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BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO

A suspensão das atividades escolares em todo o território do DF desde o 
dia 11 de março de 2020, conforme Decreto n.º 40.520 de 14/03/2020, foi uma 
das medidas de proteção adotadas pelo Governo do Distrito Federal (GDF) 
para a contenção da transmissão em massa da doença Covid-19, classificada 
como pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Entretanto, a crise sani-
tária ainda permanece no DF, obrigando as Unidades Escolares a permanece-
rem fechadas, sendo necessária a continuidade das atividades pedagógicas 
não presenciais para o ano letivo de 2021.

Reafirmando o compromisso com a oferta de uma Educação Profissional 
e Tecnológica inclusiva e de qualidade para os estudantes, a Diretoria de Edu-
cação Profissional desenvolve este documento, a fim de fornecer diretrizes 
para continuidade das atividades pedagógicas não presenciais na rotina aca-
dêmica das instituições e, com isso, mitigar a transmissibilidade viral. 

Sabemos que, na Educação Profissional e Tecnológica, a oferta do ensino 
mediado por tecnologias já é uma realidade, considerando que algumas Uni-
dades Escolares já possuem cursos técnicos aprovados na modalidade Educa-
ção a Distância, com ambiente virtual de aprendizagem e quadro de pessoal/
recursos humanos (professores e técnicos administrativos) preparados para 
essa oferta. Entretanto, os cursos que não são ofertados na modalidade a dis-
tância  necessitam de adaptação em seus planos para que as aprendizagens e 
as atividades pedagógicas passem a ser ofertadas em caráter não presencial. 

Dessa forma, buscamos por meio desse documento, juntar esforços 
numa oferta educacional ainda mais dinâmica, atrativa e proveitosa para os 
estudantes. Acreditamos na possibilidade de elevar a qualidade da Educação 
Profissional e Tecnológica que ofertamos, formando profissionais ainda me-
lhores e mais preparados para o mundo do trabalho e para a cidadania.

Nessa perspectiva, este documento estrutura-se abordando os seguintes 
aspectos: conceito de ensino não presencial;  organização do trabalho peda-
gógico no ensino não presencial com adequação dos planos de curso;  ope-
racionalização da retomada das atividades pedagógicas;  processo avaliativo e 
sugestões de recursos pedagógicos a serem utilizados no ensino não presencial.
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1.  O CONCEITO DE ENSINO NÃO PRESENCIAL

É importante diferenciarmos conceitualmente a Educação a Distância em 
relação ao ensino não presencial, visto que a primeira não se configura so-
mente como ensino mediado pelo uso das novas tecnologias realizado em 
ambientes distintos (professor e estudante separados), mas conta com meto-
dologia, instrumentos, avaliação e didática próprios, previamente definidos e 
com profissionais qualificados e aptos para atuarem nessa modalidade, além 
de se utilizar de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), desenvolvidos 
para esse fim específico. 

Conforme Decreto n.º 9.057, de 25 de maio de 2017, artigo primeiro: 

Considera-se educação a distância a modalidade educacional na 
qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e 
aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de 
informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas 
de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre 
outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e 
profissionais da educação que estejam em lugares e tempos 
diversos.

Além desse aspecto conceitual, a oferta de Educação a Distância no Dis-
trito Federal pressupõe um credenciamento da Unidade Escolar para tal fim, 
cuja autorização é feita pelo sistema de ensino do Distrito Federal, após aná-
lise e deliberação do Conselho de Educação do Distrito Federal, conforme 
Resolução n.º 2/2019 do mesmo Conselho. 

Dessa forma, o ensino não presencial se tornou “uma adaptação necessá-
ria, momentânea e emergencial, em que os professores, de suas residências, 
estão replanejando e reinventando o ensino para manter o andamento do 
ano letivo” (KRAVISKI, 2020). Assim, em 2021, permaneceremos com o profes-
sor sendo mediador nessa modalidade, adaptando recursos, instrumentos e 
metodologias para tal.
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2. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
NO ENSINO NÃO PRESENCIAL COM ADEQUAÇÃO 
DOS PLANOS DE CURSO – CICLO 2020/2021

Com o objetivo de possibilitar o resgate das aprendizagens que não foram 
alcançadas em 2020, as propostas de replanejamento curricular apresentam 
uma reorganização dos Planos de Curso, por meio da priorização de objeti-
vos de aprendizagem e conteúdos. Assim, a operacionalização do replaneja-
mento curricular terá início a partir do 1º semestre de 2021 e deverá aconte-
cer ao longo dos próximos semestres/anos e, em consequência, as Propostas 
Pedagógicas das Unidades Escolares (UEs) deverão ser elaboradas, conside-
rando 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 rea-
lidade 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 perma-
nência dos 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).

Orientam-se as seguintes estratégias pedagógicas para continuidade das 
atividades pedagógicas não presenciais:

• Avaliação da eficiência e eficácia dos planos de ensino utilizados no 
ano letivo de 2020, considerando o que é previsto na Matriz Curricular de 
cada curso e a qualidade na formação no perfil profissional do egresso.
• Organização do trabalho pedagógico a partir das etapas de execução e 
elaboração do Plano de retorno não presencial, observando os objetivos 
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previstos, a carga horária, as bases tecnológicas e a bibliografia constantes 
no Plano de Curso e na Matriz Curricular.
• Utilização da plataforma de aprendizagem virtual que garanta a intera-
ção síncrona de estudantes e professores.
• Atividades assíncronas complementares às atividades síncronas para os 
estudantes com acesso à plataforma virtual de aprendizagem.
• Utilização das ferramentas do Moodle, como questionários, chats, fó-
runs, tarefas e wikis para aprofundamento teórico/prático. 
• Utilização de outras plataformas para ampliar a comunicação e inte-
ração estudante e professor: Zoom; criação de mapas mentais, provas 
on-line, quizzes, flascards, fluxogramas, conferências virtuais: GoConqr, 
EdModo, Schoology; Plataformas do Google Suite.
• Coordenações pedagógicas coletivas e por área de conhecimento por 
meio de plataforma virtual, conforme Portaria de Atuação vigente.
•  Experiências de aprendizagem que integrem as tecnologias digitais da 
informação e comunicação como facilitadoras e potencializadoras do en-
sino não presencial.
• Atividades impressas autoinstrucionais, exclusivas aos estudantes sem 
possibilidade de acesso às tecnologias de ensino remotas.  

2.1 Metodologias e atividades pedagógicas não 
presenciais para o alcance dos objetivos de cada plano de 
curso da Unidade Escolar

O retorno às aulas da Rede Pública de Ensino do DF, a partir do dia 8 de 
março de 2021, de forma não presencial, exigirá das Unidades Escolares um 
planejamento estratégico e pedagógico a ser desenvolvido pelos professores 
da Educação Profissional e Tecnológica, com atividades pedagógicas remotas 
para seus estudantes, envolvendo estratégias e recursos adequados para o 
acompanhamento pedagógico.

Pensando no processo de ensino e aprendizagem, a seguir elencaremos 
algumas metodologias de aprendizagem que utilizam suportes tecnológicos 
e que visam ajustar o processo pedagógico nesse momento em que não há a 
figura do professor no acompanhamento presencial do estudante. São elas:
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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 on-line.
b. Método da conversão didática guiada: nesse método, o estudante 
escolhe, dentre todos os materiais disponibilizados, em qual deseja se 
aprofundar e obter conhecimento. O processo de estudos também é 
diferenciado: para acompanhar o conteúdo, os materiais de todos os 
módulos devem ser impressos e consultados fora dos ambientes virtuais 
de aprendizagem (AVAs). Somente depois de passar por esse estudo 
individual é que o estudante volta a interagir com os outros conteúdos 
on-line.
Qualquer metodologia de ensino utilizada pelo professor deve possibili-

tar ao estudante a gestão do tempo e do espaço de aprendizagem, estimu-
lando seu protagonismo e sua autonomia na construção do conhecimento, 
além de colocar o professor em um novo cenário pedagógico, ressignificando 
o seu papel docente e validando novas formas de organização do trabalho 
pedagógico.

2.2 Operacionalização da organização do trabalho 
pedagógico para atividades não presenciais

Considerando a necessidade em organizar o trabalho pedagógico para o 
ano letivo de 2021, elencamos cinco etapas fundamentais para execução do 
plano de retorno das atividades não presencial, conforme consta no Quadro 1.
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Quadro 1 - Etapas para Execução do Plano de Retorno Não Presencial

ETAPA 1 - Levantamento por curso de todos os componentes 
curriculares que iniciarão a oferta no 1º semestre de 2021 na Unidade 
Escolar, com a respectiva carga horária total, turno da oferta, e o(s) 
professor(es) responsável(is) pelo componente curricular e turma. 
É importante realizar levantamento de todos os componentes 
curriculares alinhados (correspondentes), com vistas a facilitar o 
planejamento coletivo dos professores, a otimização de recursos, 
bem como a organização da oferta.
Grupo Responsável: Gestor da UE, Supervisão Pedagógica, 
Coordenação Pedagógica Local e docentes.
Execução da Etapa 1: Durante a Semana Pedagógica.
ETAPA 2 - Elaboração de Planilha Eletrônica (Excel) com o 
levantamento do corpo docente e as condições de iniciar as 
atividades por componente curricular, turno e curso, tendo como 
base a disponibilidade dos recursos tecnológicos e o quantitativo de 
docentes necessários para a continuidade do ensino não presencial. 
Lembrando que, em se tratando de atividades não presenciais, 
é necessário acompanhamento periódico/diário dos estudantes 
que têm acesso à plataforma. Caso seja observada a existência de 
estudante sem acesso aos recursos para desenvolvimento das 
atividades, caberá à UE entrar em contato e fazer o registro da 
justificativa do não acompanhamento das atividades não presenciais.
Grupo Responsável: Gestor da UE, Supervisão Pedagógica e 
Coordenação Pedagógica Local.
Execução da Etapa 2: Durante a Semana Pedagógica.
ETAPA 3 -  Reunião com os docentes/coordenadores/supervisão para 
elaboração do Plano de Retorno Não Presencial. Esse Plano deverá 
ser feito pelo professor regente, com o auxílio do coordenador de 
curso e da supervisão, a partir da ementa do componente curricular. 
Nesta etapa, é fundamental que o professor tenha clareza das lacunas 
deixadas na aprendizagem no período letivo anterior.
Grupo Responsável: Supervisão Pedagógica, Coordenação Pedagógica 
Local e Docentes do componente curricular.
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Execução da Etapa 3: Durante a Semana Pedagógica.
ETAPA 4. Execução do Plano de Retorno Não Presencial. Sugere-se 
que na primeira quinzena seja realizada uma avaliação diagnóstica 
do conhecimento do estudante, a fim de verificar a necessidade de 
alguma correção ou adequação do Plano. 
Grupo Responsável: Docentes dos componentes curriculares.
Execução da etapa 4: Quinzenal.
ETAPA 5. Avaliação do percurso formativo, implementado na 1ª 
quinzena de atividades não presenciais 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 ao modelo de 
ensino adotado pela UE. Essa avaliação deve ser feita periodicamente 
e sistematicamente para que possibilite a retroalimentação do 
planejamento com vistas à intervenção e/ou mudanças imediatas. 
Conforme a necessidade da Unidade Escolar/UNIEB, pode-se 
agendar com a equipe central para dialogar acerca da implantação/
continuidade dessas atividades não presenciais, visto a necessidade 
em se cumprir a carga horária prevista na Matriz Curricular dos Planos 
de Cursos aprovados pelo CEDF.
Grupo Responsável: Supervisão Pedagógica, Coordenação 
Pedagógica Local, Docentes envolvidos na oferta do componente 
curricular.
Execução da etapa 5: Quinzenal ou mensal.

2.3 Estrutura do Plano de Ensino Não Presencial 
A estrutura a seguir de Plano de Ensino Não Presencial será encaminhada 

em formato editável para ser preenchida na Unidade Escolar. 
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PLANO DE ENSINO NÃO PRESENCIAL  

Curso: XXX  

Componente Curricular: XXX  

Carga Horária Total:  XX  Período Letivo (ano/semestre): XX  

CH a ser cumprida na Educação Não  
Presencial:   

Período:  

Turma/ Turno: XX  (Matutino) / XX  (Vespertino) /  XX (Noturno)  

Coordenador(a) do Curso:  XX  

Justificativa Legal: ( Esta parte é fixa para todos os Planos )  
A referida oferta se justifica legalmente a partir dos seguintes documentos oficiais: Parecer CNE/CP Nº:  
5 de 28 de abril de 2020, Portaria MEC Nº 343, de 17 de março de 2020, Portaria MEC Nº 345, de 19 de março de 2020 e 
Parecer CEDF nº33 de 24 de março de 2020, Plano de Validação das Atividades Pedagógicas não Presenciais no Distrito 
Federal: Documento Preliminar da SEEDF e Plano Estratégico de Retomada das Atividades Pedagógicas Não Presenciais, de 
21 de maio de 2020.   

1. OBJETIVOS  

Elencar quais objetivos da ementa do Componente Curricular serão trabalhados neste Plano/período para o alcance das 
aprendizagens de Bases Tecnológicas/Conteúdos considerados prioritários(as).  

 2. METODOLOGIA  

 Espaço a ser preenchido para o professor:  
 
• Escrever a metodologia presente no plano de curso com suas devidas adequações à realidade atual e apresentar 

como foi pensado o referido módulo/etapa/fase.  
• Escrever os recursos os quais a UE e/ou o professor se sintam seguros para uso: 

a) Gerais.  
b) Remoto(s), Tecnologias de Informações e Comunicação e, ou alguma Plataforma.  
c) Registro Frequência. 
d) Interação síncrona.  

3.  PERCURSO FORMATIVO  

• Planejamento Por Temática / Conteúdos 

• Ferramentas de comunicação:  
(    ) Chat no Moodle   
(    ) Sala de reunião Moodle  
(    ) Google Meet  
(    ) Orientação Impressa  
(    ) Interação por telefone  
(    ) Outros: ____________________________________________________________  
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1º PERÍODO (SEMANA 1)   

Período: de xxx a XX (QUINZENAL)  

Tema:  Ser elaborado, preferencialmente, junto com os Coordenadores Pedagógicos e de curso.  

Base Tecnológica/Conteúdo: O que será trabalhado a partir do tema (já está disponível na ementa do componente 
curricular).  

1. ATIVIDADES SÍNCRONAS  
• Definição de Data, Horário (Início e Término), Turma e Turno.  
• Planejamento das atividades e recursos que serão utilizados para o momento de 

interação síncrona entre docente e discentes.  

Tempo estimado:  
  

XX  

2. ATIVIDADES ASSÍNCRONAS  
• Planejamento das atividades e ferramentas utilizadas, e como será o uso das 

atividades não presenciais, registro da frequência, verificação da aprendizagem.  

Tempo estimado:  
  

XX  

3.  CARGA HORÁRIA TOTAL DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS;  
(tempo estimado para as Atividades síncronas + Atividades assíncronas)  XX  

4. PONTUAÇÃO / MENÇÃO DAS ATIVIDADES:   

Sugestão:  

• Participação no Fórum 
• Participação na atividade síncrona  
• Entrega da atividade complementar  

Média das atividades avaliativas, conforme organização do professor = Avaliação da semana I +  Avaliação da Semana II. 
Obs.: Será considerado apto no referido componente curricular o estudante que obtiver média final nas atividades 
avaliativas, conforme os critérios previstos no Plano de Curso. 

Estudantes que não têm acesso aos RECURSOS TECNOLÓGICOS:  

Elaboração do cronograma constando: 

Retirada: dia/mês/ horário agendamento por estudante.  
Entrega na EU: dia/mês/ horário agendamento por estudante.  

OBS: Adaptar os materiais pedagógicos para estudantes com Necessidades Educacionais Especiais, conforme as orientações 
da SUBIN.  

4. AVALIAÇÃO:  

Atividade(s) avaliativa(s):   
Descrever as atividades avaliativas da semana.  
Feedback da avaliação: Deve-se prever e apresentar para o estudante o dia, local e como 
será feito o feedback da avaliação.  

A média será o resultado do  
somatória da  

pontuação dos 
períodos/semanas  

5. BIBLIOGRAFIA:  Registrar, neste espaço, as referências constantes na ementa do componente curricular, 
podendo ser atualizadas para a presente condição. 
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É imprescindível, para o preenchimento do Plano de Ensino Não Presen-
cial, revisitar a ementa do componente curricular, observando os objetivos 
previstos, as bases tecnológicas e a bibliografia. Enfatizamos que as atividades 
devem ser disponibilizadas pela Unidade Escolar de forma a atender a todos 
os estudantes matriculados no curso. Sendo possível, deve-se priorizar o uso 
das novas Tecnologias da Informação e Comunicação. No entanto, deve-se 
viabilizar alternativas também para aqueles estudantes que não dispõem dos 
recursos necessários para acessar o AVA. Materiais impressos e agendamento 
de horários para realização de atividades com os recursos das UEs são algu-
mas possibilidades.
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3. PROCESSO AVALIATIVO 

Diante do atual cenário educacional, temos uma situação de dualidade: de 
um lado, a escola tradicional e suas metodologias de ensino e de avaliação e, 
do outro lado, os modelos virtuais de ensino e aprendizagem que buscam se 
consolidar, entre professores e estudantes, neste contexto de pandemia. 
Nessa perspectiva, o processo avaliativo precisa ressignificar esse momento 
de fragilidade pedagógica, como também possibilitar ações educativas que 
possibilitem bons resultados no ensino e na aprendizagem. 

Estudos mais recentes sobre o processo avaliativo na Educação Profissio-
nal e Tecnológica destacam que as avaliações com caráter somativo e clas-
sificatório 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 inter-
venções pedagógicas e as situações didáticas que propõe, tudo isso na ex-
pectativa de enfatizar as aprendizagens” (PERRENOUD, 1999, p.89). 

Dentre os desafios que se apresentam ao retorno não presencial, estão as no-
vas possibilidades de condução do processo de avaliação, possibilitando que o do-
cente 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. 

Diante das 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 interpreta-
ção 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.
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Partimos do princípio de que a avaliação precisa levar em conta a espe-
cificidade dos conhecimentos tratados e que cada conhecimento tem uma 
forma própria de produção e expressão e pressupõe uma abordagem meto-
dológica que considere essas características e especificidades.

A seguir, apresentaremos algumas sugestões de instrumentos avaliativos 
que podem ser adotados durante o retorno não presencial.

• MOODLE - Permite uma ação educativa baseada no diálogo, na troca, 
participação e colaboração. Como ferramenta de avaliação no MOODLE 
sugerimos o diário de bordo, em que o estudante posta reflexões acerca 
de um tema e o relato dos seus processos de aprendizagem. Isso possibi-
lita uma interação entre o estudante e o professor, a partir do registro do 
conteúdo abordado, suas reações, dificuldades e facilidades no decorrer 
da realização das atividades, as trocas de experiências entre ele e os seus 
pares. Seriam considerados os seguintes critérios avaliativos para o diário 
de bordo: pontualidade, volume de informações, correção teórica, coe-
rência linguística e originalidade (SILVA; DEUSA; MARQUES, 2017).
• CMAP TOOLS - É um software livre educacional utilizado para elaborar 
esquemas conceituais e representá-los graficamente, ou seja, é uma fer-
ramenta que auxilia a organizar mapas conceituais e possibilita verificar o 
modo como os estudantes organizam e expandem as informações sobre 
os conceitos aprendidos (TANZI NETO; SCHNEIDER; BACICH, 2016).
Conforme orienta a Regimento da Rede Pública do DF (2019), ao final de 

cada módulo, após análise do processo de aprendizagem do estudante, os 
resultados devem ser expressos por uma das menções conceituadas e opera-
cionalmente definidas a seguir:

Figura 1 – Menção e Conceito no Processo Avaliativo da EPT

Fonte: Regimento da Rede Pública do DF (2019).
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É preciso assegurar que os estudantes tenham acesso a todas as etapas 
do processo avaliativo, bem como informações sobre quais instrumentos e 
procedimentos serão utilizados na avaliação formativa. Para tanto, o item 4 
(menção/conceito das atividades) do Plano de Ensino Não Presencial preci-
sa descrever todas as atividades que serão consideradas como instrumentos 
avaliativos, seus valores e critérios que serão considerados no processo.
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4. SUGESTÕES DE RECURSOS TECNÓLOGICOS 
PARA O ENSINO NÃO PRESENCIAL

Na busca pela articulação entre as atividades síncronas e assíncronas, apre-
sentamos algumas sugestões pedagógicas de uso dos recursos digitais para o 
ensino não presencial.

• ANIMOTO (https://www.animoto.com/) - É uma ferramenta de cria-
ção e edição de vídeos on-line, com funcionalidades que permitem es-
colher o tema do vídeo, importar músicas de fundo, imagem, vídeos e 
adicionar pequenos textos. 
• 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. 
• KAHOOT (https://www.create.kahoot.it/) – É uma plataforma gratui-
ta que oferece suporte para criação de questionários, pesquisas e quiz, 
dispondo de perguntas de múltipla escolha. 
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• MENTIMETER (https://www.mentimeter.com/) – É um recurso digi-
tal 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. 
• 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 ob-
jeto capturado em diferentes momentos, simulando seu movimento) e 
pencil test (versão da cena final da animação em lápis carvão). 
• PADLET (https://padlet.com/) – É um recurso on-line para criação de 
murais, de forma individual ou colaborativa, que permite adicionar foto-
grafias, textos, vídeos, áudio, links e documentos. É possível compartilhar 
os murais, imprimi-los e exportá-los em formato imagem, PDF ou Excel. 

Para além dos recursos digitais, orientamos que evitem o excesso de ati-
vidades e procurem inserir na plataforma atividades lúdicas, interdisciplina-
res, prazerosas, adequadas ao perfil dos estudantes (faixa etária, ano/série, 
modalidade) que possam ser cumpridas sem sobrecarregar os estudantes, as 
famílias/responsáveis legais. Nesse sentido, indicamos repensar os tempos e 
espaços, a duração das atividades, as sequências didáticas, observando que 
os estudantes precisam elaborar ideias e pensamentos em uma nova realida-
de que não é a presencial. Quiz diversos, vídeos produzidos pelos estudantes 
com o objetivo de aproximação virtual da turma com mensagens (objetivos 
planejados com o apoio da Orientação Educacional), utilizar o Meet para reu-
nir a turma para amenizar os danos do isolamento também são ferramentas 
que podem contribuir na saúde mental dos estudantes.

Por fim, a utilização de filmes e séries de documentários, ou de ficção, ou 
de animação, como ferramenta de estímulo do estudante sobre a temática 
que o professor irá abordar na sua disciplina, poderá, além de ilustrar e levar 
o conhecimento e a informação, ser um momento de interação social do 
estudante com as pessoas que estão neste momento de distanciamento e 
isolamento social. Nesse caso, o uso de plataformas de streaming de conteú-
dos audiovisuais, amplamente utilizada hoje em dia, poderá ter sua utilidade, 
contudo, existem serviços gratuitos que podem ser mais bem aproveitados, 
como o Vídeo Camp (https://www.videocamp.com/pt), já que fazem sele-
ções de filmes com grande potencial de ensino-aprendizagem.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nossa proposta buscou adequar as orientações para o retorno não pre-
sencial ressignificando algumas práticas pedagógicas realizadas no ano letivo 
de 2020, possibilitando um novo olhar para o ritmo, necessidades e motiva-
ções intrínsecas envolvidas no processo de aprendizagem de cada estudante.

Para a efetivação dessa proposta, na forma como apresentamos nesse 
documento, alguns elementos são indispensáveis: avaliação do percurso 
formativo do estudante durante o ano letivo de 2020, a fim de nortear o 
replanejamento do professor para o ano letivo de 2021; priorização da parti-
cipação e autonomia do estudante e o envolvimento dos gestores escolares 
na reflexão sobre a importância de utilização de diferentes estratégias, para 
que os espaços da Unidade Escolar possam ser repensados e, claramente, os 
objetivos venham a ser alcançados. 

Por fim, esperamos que as sugestões apresentadas possam contribuir e 
inspirar os docentes a pesquisarem mais ferramentas, a fim inovar cada vez 
mais as práticas pedagógicos na perspectiva do ensino não presencial.
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