
 

ORIENTAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO DO RETORNO PRESENCIAL NA 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) integra-se aos diferentes níveis e 

modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da 

cultura, consistindo em uma modalidade da Educação Básica, em articulação com as 

modalidades de Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Especial e Educação a 

Distância (EaD), conforme disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBN) e com base nas alterações introduzidas pela Lei n.º 11.741/2008. 

Enquanto modalidade da Educação Básica, a EPT destina-se à formação 

profissional de jovens e adultos, com o objetivo de prepará-los para a vida, com a inserção 

e a qualificação para o mundo do trabalho, incluindo a sequência dos estudos no nível 

superior (BRASIL, 2008). Assim, a modalidade atua em consonância com a estrutura sócio-

ocupacional do trabalho e suas exigências de formação, por isso, se faz imprescindível que 

a prática pedagógica no contexto da EPT leve em consideração o perfil profissional que se 

deseja formar.  

A formação profissional deve estar integrada à educação básica de forma a 
complementá-la e nunca substituí-la. Sem o acesso à educação básica (ao 
ensino fundamental e médio), propiciada pela escola pública, gratuita e de 
qualidade, a formação profissional se tornará simples adestramento (A 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL como Direito dos Trabalhadores, 1996, p.9) 
 

A suspensão das atividades escolares no DF foi uma das medidas de proteção 

adotadas pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para a contenção da transmissão em 

massa da doença Covid-19, conforme classificada como pandemia pela Organização 

Mundial de Saúde. Entretanto, com o intuito de garantir a aprendizagem dos estudantes e o 

acesso ao ensino de qualidade, a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal retoma suas 

atividades de forma presencial no segundo semestre letivo de 2021, mas ainda prevê a 

possibilidade de atividades remotas mediadas pelo professor 

Assim, reafirmando o compromisso com a oferta de uma EPT inclusiva e de qualidade 

para os estudantes, a Diretoria de Educação Profissional (DIEP) construiu a presente 

proposta, a fim de fornecer diretrizes para o retorno presencial da rotina acadêmica nas 

instituições da Rede. 

Dessa forma, por meio do presente documento, busca-se conjugar esforços para uma 

oferta educacional mais dinâmica, atrativa e relevante para os estudantes. Acredita-se 

assim, na possibilidade de elevar a qualidade da EPT ofertada, formando pessoas de forma 

integral, com possibilidade de se tornarem profissionais melhor preparados para o mundo 

do trabalho e para o pleno exercício da cidadania. 



 

Nessa perspectiva, este documento estrutura-se abordando os seguintes aspectos: 

a organização do trabalho pedagógico presencial com atividades remotas mediadas pelos 

professores; a operacionalização da retomada das atividades pedagógicas; o processo 

avaliativo e sugestões de recursos pedagógicos a serem utilizados na retomada das 

atividades. 

A construção deste documento norteador está sustentada em normativas, 

legislações e por protocolos de saúde e segurança propostos pelas autoridades sanitárias, 

e, ainda nos dispositivos legais específicos que disciplinam e normatizam a EPT, conforme 

descrito abaixo: 

⮚ Resolução CNE/CP nº 1, de 5 de Janeiro de 2021, que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica. 

⮚ Portaria nº 193, de 4 de agosto de 2020 (publicada no DODF 148, de 6/8/2020, 

página 10), que reestrutura os comitês para implementação e operacionalização 

do regresso dos estudantes às atividades educacionais remotas ou híbridas. 

⮚ Resolução nº 2, de 24 de Dezembro de 2020, que estabelece normas e diretrizes 

para a educação básica no sistema de ensino do DF. 

⮚ Portaria nº 193/2017, que regulamenta a oferta de Cursos de Formação Inicial e  

Continuada na SEEDF. 

⮚ Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), que disciplina a oferta de cursos 

da EPT. 

Assim, considerando os dispositivos legais por meio desta Secretaria, espera-se que 

a implementação gradual deste planejamento atenda às necessidades e singularidades da 

Educação Profissional. 

 

1. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

Considerando o trabalho como princípio educativo na Educação Profissional e base 

de concepção curricular, assume-se que o trabalho pedagógico desenvolvido deve dialogar 

diretamente com as competências profissionais a serem desenvolvidas, visando articulação 

entre os saberes científicos e tecnológicos com a cultura e os conhecimentos historicamente 

produzidos e acumulados pela humanidade, e ainda, possibilitar a formação técnica dos 

estudantes para ir além da operacionalização profissional.   

Todo processo educativo necessita de planejamento sistemático e intencional a fim 

de promover a aprendizagem significativa dos estudantes. Dessa forma, se torna essencial 

que a organização do trabalho pedagógico no contexto da Educação Profissional tenha 

como objetivo possibilitar o resgate das aprendizagens que não foram alcançadas no 



 

período remoto, por meio do desenvolvimento de um trabalho pedagógico que busque 

favorecer a reorganização do Currículo em Movimento do Distrito Federal e dos Planos de 

cursos aprovados, priorizando os objetivos de aprendizagem e conteúdo.  

A organização do trabalho pedagógico busca favorecer os processos de ensino e 

aprendizagem no contexto educativo e, dessa forma, alguns elementos devem ser 

considerados nesse momento de retomada das atividades presenciais: o planejamento 

curricular, as escolhas metodológicas e os processos avaliativos.  

O planejamento curricular é norteador de todas as ações que serão desenvolvidas 

no decorrer do semestre na Unidade Escolar, sempre levando em consideração as 

especificidades inerentes a cada curso e componentes curriculares. Nesse momento, se faz 

importante a participação de toda a equipe pedagógica no momento de construção desse 

importante instrumento, priorizando experiências concretas aos estudantes, bem como o 

registro sistemático da atuação na UE na retomada presencial.  

Já as escolhas metodológicas visam o favorecimento das aprendizagens dos 

estudantes para que ele seja capaz de produzir conhecimento e atuar no mundo do trabalho, 

assim, elas devem estar alinhadas aos objetivos e conteúdos selecionados para o 

planejamento proposto, priorizando o desenvolvimento das habilidades e competências 

pretendidas para formação do perfil profissional pretendido.  

No que se refere aos processos avaliativos, esses devem primar pelo 

desenvolvimento de uma postura reflexiva do estudante e pelo registro contínuo e 

processual de todas as vivências a serem realizadas no decorrer do semestre letivo.  

Portanto, a operacionalização do planejamento curricular terá início a partir do 2º 

semestre de 2021. Esse deverá acontecer ao longo dos próximos períodos e, em 

consequência, as Propostas Pedagógicas das Unidades Escolares (UE) deverão ser 

elaboradas considerando as diretrizes gerais indicadas neste documento, seus respectivos 

Planos de Cursos Técnicos de Nível Médio aprovados pelo Conselho de Educação do 

Distrito Federal, bem como os Planos de Cursos de Formação Inicial e Continuada ou 

Qualificação Profissional aprovados pela DIEP/SUBEB, e a realidade de cada Unidade 

Escolar. 

Essas propostas de replanejamento têm como princípio a autonomia do corpo 

docente e respeitam as especificidades de atendimento, de acordo com as diversas formas 

de oferta da Educação Profissional e Tecnológica no âmbito da rede pública de ensino do 

Distrito Federal. Nesse sentido, a DIEP/SUBEB reafirma o compromisso de fomentar as 

aprendizagens e a permanência dos (das) estudantes no seu percurso escolar, 

considerando as orientações dos documentos normativos da SEEDF, do Conselho de 

Educação do Distrito Federal (CEDF) e do Conselho Nacional de Educação (CNE). 

 



 

2. OPERACIONALIZAÇÃO DA RETOMADA DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

 

A proposta do retorno presencial, adotada pela SEEDF, para o segundo semestre 

letivo de 2021, exige de todos os profissionais que atuam nas Unidades Escolares um 

planejamento que atenda presencialmente os estudantes de forma equitativa, ainda que 

coexistam atividades remotas mediadas pelo professor, frente à necessidade imposta pelo 

distanciamento social no contexto da pandemia. Dessa forma, recomenda-se que sua 

operacionalização ocorra levando-se em consideração os documentos norteadores da Rede 

e as avaliações diagnósticas realizadas com os estudantes. 

Sob esse contexto, é imperioso que a flexibilização curricular seja a estratégia 

norteadora para o planejamento e a organização da rotina escolar, considerando que a 

unicidade teoria-prática, a interdisciplinaridade e a contextualização sejam princípios 

nucleares para a efetivação do currículo na perspectiva integrada. 

A Unidade Escolar tem autonomia para organizar essa operacionalização, conforme 

preconiza um dos pilares da Gestão Democrática no DF, visto que a modalidade possui 

muitas especificidades. Dentro desse contexto e buscando colaborar com a elaboração das 

atividades, segue abaixo sugestão de roteiro de orientações para retomada das atividades 

presenciais: 

 

ROTEIRO DE ORIENTAÇÕES PARA RETOMADA DE ATIVIDADES PRESENCIAIS 

MOMENTO 1 - Levantamento por curso de todos os componentes curriculares que 

iniciarão a oferta no 2º semestre de 2021 na Unidade Escolar, com a respectiva carga 

horária total, turno da oferta, com atividades a serem desenvolvidas e professor(es) 

responsável(is) pelo componente curricular e turma.  

MOMENTO 2 - Análise e definição dos cursos e componentes curriculares que serão 

retomadas com atividades pedagógicas presenciais e remotas mediadas pelo professor. 

Sugere-se neste momento reunião com os docentes/coordenadores/supervisão para 

iniciar as atividades de elaboração do Plano de Retorno Presencial da UE, de acordo com 

as especificidades da oferta e dos estudantes.  

MOMENTO 3. Elaboração do planejamento das atividades pedagógicas para retorno dos 

estudantes, levando-se em consideração o plano de curso, as estratégias elaboradas pelo 

professor e as avaliações diagnósticas que serão realizadas. Nesta etapa, é fundamental 

que o professor tenha clareza das lacunas deixadas na aprendizagem no período letivo 

anterior. 

MOMENTO 4. Elaboração do Plano de Aula da primeira quinzena de retorno presencial 

a partir da ementa do componente curricular. Sugestão: na primeira quinzena deve ter 

início a avaliação diagnóstica do conhecimento e se há ou não necessidade de alguma 



 

correção ou adequação do mesmo para a partir dos resultados dar continuidade ao 

processo de ensino aprendizagem. 

MOMENTO 5. Avaliação do percurso formativo, implementado na 1ª quinzena de 

atividades com vistas aos procedimentos de ajustes nos próximos períodos, observando 

a receptividade e adaptação dos estudantes na utilização de recursos tecnológicos 

(plataformas virtuais de aprendizagem), bem como o plano de ensino adotado pela UE. 

 

 

3. RECURSOS PEDAGÓGICOS 

 

Pensando no processo de ensino e aprendizagem, a seguir elencamos algumas 

metodologias de aprendizagem que utilizam suportes tecnológicos, e que visam ajustar o 

processo pedagógico para os momentos remotos de mediação pelo professor. São elas:  

A. Metodologia de autoaprendizagem: o estudante é responsável pela gestão 

de seu tempo, sendo de responsabilidade do professor a seleção do material a ser 

utilizado. Não há cumprimento de grade horária pré-definida. Percebe-se uma maior 

liberdade e flexibilização do tempo de estudo do estudante. Se a Unidade Escolar 

desejar, poderá criar uma grade mínima para guiá-los. Essa metodologia estimula a 

reflexão dos estudantes, promovendo a construção do conhecimento e o pensamento 

crítico por meio de vídeos, links, artigos ou livros disponibilizados na internet, sempre 

com a mediação em ambiente online. 

B. Método da conversão didática guiada: nesse método o estudante escolhe, 

dentre todos os materiais disponibilizados, qual deseja se aprofundar e obter 

conhecimento. O processo de estudos também é diferenciado para acompanhar o 

conteúdo e os materiais de todos os módulos devem ser impressos e consultados 

fora dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). Somente depois de passar por 

esse estudo individual é que o estudante volta a interagir com os outros conteúdos 

online. 

Qualquer metodologia de ensino utilizada pelo professor deve possibilitar ao 

estudante a gestão eficiente do tempo e do espaço de aprendizagem, estimulando seu 

protagonismo e sua autonomia na construção do conhecimento. Além disso, deve colocar o 

professor em um novo cenário pedagógico, ressignificando o seu papel docente e validando 

novas formas de organização do trabalho pedagógico. 

Na busca pela articulação entre as atividades presenciais e mediadas pelo professor, 

apresentamos algumas sugestões pedagógicas de uso dos recursos digitais: 

 



 

ANIMOTO (https://www.animoto.com/) - é uma ferramenta de criação e edição de vídeos 

online, com funcionalidades que permitem escolher o tema do vídeo, importar músicas de 

fundo, imagem, vídeos e adicionar pequenos textos. No contexto do ensino híbrido poder 

ser utilizado na técnica da sala de aula invertida. 

CANVA (https://www.canva.com/) – é uma ferramenta simplificada de design gráfico, 

oferecendo templates para criar gráficos de mídia social, apresentações, pôsteres, 

infográficos, convites, apresentações, cartões, banners, entre outros conteúdos visuais. A 

ferramenta pode ser aplicada no ensino híbrido por meio da elaboração de infográficos 

pelos estudantes no modelo de rotação. 

KAHOOT (https://www.create.kahoot.it/) – é uma plataforma gratuita que oferece suporte 

para criação de questionários, pesquisas e quiz, dispondo de perguntas de múltipla escolha. 

No ensino híbrido pode ser utilizado no modelo de rotação por estações ou no laboratório 

rotacional, podendo o próprio estudante criar seus questionários ou responder aqueles 

preparados pelo professor para avaliar a aprendizagem. 

MENTIMETER (https://www.mentimeter.com/) – é um recurso digital que permite criar 

interações em tempo real, por meio de enquetes, nuvem de palavras, discussão de um 

tema, levantamento de opiniões, possibilitando a interação em grupos maiores. Esse 

recurso pode ser utilizado no momento presencial da sala de aula invertida, pois permite 

analisar o engajamento dos estudantes nas atividades e se os objetivos estão sendo 

alcançados. 

MONKEYJAM (http://monkeyjam.org) – essa ferramenta permite a criação de animações 

digitais por meio de técnicas de stop motion (montagem de uma sequência de fotos ou 

imagens estáticas de um objeto capturado em diferentes momentos, simulando seu 

movimento) e pencil test (versão da cena final da animação em lápis carvão). No modelo 

de laboratório rotacional permite o desenvolvimento da criatividade e atenção dos 

estudantes. 

PADLET (https://padlet.com/) – é um recurso on line para criação de murais, de forma 

individual ou colaborativa, que permite adicionar fotografias, textos, vídeos, áudio, links e 

documentos. É possível compartilhar os murais, imprimi-los e exportá-los em formato 

imagem, PDF ou Excel. No ensino híbrido pode ser utilizado para que os estudantes 

compartilhem as atividades realizadas no modelo de laboratório rotacional ou ainda para 

explorar conteúdos prévios, na sala de aula invertida. 

PIXTON (https://www.pixton.com.br/) – esse recurso possibilita criar histórias em 

quadrinhos, através da combinação de personagens, objetos e cenários variados, podendo 

customizar quanto às dimensões, cores, expressões, movimentos. No modelo de rotação 

por estações, o professor pode utilizar para trabalhar algum conteúdo que contemple a 

aplicação prática do conceito abordado. 

PODOMATIC (https://www.podomatic.com/) – é um recurso digital que possibilita criar, 

publicar e partilhar podcasts (arquivos de áudio compartilhados online). Os podcasts podem 

ser músicas ou relatos de um conteúdo. 

POWTOON (https://www.powtoon.com/) – é uma ferramenta para criar apresentações e 

vídeos animados online, com estilo de personagem 2D, oferecendo modelos prontos e 



 

vários recursos de animação. Nos modelos de rotação, é possível incentivar os estudantes 

a produzirem seus próprios vídeos e apresentação sistematizando o conhecimento 

adquirido. 

 

 

4. PROCESSO AVALIATIVO 

Considerando o atual contexto, o processo avaliativo precisa ser ressignificado para 

dirimir a possível fragilidade pedagógica, prevendo ações educativas que possibilitem os 

melhores resultados possíveis no ensino e na aprendizagem. 

Os estudos mais recentes sobre o processo avaliativo na EPT destacam que as 

avaliações com caráter somativo e classificatório precisam sofrer adaptações e envolver 

aspectos que promovam o processo de construção do conhecimento, assumindo uma 

perspectiva diagnóstica e processual, considerando o percurso formativo do estudante, 

buscando “ajustar de maneira mais sistemática e individualizada suas intervenções 

pedagógicas e as situações didáticas que propõe, tudo isso na expectativa de enfatizar as 

aprendizagens” (PERRENOUD, 1999, p.89). 

Nesse sentido, fica evidente que dentre os desafios que se apresentam ao retorno 

presencial, estão as novas exigências na condução do processo de avaliação. Dentre elas, 

possibilitar que o docente utilize a tecnologia como forma de estender sua ação para atingir 

o processo avaliativo ao invés de centrá-la em momentos estanques ao longo do curso.  

Dentre as diferentes possibilidades de instrumentos avaliativos, devem ser 

observados alguns aspectos primordiais:  

• Elaboração de atividades relacionadas ao conteúdo e à compreensão de conceitos, de 

textos e de contextos;  

• Utilização das habilidades de comparação, análise, síntese e interpretação entre textos ou 

autores, por meio de resenhas; 

 • Valorização das opiniões e dos interesses do estudante para definição das estratégias 

didático-metodológicas;  



 

• Criação de espaços para que o estudante realize sua avaliação durante o processo de 

aprendizagem, e promova mudanças se perceber que seu desempenho não atinge suas 

expectativas; 

• Possibilidade do uso de recursos digitais para atendimento aos estudantes. 

 

desconstrução do conceito de avaliação como atividade fim, com o estímulo a 

debates, discussões, projetos periódicos, entre outras atividades, como forma de 

desconstrução do conceito de avaliação como atividade fim.. 

priorizar o desenvolvimento de habilidades, com a utilização de ferramentas que 

contribuam para o seu aprendizado, por meio da construção de conhecimentos práticos, 

como atividades em grupo, produção de podcasts ou apresentação de projetos. Essas 

atividades podem gerar base para que o professor realize a mensuração necessária para a 

composição de notas. 

considerar substituir as provas tradicionais por avaliações com base em projetos e 

problemas (PBL), como metodologias ativas, que tornam modelos avaliativos onde o 

repertório do aluno e um contexto social promovem não somente a interação, mas a 

materialização de um conceito. 

considerar avaliação diagnóstica no retorno às aulas, como uma ferramenta crucial 

para identificação de gaps e tomada de decisão. As lacunas de aprendizagem precisam ser 

mapeadas antes  da virada do ano letivo para que possam ser desenvolvidas em tempo 

hábil, priorizando a aprendizagem consistente dos alunos.  

promover aprendizagem colaborativa, onde os alunos terão oportunidade de 

compartilhar seus conhecimentos, se tornando mais protagonistas e confiantes para 

interagir com seus pares. Além do desenvolvimento cognitivo, a aprendizagem colaborativa 

promove o desenvolvimento de habilidades socioemocionais fundamentais para a jornada 

escolar e formação cidadã dos estudantes. 

 

Os aspectos descritos partem do princípio de que a avaliação precisa levar em conta 

a especificidade dos conhecimentos tratados, e que cada conhecimento tem uma forma 

própria de produção e expressão, pressupondo uma abordagem metodológica que 

considere essas características e especificidades. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com base no exposto, a presente proposta tem por objetivo alinhar as orientações para 

o retorno presencial, propondo a adequação e adaptação de algumas práticas pedagógicas 

realizadas no ano letivo de 2020 e possibilitando um novo olhar para o tempo, necessidades 

e motivações intrínsecas envolvidas no processo de aprendizagem de cada estudante. 

Para a aplicação dessa proposta, na forma como apresentada neste documento, 

alguns elementos são indispensáveis: 



 

a) mudança no planejamento do professor; 

b) participação e autonomia do estudante; 

c) envolvimento dos gestores escolares na reflexão sobre a importância de utilização 

de diferentes estratégias nos espaços da Unidade Escolar. 

Por fim, espera-se que o elenco de sugestões descritas possam contribuir e inspirar 

os gestores e docentes a pesquisarem mais ferramentas digitais, a fim de inovar as práticas 

de abordagem metodológica na modalidade de ensino presencial com atividades mediadas 

pelo professor. 
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