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Introdução
Este documento apresenta as propostas para a gestão estratégica das
atividades pedagógicas não presenciais para a Rede Pública de Ensino do
Distrito Federal. Haja vista o contexto mundial de pandemia causada pela
Covid-19, um plano de gestão de tais atividades, mais do que uma
vontade, é um imperativo que se impõe sobre todos os sujeitos
responsáveis por planejar, coordenar e implementar políticas
educacionais em todo o mundo.
O Manual de Apoio à Aprendizagem Flexível durante a Interrupção do
Ensino Regular da Unesco explicita que os países devem se esforçar para
“[...] providenciar modos alternativos de aprendizagem e de
educação para crianças e adolescentes, que estejam a
frequentar os níveis básico ou secundário de educação e
implementar programas de equivalência, reconhecidos e
credenciados pelos Estados, de modo a garantirem
aprendizagens flexíveis tanto em ambientes formais como
não formais, inclusive em situações de emergência.”¹
Mantendo seu compromisso com uma educação pública de qualidade, a
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal apresenta o
documento Gestão Estratégica para a Realização das Atividades
Pedagógicas Não Presenciais, o qual será encaminhado para o Conselho
de Educação do Distrito Federal, conforme Parecer nº 33/2020 – CEDF. O
documento em questão é composto por: fundamentação legal,
justificativa, organização do trabalho pedagógico não presencial, frente
de atuação e matriz de responsabilidades. É importante ressaltar que,
para efeito deste plano, concebe-se aprendizagem como um processo
educativo centrado nas práticas sociais dos estudantes, em seus tempos e
espaços próprios, e considerando as possibilidades híbridas de mediação
do conhecimento. Ademais, dado um possível contexto em que se impõe
realizar atividades pedagógicas exclusivamente mediadas por
tecnologias, há de se adequar referenciais teóricos do Currículo em
Movimento para esta nova possível realidade, que leva à necessidade de
se incorporar novos conceitos teóricos.
Neste momento histórico, não é possível prescindir do apoio de recursos e
de ferramentas da educação mediada por tecnologias e de outros
recursos não presenciais, inclusive materiais impressos. Nesse sentido,
conforme estabelece o Currículo em Movimento, os estudantes são “[...]
protagonistas do processo ensino-aprendizagem, tendo o professor como
mediador do conhecimento historicamente acumulado, por meio de
ações intencionais didaticamente organizadas para a formação de um
sujeito histórico e social” (SEEDF, 2014, p. 33). É neste sentido que as
atividades devem ser construídas e que o ensino não presencial deve ser
pensado.

¹ Huang, R.H., Liu, D.J., Tlili, A., Yang, J.F., Wang, H.H., et al. (2020). Manual de Apoio à Aprendizagem Flexível durante a Interrupção do
Ensino Regular: A Experiência Chinesa na Manutenção da Aprendizagem durante o Surto de COVID-19. Beijing: Smart Learning
Institute of Beijing Normal University.

02

Fundamentação Legal
Considerando o Decreto N.º 40.520, de 14 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do novo coronavírus, e dá outras providências;
Considerando o Decreto N.º 40.583, de 1º de abril de 2020, que suspende as atividades
educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública
e privada, no âmbito do Distrito Federal, até o dia 31 de maio de 2020;
Considerando o Parecer N.º 33/2020 – CEDF, homologado em 26 de março de 2020, que
determinou às instituições educacionais das redes de ensino pública e privada do Sistema
de Ensino do Distrito Federal ajuste de suas organizações pedagógicas, administrativa e
calendário escolar, optando por atividades indiretas, inclusive;
Considerando a Nota Técnica N.º 001/2020 – PROEDUC, de 2 de abril de 2020, que
posiciona-se no sentido de que o Parecer n.º 33, de 24 de março de 2020, que autorizou o
uso de Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs para realização de atividades
pedagógicas nas redes de ensino pública e privada do DF da Educação Básica, enquanto
durar a determinação do Governo do Distrito Federal de suspensão de aulas como medida
de enfrentamento da Covid-19, está em consonância com ordenamento jurídico posto;
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Considerando a Medida Provisória N.º 934, de 1º de abril de 2020,
que estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da
educação básica e da educação superior decorrentes das medidas
para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública
de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, bem como
dispensa todos os sistemas de ensino do país, em caráter
excepcional, da obrigatoriedade de observância ao cumprimento
dos 200 dias de efetivo trabalho escolar no ano letivo de 2020;

Considerando o Parecer N.º 37/2020 – CEDF, homologado em 13/4/2020, que ratifica
as orientações constantes no Parecer nº 33/2020 – CEDF, porém,

flexibiliza a

exigência quanto aos 200 dias letivos, com base na Medida Provisória nº 934 da
Presidência da República, bem como mantém para todo o Sistema de Ensino do
Distrito Federal, a exigência do cumprimento de 800 horas, independentemente, da
carga horária estabelecida em cada uma das Matrizes Curriculares;
Considerando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei N.º 9394/96, que
dispõe em seu artigo 23 que a educação básica poderá organizar-se por forma
diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim
o recomendar e em seu artigo 32, § 4º que o ensino a distância pode ser utilizado
como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais no ensino
fundamental;
Considerando a Resolução N.º 4/2010-CNE, que define Diretrizes Curriculares
Nacionais Gerais da Educação Básica;
Considerando o Parecer N.º 05/2020 – CNE, que dispõe sobre a reorganização dos
calendários escolares e realização de atividades pedagógicas não presenciais
durante o período de pandemia da Covid-19;
Considerando o Plano de Reabertura das Escolas, enviado pela SEEDF ao
Governador do Distrito Federal em 30 de abril;
Esta Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF apresenta sua
proposta de ação para continuidade das atividades pedagógicas não presenciais e
sua consequente validação como carga horária letiva.
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Justificativa
O contexto de isolamento social causado pela
pandemia do Covid 19 e a consequente suspensão
das atividades escolares presenciais são fatores que
podem ampliar a situação de injustiça social no que
diz

respeito

ao

conhecimento

historicamente

acumulado pela humanidade. Diante disso, a Rede
Pública de Ensino do

Distrito Federal assume o

dever de amenizar os impactos que um período
relativamente longo de interrupção de rotinas
pedagógicas

presenciais

pode

causar

aos

estudantes, especialmente àqueles em situação de
maior vulnerabilidade social. Assim, é preciso
garantir que o Estado cumpra seu papel de
promover equidade e igualdade de condições
sociais.

Jacob

e

Holsinger

(2008)

entendem

igualdade em termos de quantidade, isto é, grau de
acesso, e equidade como uma ramificação da
justiça social, ligada a valores como justiça e
distribuição. Já Gewirtz et al. (1995) estabelecem
que igualdade diz respeito a fatos e a equidade a
valores .
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A interrupção das atividades pedagógicas presenciais impactou nas condições de
equidade e de igualdade de condições sociais. Assim, ao ofertar atividades pedagógicas
não presenciais e validá-las, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
busca promover a igualdade e equidade, uma vez que possibilita o acesso, por meio de
plataforma digitais, de teleaulas e de materiais impressos, aos objetivos de
aprendizagem que os estudantes têm direito de aprender. É importante, contudo,
salientar que a desigualdade educacional já é uma infeliz realidade dos sistemas
educacionais brasileiros (CASTRO, 2009). Portanto, mais do que criar desigualdade, o
contexto de pandemia expõe de maneira mais crua tal desigualdade e afeta os
diferentes estratos sociais também de forma diferente.
Em clássico estudo, o historiador Sidney Chalhoub já demonstrou como os contextos
epidêmicos no Brasil Império afetaram, de formas diferentes, as populações mais pobres
e as mais ricas, aumentando ainda mais uma já profunda desigualdade. Os dados já
disponíveis sobre a epidemia da Covid-19, amplamente divulgados pela imprensa e pelo
Ministério da Saúde, permitem traçar uma trajetória paralela, pois os índices de
mortalidade são maiores entre negros e pobres. Além disso, a desigualdade educacional
brasileira está profundamente ligada à condição social e de raça dos estudantes
(SOARES; ALVES, 2003; ARROYO, 2010). Em resumo, trata-se de uma desigualdade
assentada em questões estruturais que podem ser acentuadas em contextos como este
em que nos encontramos.
Estudantes, especialmente os que se encontram em condição social de vulnerabilidade,
têm na escola, muitas vezes, o principal esteio para a garantia de seus direitos às
aprendizagens. Em circunstâncias normais, o desejável é que os estudantes frequentem
o ambiente escolar, onde, em tese, deveriam ter condições de aprendizagens
adequadas e oportunidades de socialização, aspecto de grande importância nos
processos de ensino e aprendizagem.
Contudo, o contexto que ora se apresenta impossibilita acesso presencial ao ambiente
escolar. Diante disso, a Rede Pública não pode se omitir, devendo, pois, oportunizar as
aprendizagens no limite daquilo que as circunstâncias local e mundial impõem,
considerando as eventuais perdas que os estudantes teriam sem a mediação face a face
com o professor. Por isso, não fazer nenhum tipo de oferta e não orientar esses
estudantes em suas atividades pedagógicas, avaliando suas aprendizagens e validandoas, ainda que remotamente, significaria abandoná-los em um contexto social
extremamente frágil e sem qualquer tipo de apoio em um momento histórico que,
como já se viu, tende a potencializar ainda mais os efeitos nocivos das desigualdades
sociais.

06

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal tem a convicção de que
ofertar e validar atividades pedagógicas, acompanhar o estudante, mesmo que
remotamente, e estabelecer canais de interação entre eles e os professores são
medidas determinantes no sentido de promover a equidade e mitigar as já gritantes
desigualdades educacionais existentes em nosso país, em acordo com os preceitos
estabelecidos pela Constituição Federal, em seu artigo 206, inciso I: igualdade de
condições para o acesso e permanência na escola. Para elaborar sua estratégia, a
Secretaria de Educação do Distrito Federal olhou também para as experiências de
diferentes estados e países, com diferentes contextos sócio-econômicos. A
campanha da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
- UNESCO, "Learning never stops" - mostra que 165 países foram afetados pela
Pandemia, 1,5 bilhão de crianças e jovens, correspondendo a 87% da população
mundial de estudantes na faixa escolar sendo afetados (UNESCOa, 2020; UNESCOb;
BURNS, 2020).
A experiência chinesa, por exemplo, estudada e sistematizada pela Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - Unesco, aponta para a
impossibilidade de retorno de todos os estudantes ao ambiente escolar presencial
ao mesmo tempo. Dessa forma, o ensino híbrido, que mescla momentos presenciais
com momentos mediados por tecnologias, mostra-se como uma saída possível para
sistemas de educação em todo o mundo, neste contexto de isolamento social. As
questões estruturais, principalmente aquelas ligadas ao acesso à rede mundial de
computadores, podem ser suplantadas por meio de atividades impressas a serem
entregues aos estudantes, por meio de aulas pela televisão e por canais telefônicos
para plantão de dúvidas dos estudantes, orientação educacional, organização de
rotinas pedagógicas e acompanhamento psicológico.
Mas o ensino mediado por tecnologias apresenta uma série de desafios e cuidados
que devem ser tomados pelas Secretarias de Educação. Ao abordar o tema, Valente
(2003) observa o “estar junto virtual”. Nesse sentido, “a abordagem do estar junto
virtual apresenta características próprias de educação a distância [...] O ponto central
é que essa aprendizagem está fundamentada na reflexão sobre a própria atividade
que o aprendiz realiza no seu contexto de vida” (VALENTE, 2005, p. 85).
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Assim, é importante salientar que as atividades ofertadas no ensino mediado por
tecnologias, quer sejam impressas, quer sejam por meio eletrônico, devem ser
centradas nos estudantes, promovendo sua autonomia e criticidade e possibilitando a
aprendizagem mesmo fora do ambiente escolar. Ao longo de cada período letivo
(bimestre/semestre), formar-se-á um portfólio ou webfólio de atividades por
componente/unidade curricular, ou por área do conhecimento, instrumento por meio
do qual os professores atestarão a presença dos estudantes e também poderão avaliálos. Para a Educação de Jovens e Adultos, a entrega do portfólio com as atividades
deverá acontecer ao final de cada módulo ou semestre letivo.

Esse portfólio/webfólio poderá ser postado em ambiente virtual de aprendizagem
(plataforma Escola em Casa DF) ou entregue, de forma impressa, diretamente na
escola. Isso não significa que as escolas não possam adotar outros instrumentos e
procedimentos de avaliação, tais como provas, projetos de pesquisas, relatórios, entre
outros, conforme suas especificidades e propostas pedagógicas.
As atividades que serão propostas para os estudantes neste contexto remoto terão
necessariamente de levar o educando a não somente "assimilar o conteúdo". Assim,
em razão do que estabelece a proposta curricular da SEEDF, as aprendizagens
ocorrem de forma contínua, fundamentadas, necessariamente, em interações com o
“outro social”, de modo a levar os estudantes a se apropriarem dos conhecimentos
historicamente acumulados, em diversos espaços e tempos que podem transcender a
sala de aula tradicional."
Não só isso, mas as atividades propostas terão de estar, preferencialmente, alinhadas
também com aquilo que se convencionou chamar de competências voltadas para o
século 21. Tais competências, de acordo com as pesquisas, estão divididas em 3
grandes áreas: cognitiva, interpessoal e intrapessoal. A pesquisa do National Research
Council explicou assim essas competências
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"[...]nós

vemos

as

competências

do

Século

21

como

conhecimentos que podem ser transferidos ou aplicados em
novas situações. Esse conhecimento transferível inclui tanto o
conhecimento do conteúdo em um determinado domínio quanto
o conhecimento de procedimentos sobre como, por que e quando
aplicar esse conhecimento do conteúdo em responder perguntas
e resolver problemas. Essas últimas dimensões do conhecimento
transferível (como, por que e quando aplicar o conhecimento do
conteúdo) são frequentemente chamadas de "habilidades". Nós
nos referimos a essa mistura de conhecimento do conteúdo e
habilidades relacionadas a ele como "competências do século
XXI." (Conselho de Pesquisa Nacional, 2012, p. 23, tradução nossa).²
O que se espera do estudante do Século 21 é que desenvolva as
habilidades necessárias para transferir e aplicar o que se aprende
na escola para as mais diversas esferas de atuação em sua vida
pessoal

e

profissional.

Desenvolvimento
competências

A

Organização

Econômico

vão

muito

-

além

para

OCDE
do

a

Cooperação

considera

mero

e

que

as

conhecimento

de

conteúdos, é exatamente a habilidade de significar e ressignificar
tais conteúdos no mundo em que vive. As competências do Século
21 são

[...] mais do que apenas conhecimentos e habilidades. Elas
envolvem a capacidade de atender demandas complexas,
utilizando

e

mobilizando

recursos

psicossociais

(incluindo

habilidades e atitudes) em um contexto específico. Por exemplo, a
capacidade de se comunicar efetivamente é uma competência
que pode basear-se no conhecimento de um indivíduo sobre
linguagem,
Informação

sobre
e

habilidades

Comunicação

práticas
-

TICs

em
e

Tecnologias
sobre

da

atitudes

[comportamentais] em relação àqueles com quem ele ou ela está
se comunicando.³ (OCDE, 2005, p. 4, tradução nossa).
² We view 21st century skills as knowledge that can be transferred or applied in new
situations. This transferable knowledge includes both content knowledge in a domain
and also procedural knowledge of how, why, and when to apply this knowledge to
answer questions and solve problems. The latter dimensions of transferable knowledge
(how, why, and when to apply content knowledge) are often called “skills.” We refer to
this blend of content knowledge and related skills as “21st century competencies.”
(National Research Council, 2012, p. 23).
³ [...] more than just knowledge and skills. It involves the ability to meet complex
demands, by drawing on and mobilizing psychosocial resources (including skills and
attitudes) in a particular context. For example, the ability to communicate effectively is a
competency that may draw on an individual’s knowledge of language, practical IT skills,
and attitudes towards those with whom he or she is communicating. (OECD, 2005, p. 4)
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Um novo contexto, que nos leva a pensar novas formas de interagir com nossos
estudantes, também nos obriga a pensar novas formas de avaliá-los. Se faz
primeiramente necessário que o professor não pense na avaliação como um
instrumento punitivo, devendo sempre ter em mente o caráter formativo da avaliação,
conforme preconiza os documentos da SEEDF. Assim sendo, o professor poderá lançar
mão de diferentes estratégias de avaliação, tendo neste momento uma série de
oportunidades de ressignificar o protagonismo dos estudantes em seu processo de
aprendizagem.
Em face do exposto, a Secretaria de Estado de Educação considera este documento
como uma forma de contribuir para que os estudantes da rede pública de ensino não
fiquem completamente desassistidos pelo poder público e para que não sejam
ampliadas as desigualdades educacionais entre os estudantes da rede pública e da
rede privada. Contudo, tal readequação da oferta educacional não é apenas, como se
viu, um imperativo jurídico e moral, é também uma oportunidade de pensarmos
outras práticas pedagógicas em outros espaços, com o fim de aperfeiçoar o processo
de ensino e aprendizagem em nossa rede. É nesse espírito, e alicerçados nesses fatos,
que se propõe a forma de ação que passaremos a descrever no ponto subsequente.
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A SEEDF busca
promover a igualdade e
equidade, uma vez que
possibilita o acesso, por
meio de plataforma
digital, de teleaulas e
de materiais impressos,
aos objetivos de
aprendizagem aos
quais os estudantes
têm direito

Organização do Trabalho
Pedagógico Não Presencial
O retorno às aulas da Rede Pública de Ensino será iniciado em
data a ser definida pelo gabinete do Secretário junto com as
Secretarias Executivas, de forma gradual e não presencial.
Para tanto, serão desenvolvidas atividades pedagógicas não
presenciais para todas as etapas e modalidades da Educação
Básica, por intermédios de estratégias e recursos adequados
para

o

acompanhamento

importante

salientar

que

pedagógico
a

data

de

dos

estudantes.

retorno

a

É

quaisquer

atividades presenciais (aulas, deslocamentos para entrega de
atividades,

reuniões,

conselhos

de

classe,

entre

outros)

depende de publicação de decreto específico do governador e
de definição da Secretaria de Saúde.
As atividades poderão ser feitas tanto na plataforma Escola em
Casa DF – Google Educação quanto por meio de material
impresso.

A

realização

das

atividades

pedagógicas

não

presenciais impressas será acompanhada mediante a entrega
destas à Unidade Escolar; a análise das atividades deverá ser
feita pelo professor regente da turma, independentemente de
haver aulas presenciais ou não presenciais na unidade escolar.
A periodicidade e a organização da entrega e retirada das
atividades serão definidas pela Unidade Escolar, sendo que o
tempo máximo para a entrega

será sempre até o término de

cada período letivo (bimestre/semestre). A exceção será a
entrega do primeiro bloco de atividades, que deverá ser
entregue a contar de 15 dias do início da validação das aulas.
Isso porque a partir deste bloco de atividades os professores
deverão

fazer

estudantes

uma

que

aprendizagem

análise

estejam

por

meio

diagnóstica
enfrentando
de

para

identificar

dificuldades

atividades

mediadas.

de
A

SUBEB/SUBIN/SUPLAV fornecerão formulário próprio para os
casos

identificados,

que

deverão

ter

acompanhamento

pedagógico ativo pela plataforma ou pelo telefone. Será a
partir a realização das atividades pelo estudante, apresentadas
ao professor, que será computada a frequência, a qual se
converterá em carga horária letiva.
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A logística da entrega do material impresso para os
estudantes que não conseguem acessar a plataforma será de
responsabilidade da SUBEB/SUBIN que articularão, junto às
Coordenações Regionais de Ensino - CREs e Unidades
Escolares, a melhor forma de entrega para cada caso.
O retorno das atividades presenciais, quando houver, será
realizado por etapas e modalidades de ensino e de forma
gradual. Se iniciará pelo Ensino Médio, tendo em vista a
realização de exames para ingresso na educação superior,
como Enem e PAS, e, posteriormente, por outras etapas e/ou
modalidades. Ressalta-se que a decisão do retorno das
atividades presenciais dependerá da Secretaria de Estado de
Saúde do Distrito Federal, considerando aspectos técnicos e
sanitários que possibilitem a volta sem riscos à saúde da
comunidade escolar.
Quando ocorrer o retorno gradual das atividades presenciais,
as aulas deverão seguir, extraordinariamente, o planejamento
aula a aula da SUBEB/SUBIN, pari passu com as teleaulas e
com as atividades na plataforma Escola em Casa DF – Google
Educação, entre 1º de junho* de 2020 até 22 de dezembro de
2020. Dessa forma, aqueles estudantes que não retornarem
presencialmente poderão acompanhar pelas teleaulas o
conteúdo que estará sendo trabalhado na unidade escolar.

Grade de programação de aulas televisionadas
Para os estudantes da Educação Infantil, do 1º ao 9º do Ensino
Fundamental, da 1ª a 3ª série do Ensino Médio e dos
segmentos da Educação de Jovens e Adultos - EJA serão
veiculadas teleaulas ao vivo de segunda a sexta-feira, em 4
canais diferentes de televisão, com canais específicos para
cada ano ou série, seguindo horários estabelecidos, conforme
quadro a seguir:
* Trata-se de data hipotética, a qual pode ser reavaliada a qualquer momento, em virtude da publicação de novo
Decreto.
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QUADRO 01
CANAL

ANO/SÉRIE

HORÁRIO

CANAL X

Educação Infantil*

8h-9h

CANAL X

1º ao 3º ano (BIA)

9h-13h

CANAL 1

4º e 5º Anos EF

13h-18h

CANAL 1

6º Ano EF

8h-13h

CANAL 2

7º Ano EF

13h-18h

CANAL 2

8º Ano EF

13h-18h

CANAL 4

9º Ano EF

13h-18h

CANAL 3

1ª série EM

13h-18h

CANAL 3

2ª série EM

8h-13h

CANAL 4

3ª série EM

8h-13h

CANAL 1

EJA - 1º Segmento

20h-22h

CANAL 2

EJA - 2º Segmento

20h-22h

CANAL 3

EJA - 3º Segmento

20h-22h

* Recomendações da Organização Brasileira de Pediatria, em que se orienta que a exposição a qualquer tipo de tela não seja
superior a 1 hora diária para as crianças entre 2 a 5 anos de idade
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DESAFIO 2
Atividade ou conjunto de atividades
por meio das quais o estudante toma
consciência da relevância do que vai

Proposta metodológica
das atividades

aprender, em associação à sua vida
cotidiana, à sua realidade social e à
sua faixa etária.

As atividades a serem entregues até o
fim de cada bimestre/semestre, para

DESAFIO 3

efeitos de verificação de frequência e

Atividade ou conjunto de atividades

de avaliação para as aprendizagens,

que levem o estudante a perceber o

deverão ter caráter interdisciplinar,

caráter interdisciplinar do que ele

apresentar dinâmicas desafiadoras e

está aprendendo.

partir

das

estudantes.

práticas
Desse

sociais
modo,

dos
essas

DESAFIO 4

atividades serão elaboradas conforme

Atividade ou conjunto de atividades

percurso pedagógico organizado nos

por meio das quais o estudante é

seguintes desafios:

desafiado a fazer aplicações do que
aprendeu

DESAFIO 1

em

outras

situações,

contextos e experiências.

Atividade ou conjunto de atividades
com o objetivo de explorar o que o

DESAFIO 5

estudante já sabe ou aquilo de que se

Atividade ou conjunto de atividades

recorda em relação aos objetivos de

que levem o estudante sistematizar

aprendizagem/tema/definição/conteú

(por meio da escrita, do desenho, da

do/conceito

produção de audiovisual, etc) aquilo

trabalhados

determinado período.

num

que aprendeu.
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Coordenação pedagógica para a produção de aulas
televisionadas, para atividades impressas e para a
produção de atividades da plataforma Escola em Casa DF –
Google para Educação
Os professores que compõem os grupos responsáveis pela produção de
aulas a serem televisionadas, pelas atividades impressas e pelas aulas e
atividades a serem disponibilizadas na plataforma Google participarão
de

reuniões

virtuais

de

coordenação

pedagógica

a

fim

de

estabelecerem conexão entre teleaulas e atividades, para que se evitem
fragmentações do trabalho pedagógico elaborado de maneira não
presencial. Desse modo, serão oportunizadas reuniões de coordenação
pedagógica, conforme organização a seguir:
Coordenação pedagógica coletiva com todos os professores responsáveis
pela produção de teleaulas e pela produção de atividades na plataforma
Google.
Coordenação

pedagógica

por

área

do

conhecimento/componente

curricular dos professores responsáveis pela produção de teleaulas e pela
produção de atividades na plataforma Google.
Para os estudantes do 4º ao 9º do Ensino Fundamental e da 1ª a 3ª série do Ensino Médio e
da EJA além das teleaulas, também serão disponibilizadas atividades na plataforma Escola
em Casa DF – Google Educação ou por meio de material impresso.
A Educação Infantil será assistida por meio de atividades pedagógicas disponibilizadas
na plataforma Escola em Casa DF - Google Educação e impressas, elaboradas nas
Unidades Escolares pelos professores de cada turma. A plataforma será utilizada como
ferramenta de diálogo com as famílias, para o compartilhamento de atividades a serem
realizadas com as crianças, em seus lares. Todos os materiais pedagógicos propostos
(teleaulas, plataforma e materiais impressos) deverão ser capazes de proporcionar uma
diversidade de experiências e conhecimentos para as crianças da Primeira Infância.

O Bloco Inicial de Alfabetização - BIA (1º ao 3º ano do Ensino
Fundamental), contará com plataforma própria, que poderá ser
usada pelas famílias com acesso à internet. Também será distribuído,
para todas as famílias de estudantes, mesmo que tenham acesso à
internet, material impresso alinhado com o conteúdo da plataforma.
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A Educação Especial (Centros Especiais, Classes Especiais e Educação Precoce) será
assistida por meio de atividades pedagógicas impressas, elaboradas nas Unidades
Escolares pelos professores de cada turma.
Os estudantes privados de liberdade em medida socioeducativa e em unidades prisionais.
A retomada das atividades educativas dos estudantes privados de liberdade em medida
socioeducativa e em unidades prisionais será articulada com a Secretaria de Estado de
Justiça e Cidadania, Secretaria de Segurança Pública, Vara de Execução Penal e, por fim,
Secretaria de Estado de Saúde.

Ressalta-se que a Educação em Tempo Integral, as Escolas de Natureza Especial

e

demais programas e projetos pedagógicos serão tratados em documento suplementar.
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"uma oportunidade
de pensarmos outras
práticas pedagógicas
em outros espaços,
com o fim de
aperfeiçoar o
processo de ensino e
aprendizagem em
nossa rede"

FRENTES
DE AÇÃO

Coordenar a gestão operacional relativa ao
funcionamento da programação televisiva:
Contratar 255 horas semanais de veiculação de TV ao
vivo, em 4 bandas de canais digitais distintos, no
período de 1º de junho* a 22 de dezembro. Os canais
devem ser abertos e atingir todo o Distrito Federal

FRENTE 1
Gestão
Operacional

(SUAG).
Contratar estúdio para ministração das teleaulas,
customizado
Educação

para

do

a

Secretaria

Distrito

Federal,

de

Estado

de

com

equipe

de

filmagem (SUAG).
Contratar serviço de edição da programação que foi
veiculada,

customizada

para

a

Secretaria

de

Educação do Distrito Federal e disponibilização, em
até 24 horas, do conteúdo no canal Escola em casa DF
no YouTube e na plataforma Escola em Casa DF –
Google Educação (SUAG).
Selecionar os professores que ficarão responsáveis
pelas aulas nos estúdios (SUBEB/SUBIN).
Organizar toda a programação das aulas ao vivo
(SUBEB/SUBIN).
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255 horas semanais de
veiculação de TV ao vivo,
em 4 bandas de canais
digitais distintos, no
período de 1º de junho a
22 de dezembro.

FRENTE 2
Gestão de Ensino e Aprendizagem
Coordenar a gestão operacional relativa ao funcionamento da
programação televisiva:
Readequar o Currículo em Movimento nos diferentes componentes curriculares e
anos/séries considerando, especialmente, as principais fragilidades de aprendizagem
identificadas por meio da série histórica da Prova Diagnóstica (SUBEB/SUBIN).
Readequar o Currículo em Movimento nos diferentes componentes curriculares e
anos/séries

ajustando

os

objetivos

de

aprendizagens

às

horas/dias

letivos

compreendidos entre 1º de junho e 22 de dezembro de 2020. A adequação curricular
específica para atender as singularidades dos estudantes público alvo da Educação
Especial deverá ser conduzida pelo professor regente junto aos professores
especializados das salas de recursos e itinerância (SUBEB/SUBIN).
Definir os objetivos de aprendizagem, aula a aula, para cada componente/unidade
curricular/área de conhecimento e para cada ano/série que terá programação
televisiva (SUBEB/SUBIN).
Coordenar a produção das atividades para a plataforma Escola em Casa DF – Google
Educação (EAPE/SUBEB/SUBIN).
Imprimir e disponibilizar as atividades Escola em Casa DF – Google Educação
(SUBEB/SUBIN).
Disponibilizar plataforma para o Bloco Inicial de Alfabetização (SUBEB/SUBIN).
Imprimir e disponibilizar material para

o Bloco Inicial de Alfabetização e para a

Educação Infantil (SUBEB/SUBIN).
Prover dados patrocinados para que estudantes possam acessar a plataforma Escola
em Casa DF – Google Educação gratuitamente (SINOVA).
Formar os professores que não se sentirem aptos para a elaboração de atividades
(EAPE).
Coordenar, orientar e acompanhar a inserção de canais de comunicação adequados
aos materiais produzidos, quer sejam atividades , tele aulas, aulas ao vivo
e/ou

plataformas de forma a garantir acessibilidade plena aos

estudantes com

deficiência, transtorno do espectro autista, altas habilidades / superdotação (SUBIN).
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Organizar os professores que não podem retornar às atividades presenciais, para que
fiquem responsáveis por tirar as dúvidas nos canais de atendimentos telefônico
(SUBEB/SUBIN).
Promover, nos canais de atendimento, apoio aos estudantes tanto para a organização
do seu trabalho pedagógico (rotina escolar) como para apoio psicológico
(SUBEB/SUBIN).
Promover, em larga escala, avaliação online dos objetivos de aprendizagem
trabalhados a partir de provas de todas as disciplinas para fins de diagnóstico e
promoção de ações por parte do Estado, CRE, escola e professor; (SUPLAV).
Oferecer espaço de coordenação pedagógica aos professores, junto aos Serviços de
Apoio à Aprendizagem, com o objetivo de discussão e reflexão sobre os desafios e
possibilidades do trabalho remoto, considerando os processos de aprendizagem e
desenvolvimento de docentes e estudantes (SUBEB).
Oferecer oficinas aos professores e pedagogos orientadores educacionais com o
propósito de promover reflexões e ações acerca de temáticas referentes a
aprendizagens

socioemocionais,

engajamento

social,

cooperação,

empatia,

resiliência e demais cuidados em prol da defesa da vida (EAPE/SUBEB).
Oferecer formação acerca do uso de recursos educacionais abertos, aplicativos,
ferramentas/recursos da plataforma Google (EAPE).
Oferecer

formação

específica

para

gestores,

coordenadores

pedagógicos,

profissionais do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem - SEAA e pedagogos
orientadores

educacionais

e

chefes

de

secretaria

sobre

desenvolvimento de suas atividades de modo remoto (EAPE).

possibilidades

de

FRENTE 3
Gestão Organizacional
Coordenar a gestão do calendário escolar e as formas
escrituração das atividades pedagógicas não presenciais:

de

Definir o calendário do ano letivo 2020 (SUPLAV).
Realizar
(módulos

as

adequações

escolar

e

necessárias

professor),

bem

no

Sistema

como

no

de

Diário

Gestão
de

i-Educar

Classe

WEB

(SINOVA/SUPLAV).
Definir os critérios de frequência escolar, bem como os registros de
aprovação e reprovação (SUPLAV).
Definir orientações sobre a escrituração das atividades pedagógicas não
presenciais (SUPLAV).
Orientar os professores quanto aos devidos registros das atividades nos
documentos oficiais da SEEDF (SUPLAV).
Desenvolver adequação no Sistema de Gestão i-Educar para escrituração
das atividades pedagógicas realizadas pela Orientação Educacional junto
aos estudantes, de forma coletiva e individual - Ata Web da Orientação
Educacional. (SINOVA/SUBEB/SUBIN).
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FRENTE 4
Gestão de Recursos Humanos
Coordenar a gestão de recursos humanos nas unidades escolares
Averiguar quais professores, pedagogos orientadores educacionais e
profissionais da carreira assistência são do grupo de risco e não podem
retornar às atividades presenciais (SUGEP).
Orientar e formar os professores e pedagogos orientadores educacionais
que são do grupo de risco para que atuem no ensino mediado por
tecnologias (EAPE).
Computar os dias trabalhados dos professores e pedagogos orientadores
educacionais que são do grupo de risco e atuarão estritamente nos
ambientes virtuais de aprendizagem (SUGEP).
Indicar professores que podem dar aulas nos estúdios (SUBEB/SUBIN).
Requerer, junto à Secretaria de Economia, a contratação de professores
temporários para cobrir as horas dos professores selecionados para as
aulas

nos

estúdios

ou

para

aqueles

que

não

podem

retornar

às

atividades presenciais (SUGEP).
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FRENTE 5
Comunicação
Coordenar as ações de comunicação juntos aos professores, estudantes e
suas respectivas famílias
Promover campanhas esclarecendo os pontos do programa (ASCOM).
Abordar

a

importância

da

participação

da

família

nas

atividades

educacionais (SUBEB/SUBIN).
Realizar campanha específica para que os pais e/ou responsáveis de
estudantes do sexo feminino entendam que elas precisam ter o mesmo
tempo para se dedicar às atividades que os estudantes do sexo masculino
(SUBEB).
Disponibilizar canais de atendimento telefônico, de 8h às 22h, para cada
ano/série etapa/modalidade para que os estudantes possam tirar as
dúvidas com professores e solicitar acompanhamento individualizado com
a Orientação Educacional (SINOVA).
Disponibilizar canais de atendimento para que os estudantes tenham
apoio tanto para a organização do seu trabalho pedagógico (rotina
escolar),

como

desenvolvimento

para

apoio

psicológico

sócio-emocional

na

(resiliência

e

aprendizagem
agilidade

e

no

emocional)

(SINOVA).
Ainda que as aulas presenciais retornem no Distrito Federal, as aulas em
meio televisivo continuarão até o fim do ano, haja vista que possivelmente
haverá estudantes que ao retornarem às aulas presenciais, irão se auto
declarar em situação de risco pessoal ou intrafamiliar quanto à Covid-19. A
isso soma-se a possível necessidade de divisão de turmas para que se
mantenha

o

distanciamento

de

1,5

metros

exigido

pelo

contexto

de

pandemia. Além disso, há um número considerável de estudantes no DF que
vivem com idosos, como demonstra estudo da Companhia de Planejamento
do Distrito Federal - Codeplan, o que nos permite inferir que haverá uma
grande parcela de estudantes que não poderá retornar em um primeiro
momento a fim de evitar a exposição de seus familiares a riscos. Logo, a
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal poderá ofertar um
modelo

de

ensino

flexível,

em

que

o

estudante

estará

uma

semana

participando de atividades pedagógicas presenciais e na outra semana
participando de atividades pedagógicas não presenciais.
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MATRIZ DE
RESPONSABILIDADE
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"as atividades ofertadas no
ensino mediado por
tecnologias, quer sejam
impressas, quer sejam por
meio eletrônico, devem ser
centradas nos estudantes,
promovendo sua
autonomia e criticidade e
possibilitando a
aprendizagem mesmo fora
do ambiente escolar"
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