário imposto 
pela pandemia do COVID-19. 

Mas como ela poderia ser realizada de forma eficaz? 

A saída foi buscar a tecnologia e organizar aulas à distância. Assim, os aparelhos 
eletrônicos, celulares, smart TV, notebooks e computadores de mesa transformaram-se 
em salas de aula, e essa forma de ensino virou “ensino remoto”. 

A Unidade Regional de Educação Básica do Plano Piloto (UNIEB PP) tem acompanhado o 
empenho das Unidades Escolares para que esta forma de ensino remoto possa 
garantir  aos estudantes o menor impacto possível no seu desenvolvimento escolar. 

Baseado em depoimentos de sucesso e experiências de estratégias vivenciadas pelas 
Unidades Escolares, foi possível perceber a importância de destacar, com brilhantismo, o 
empenho de todos para que o ensino remoto desse certo. 

E é nesse foco que a UNIEB da CRE Plano Piloto promove o primeiro encontro para 
compartilhar a troca de experiências exitosas, por meio do I Fórum de Troca de 
Experiências em Ensino Remoto. 

 
          

O I Fórum de Troca de Experiências em Educação Remota será realizado em dois dias: 

 19/08, quarta-feira: Ensino Médio, Anos Finais, Escola de Natureza Especial, 

Educação Profissional e EJA. 

o Turnos: matutino, vespertino e noturno. 

o Veículo de transmissão: Canal do YouTube (CRE Plano Piloto).  
 

 26/08, quarta-feira: Educação Infantil, Anos Iniciais, Ensino Especial, Sala de 

Recursos, Classe Especial, Escola Parque e Bibliotecas Públicas. 

o Turnos: matutino e vespertino. 

o Veículo de transmissão: Canal do YouTube (CRE Plano Piloto). 
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https://www.youtube.com/results?search_query=cre+plano+piloto
https://www.youtube.com/results?search_query=cre+plano+piloto
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● Inscrição da Unidade Escolar por meio de formulário próprio em anexo. 

● Apresentação de vídeo gravado pela Unidade Escolar com duração de até 12 

minutos. 

● Será montado um estúdio de transmissão ao vivo via Canal do YouTube  CRE Plano 

Piloto. 

● Informa-se que o vídeo deverá ser enviado ao e-mail crepp@edu.se.df.gov.br, até 

às 12 horas do dia 17/08, e nomeado indicando a data do evento, conforme 

modelo: 19-08_CEF_XX_PLANO_PILOTO. 

● Sobre o vídeo gravado, atenção ao  tempo máximo de 12 minutos. 

● Caso a Unidade Escolar queira realizar a mediação (2 minutos) presencialmente do 

seu próprio trabalho, deverá indicar o nome do(a) mediador(a) até o dia 17/08 

(segunda-feira). 

● Ocorrerá uma seleção prévia a ser realizada pela UNIEB, com o objetivo de 

diversificar os temas a serem apresentados. 

● Caso não haja inscritos para todas as etapas/modalidades, serão contemplados 

outros trabalhos devidamente inscritos segundo critérios estabelecidos.  

 

 

         

● Envio do vídeo no prazo e formato estabelecidos; 

● Tempo máximo do vídeo; 

● Relevância do tema; 

● Formas diferenciadas de abordagem do tema; 

● Preferencialmente, será contemplado um vídeo de cada etapa por turno; 

● Caso a quantidade de trabalhos exceda o total possível no cronograma do dia, 

serão oportunizados nos momentos de Troca de Experiências em cada Etapa de 

Ensino. 

Observação: A seleção dos vídeos será feita pela equipe da UNIEB PP. 
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https://www.youtube.com/channel/UC1fL-JLWmwOoY4h7LBqmvaw
https://www.youtube.com/channel/UC1fL-JLWmwOoY4h7LBqmvaw
mailto:crepp@edu.se.df.gov.br
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 19/08, quarta-feira: Anos Finais, Ensino Médio, Escola de Natureza Especial, 

Educação Profissional e EJA. 

 Horário por turno: 

o Matutino: 8h30 às 11h30 (com apresentações de 9h às 11h30) 

o Vespertino: 14h30 às 17h30 (com apresentações de 15h às 17h30) 

○ Noturno: 19h às 20h30 (com apresentações de 19h30 às 20h30) 
 

● Abertura: Apresentação dos convidados (30 minutos). 

● Turno matutino: 8 (oito) trabalhos com a duração máxima de 12 minutos cada. 

● Turno vespertino: 8 (oito) trabalhos com a duração máxima de 12 minutos cada. 

● Turno noturno: 3 (três) trabalhos com a duração máxima de 12 minutos cada. 

● Mediador entre as apresentações ou o representante da Unidade Escolar que 

queira mediar o trabalho da UE ao vivo, in loco: 2 minutos. 

● Encerramento: 15 minutos 

● Tempo total: 3 horas 

 

 

● 26/08, quarta-feira: Educação Infantil, Anos iniciais, Ensino Especial, Sala de 

Recursos, Classe Especial, Escola Parque e Bibliotecas Públicas. 

● Horário por turno: 

○ Matutino: 8h30 às 11h30 (apresentações de 9h às 11h30) 

○ Vespertino: 14h30 às 17h30 (apresentações 15h às 17h30) 

● Abertura: Apresentação dos convidados (30 minutos). 

● Turno matutino: 8 (oito) trabalhos com a duração máxima de 12 minutos cada. 

● Turno vespertino: 8 (oito) trabalhos com a duração máxima de 12 minutos cada. 

● Mediador entre as apresentações ou o representante da Unidade Escolar que 

queira mediar o trabalho da UE ao vivo, in loco: 2 minutos. 

● Encerramento: 15 minutos. 

● Tempo total: 3 horas. 
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