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APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
(SEEDF), que tem como missão proporcionar uma educação
pública, gratuita e democrática, voltada à formação integral do
ser humano para que possa atuar como agente de construção
científica, cultural e política da sociedade, assegurando a
universalização do acesso à escola e da permanência com
êxito no decorrer do percurso escolar de todos(as) os(as)
estudantes, ante o cenário de pandemia de COVID-19, vem
reiterar
seus
valores:
Qualidade,
Democratização;
Compromisso e Ética para seu efetivo cumprimento.
Assim, na perspectiva de ofertar um ensino de qualidade aos estudantes da
Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, adotando como premissa
constitucional o direito de todos à educação e o dever do Estado (BRASIL,
1988), a Diretoria de Ensino Fundamental lança esta edição com o
compromisso de fortalecer o trabalho pedagógico dos(as) professores(as)
da Rede SEEDF, buscando também otimizar as ações pedagógicas neste
período de ensino remoto para o amplo alcance da comunidade escolar.
Indubitavelmente, diversos setores sociais passaram por reconfigurações e
adotaram uma nova modelagem para o enfrentamento da pandemia. Não
diferente, a educação, sobretudo a educação pública, tem esbarrado em
novos e constantes desafios. O ensino mediado por tecnologias, a nova
organização dos espaços e tempo escolares, as novas formas de ensinar e
avaliar, o jeito novo de se relacionar, são algumas das mudanças que
demandam e requerem um esforço mútuo para abarcar a educação em
cenários escolares tão diversos.
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A estrutura deste guia foi pensada de modo a apresentar possibilidades de
como proceder e compreender as oportunidades para alcançar o máximo de
estudantes e com a maior qualidade possível. A SUBEB/DIEF/GFAI-GFAFGDESC reiteram a universalização dos Ciclos para as Aprendizagens; a
adoção de avaliação formativa que apoia e estimula a aprendizagem; o
trabalho interdisciplinar e o fortalecimento do espaço de coordenação
pedagógica.

Ao apresentá-lo, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
(SEEDF) intenciona também fortalecer e nortear a organização pedagógica
dos Ciclos para as Aprendizagens (2º e 3º) no ano de 2021, considerando a
realidade de educação remota com a qual o ano letivo será iniciado,
ampliando, assim, o subsídio legal, teórico e tecnológico para as escolas da
SEEDF.
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PARA INÍCIO DE CONVERSA
Levando-se em consideração todas as normativas desde o primeiro Decreto
nº 40.520, de 14 de março de 2020 e posteriores (Decreto n° 40.539, de 19
de março de 2020, revogado pelo Decreto nº 40.550, de 23 de março de
2020), com aprovação das instâncias educacionais superiores – MEC, e de
recomendações (Decreto Distrital nº 40.583, de 1 de abril de 2020, Decreto
Distrital nº 40.817, de 22 de maio de 2020; Parecer nº 33/2020 – CEDF,
homologado em 26 de março de 2020, Medida Provisória nº 934, de 1º de
abril de 2020 - Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020; Nota Técnica nº
001/2020 – PROEDUC, de 2 de abril de 2020, dentre outras), foram
elaboradas as Portarias nº 129, de 29 de maio de 2020, e n° 133, de 03 de
junho de 2020, que estabeleceram, respectivamente, o canal de acesso
para professores e estudantes por meio do Programa Escola em Casa DF, e
orientou a atuação dos docentes nas atividades pedagógicas não
presenciais.
Em resposta ao cenário Pandêmico que perdura em 2021, a SEEDF, por
meio deste Guia, busca alinhar todas as experiências aprendidas com o
ensino remoto no ano letivo de 2020 e reafirma o compromisso com os(as)
estudantes mediante a utilização da Plataforma Escola em Casa DF e da
entrega de materiais impressos, além de listar estratégias que podem ser
utilizadas de acordo com as realidades locais de cada unidade escolar,
respeitando os protocolos de biossegurança para prevenção da COVID-19.
Neste momento, o diálogo, a reflexão, o compromisso ético, a
contextualização, a flexibilização, bem como o protagonismo do estudante,
são ações que sustentam a importância de novas dimensões educacionais.
As ações elencadas neste Guia de Orientação para o Ensino
Fundamental: Anos Iniciais e Anos Finais - Organização Escolar em
Ciclos para as Aprendizagens no Contexto do Ensino Remoto, visam
auxiliar a comunidade escolar a partir de orientações que possam contribuir
com a prática docente e amenizar os impactos enfrentados no processo de
ensino e aprendizagem.
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O presente guia tem por objetivo subsidiar o planejamento pedagógico e as
ferramentas que a SEEDF produziu para o trabalho com os(as) estudantes
e professores(as), como: a Plataforma Google Classroom - Escola em Casa
DF; lives; podcasts; formação à distância; atendimento para os(as)
estudantes que não têm acesso à internet; busca ativa; bem como
orientações gerais à comunidade escolar.
Tais ações serão adotadas concomitantemente com o acolhimento da
comunidade escolar e o fortalecimento dos vínculos entre escola e família,
tão necessários para este momento, uma vez que é a família quem
acompanha continuamente o(a) estudante em casa.
Nesse contexto, o Serviço de Orientação Educacional - SOE tem grande
importância no ensino remoto, oferecendo suporte, juntamente com a
equipe escolar, e intervindo sempre que necessário, principalmente em
relação às competências socioemocionais.
Seguindo a proposta do Currículo em Movimento do Distrito Federal – 2ª
Edição – 2018, a SEEDF propôs o Replanejamento Curricular 2021,
relacionando os objetivos de aprendizagem e os conteúdos previstos para o
ano letivo de 2021 com os do ano letivo de 2020. Não se trata de um novo
currículo, mas de uma organização didático-pedagógica para uma melhor
concretização do ensino visto o panorama educacional que estamos
passando.
Como consequência do contexto atual, ações emergenciais têm se tornado
imprescindíveis no sistema educacional. Reforça-se, contudo, que o
planejamento deve estar pautado na perspectiva proposta no Currículo,
buscando atender de forma interdisciplinar a estratégia de ensino no cenário
remoto.
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ORIENTAÇÕES PARA O TRABALHO
PEDAGÓGICO NO ENSINO REMOTO
O ensino remoto caracteriza-se pelo ensino virtual, utilizando plataformas
on-line e pela disponibilização de materiais impressos pela unidade escolar.
O ensino virtual apresenta características próprias e constitui uma
ferramenta necessária para permitir a interação entre equipe pedagógica e
estudantes. Sugere-se que os(as) professores(as) proponham, através da
plataforma, encontros virtuais síncronos periódicos com os(as) estudantes
que tiverem acesso.

Gravação de pequenos vídeos explicativos sobre a realização das
atividades postadas. Visando promover a autonomia do(a) estudante
e facilitar para as famílias que não tem o conhecimento necessário ao
explicar como realizar a atividade.

A partir do material impresso, é possível estabelecer contato com o(a)
estudante, desde que se aproxime o conteúdo com a realidade vivenciada.
Sugere-se que as atividades do material impresso sejam planejadas visando
construção de vínculo e explore, de preferência, sequências didáticas que
despertem o interesse e envolvimento do(a) estudante objetivando um
retorno efetivo das mesmas.
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Atividades práticas do cotidiano;
Gêneros textuais: como rótulos, panfletos, memes e rotina;
Participação nas atividades domésticas: cuidados com as plantas,
animais, participar do preparo de receitas e organização do
espaço em que vive;

Toda atividade deve ter caráter formativo, ou seja, jamais deve ser utilizada
de forma punitiva ou para fins de escalonamento. Para tanto, é
imprescindível que seja elaborada em consonância com o Currículo em
Movimento do Distrito Federal - Ensino Fundamental: Anos Iniciais e Anos
Finais (2018) e com seus pressupostos teóricos – Psicologia HistóricoCultural e Pedagogia Histórico-Crítica, considerando-se, sobretudo, a
Readequação Curricular elaborada pela Rede para o biênio 2020/2021.
Deve-se observar, igualmente, as Diretrizes Pedagógicas para a
Organização Escolar do 2º Ciclo: Bia e 2º Bloco (2014), as Diretrizes
Pedagógicas para a Organização Escolar do 3º Ciclo (2014) e as Diretrizes
de Avaliação Educacional: Aprendizagem, Institucional e Em Larga Escala
(2014-2016), dentre outras orientações pedagógicas correlatas.

Atividades que estejam de acordo com o nível de aprendizagem do(a)
estudante, dentro do objetivo a ser trabalhado, e que seja construída
com explicações em que a família possa compreender qual o objetivo
a ser atingido.
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Com base nas experiências vivenciadas com o ensino remoto no ano letivo
de 2020, percebe-se a importância do trabalho pedagógico coletivo e
interdisciplinar, bem como da aplicação da Pedagogia Histórico-Crítica a fim
de permitir que o(a) estudante adquira autonomia gradativa para ser
protagonista do processo de aprendizagem.
Alerta-se, ainda, que o ensino remoto não se configura como a simples
transposição de modelos educativos presenciais para espaços virtuais e/ou
entrega de materiais impressos, pois requer adaptações de planejamentos
didáticos, estratégias, metodologias, recursos educacionais, no sentido de
apoiar os estudantes na construção de percursos ativos de aprendizagem.
Neste momento atípico de ensino remoto, é importante que as metodologias
estejam coerentes com as possibilidades de acesso e utilização tanto do
professor que vai ministrar/mediar as atividades, quanto dos estudantes no
intuito de possibilitar maior motivação pela aula, aquisição e produção de
conhecimentos.

Tendo em vista as especificidades de cada fase que compreende o Ensino
Fundamental, nos próximos tópicos, abordaremos as orientações
adequadas para cada ciclo.
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ORIENTAÇÕES PARA O 2º CICLO
BIA (1º, 2º E 3º ANOS)/ 4º E 5º ANOS
O Bloco Inicial de Alfabetização - BIA se insere como o primeiro bloco do 2º
Ciclo para as Aprendizagens. Assim, os estudantes egressos do 1º Ciclo,
que corresponde à Educação Infantil, serão recepcionados no primeiro ano
do BIA.
Sabendo-se que a Política de Ciclos parte de uma nova forma de
organização dos espaços e tempos escolares, trazendo novos olhares para
a compreensão da aprendizagem, bem como a concepção de uma
avaliação formativa, o BIA também corresponde a uma fase importante da
transição entre Educação Infantil e Ensino Fundamental. Todas essas
questões fundamentais para o entendimento dessa etapa da educação
básica precisam ser observadas por meio do prisma do Replanejamento
Curricular para o biênio 2020/2021, em que a perspectiva de espaços,
tempos e metodologias precisam estar no cerne da proposta pedagógica da
unidade escolar, assim como do planejamento coletivo da equipe
pedagógica.
Portanto, inicialmente, o acolhimento dos(as) estudantes, sobretudo
daqueles que não eram da rede pública ou da etapa de ensino deve ser
repensado na oferta do ensino remoto com a ambientação e adaptação de
cada estudante de acordo com a sua realidade.
Ambas as situações vão requerer uma aproximação maior entre unidade
escolar e comunidade escolar. Dialogar com a família ou com os
responsáveis é parte indispensável para o sucesso do processo ensinoaprendizagem. É preciso que esses atores estejam também familiarizados
com as propostas didático-pedagógicas trabalhadas pelo(a) professor(a)
para que possam, de alguma forma, auxiliar a comunicação entre professorestudante.

13

G U I A D E O R I EA
N TB
AO
Ç ÕOE K
S PR
AR
O R
EN
NO
EAP O
TS IO
NFUNDAMENTAL:
ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS ORGANIZAÇÃO ESCOLAR EM CICLOS PARA AS
APRENDIZAGENS NO CONTEXTO DO ENSINO REMOTO

BOOK TITLE

Para isso, destaca-se o planejamento de aula como um importante
instrumento norteador da prática pedagógica. Esse planejamento, de
autonomia do(da) alfabetizador(a), permite um acompanhamento mais
efetivo do desempenho individual e da turma. Além disso, considerando a
Pedagogia Histórico-Crítica, a partir da avaliação formativa dos(as)
estudantes e da autoavaliação do(a) professor(a), é possível diferenciar as
aprendizagens alcançadas das aprendizagens que precisam ser retomadas
e, portanto, serem replanejadas no plano de aula.

Vale ressaltar que, quando uma aprendizagem não for alcançada pelo(a)
estudante, o professor deverá procurar uma metodologia diferente da
adotada inicialmente. Quanto mais diversificada a prática pedagógica, maior
será o alcance das aprendizagens pelos(as) estudantes.
Assim, o ensino mediado por tecnologias apresenta amplas possibilidades.
O uso da Plataforma Escola em Casa DF (Plataforma Google Sala de aula),
por exemplo, dispõe de uma série de ferramentas que permitem uma aula
mais dinâmica e interativa.

Transmissão, durante as aulas, de vídeos de domínio público e de
fontes confiáveis sobre a temática trabalhada. Igualmente, há sites de
domínio público e confiáveis que dispõe de jogos autoinstrucionais e
interativos.
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Para o(a) estudante sem acesso às tecnologias, apresenta-se algumas
alternativas, dentre elas o livro didático: importante ferramenta de ensino. A
elaboração e a disponibilização de apostilas e atividades impressas, de kits
compostos por cadernos, lápis, borracha, apontador, dentre outros materiais
pedagógicos, são de extrema importância para o alcance desses
estudantes. Recomenda-se também que o professor alfabetizador utilize
exemplos ou sugira práticas que são do cotidiano do estudante e que tenha
facilidade de acesso no seu ambiente doméstico.

Orienta-se também que haja um prazo maior para a
entrega das atividades, haja vista que possivelmente
não estarão em contato direto e frequente com o
professor.
Além disso, as atividades desenvolvidas pelos estudantes seja pelo modo
digital/ online, seja pelo método impresso, requerem uma devolutiva aos
estudantes e aos familiares ou responsáveis em um tempo razoável para
que ambos consigam sanar as dúvidas sem prejudicar as aprendizagens
subsequentes.

Destaca-se, contudo, que as atividades permanentes propostas no BIA
devem contemplar as práticas de Alfabetização: compreensão e valorização
da cultura escrita; desenvolvimento da oralidade; produção de textos
escritos; apropriação do Sistema de Escrita Alfabético; leitura; letramento
científico e matemático
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A tríade alfabetização, letramentos e ludicidade deverá ser alcançada pelo
estudante ao final do 1º bloco, conforme definida pelo Currículo em
Movimento do Distrito Federal: Ensino Fundamental Anos Iniciais–Anos
Finais:
Nesse sentido, espera-se que, ao finalizar o primeiro ano, o estudante
leia e escreva um pequeno texto com compreensão e encadeamento
de ideias, a partir de contexto significativo, sem exigências das
complexidades ortográficas. Esse processo de alfabetização, iniciado
no 1º ano, deve ser ampliado e consolidado para que, ao final do 1º
Bloco (1º ao 3º ano), o estudante seja capaz de usar, eficientemente, a
leitura e a escrita em situações comunicativas da vida em sociedade,
na perspectiva do letramento e da ludicidade. (Brasília, 2018, p. 2021))

Tão importante quanto o planejamento de aula e a elaboração de atividades
diversificadas, é o planejamento escolar. Esse planejamento permite que a
unidade escolar se organize para as suas necessidades imediatas e discuta
ações futuras. Por isso, a elaboração conjunta do Projeto Político
Pedagógico – PPP é imprescindível para reconhecer as necessidades da
comunidade escolar e delinear as ações do ano letivo. Além disso, o espaço
de coordenação pedagógica, mesmo em sua versão remota, é essencial
para a discussão periódica do andamento letivo, especialmente, para
tomada de decisões e compartilhamento de experiência entre os pares.
No BIA, os desafios da alfabetização, letramentos e ludicidade são ainda
maiores e somados às dificuldades inerentes ao próprio ensino remoto
podem acabar desestimulando os estudantes e a família, resultando na
possibilidade de evasão escolar. Por isso, a coordenação pedagógica além
de ser um espaço de troca de experiências, deve ser um momento
permanente de discussão e vigilância quanto ao alcance dos estudantes no
intuito de debater e criar estratégias de busca ativa para garantir as
aprendizagens e a permanência dos estudantes no fluxo escolar.
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O êxito da organização do trabalho pedagógico se
concatena também a uma formação profissional
contínua e permanente. Por isso, no BIA, é
necessário que os alfabetizadores estejam atentos e
participem de cursos de formação continuada. No
âmbito federal, há o “Programa Tempo de Aprender”
que oferece o curso “Formação continuada em
práticas de alfabetização” e pode ser acessado pelo
link: clique aqui! Foi desenvolvido a partir das
Diretrizes da Política Nacional de Alfabetização –
PNA e se destina à pré-escola e ao 1º e 2º anos do
Ensino Fundamental.
A SEEDF, por meio da Subsecretaria de Formação Continuada dos
Profissionais da Educação – EAPE, também oferece periodicamente cursos
com temáticas específicas de alfabetização. Para saber mais sobre as
atualizações dos cursos ofertados, bem como datas e inscrições, acesse o
site.

Além disso, em tempos de ensino remoto, a EAPE tem realizado lives que
ficam armazenadas para acesso posterior. Para assistir às lives que já
foram ao ar e saber mais sobre a programação futura, acesse “O Canal da
Eape”, na plataforma Youtube.

Dando continuidade aos processos de aprendizagem consolidados no Bloco
Inicial de Alfabetização, ao estudante do 2º Bloco (4º e 5º anos) deve-se
ampliar as oportunidades de conteúdos que aprofundem o desenvolvimento
nas situações de letramento, numa perspectiva em espiral do currículo que,
apresentada nas diversas situações e práticas sociais, irá constituir parte
dos processos comunicativos de resolução de problemas da vida cotidiana
proporcionando acesso aos bens culturais e à participação plena no mundo
letrado.
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Tendo a Organização Escolar em Ciclos como possibilidade de unidade
pedagógica entre o BIA e o Bloco II, é importante destacar os aspectos de
temporalidade que são previstos para o trabalho pedagógico usando como
lente a estratégia do replanejamento curricular para o biênio 2020/2021 e as
possibilidades do ensino remoto. Nesse panorama é ainda mais requerido
dos docentes, e de toda equipe pedagógica, flexibilidade, criatividade e um
planejamento pedagógico coletivo. Deve-se pensar nas possibilidades para
cada estudantes, permitindo ao mesmo, o livre trânsito entre os anos
escolares, sem uma interrupção abrupta da retenção ano a ano, respeitando
assim a especificidade de cada estudante em seus tempos e modos de
aprender, ampliando as possibilidades de sucesso na aprendizagem.
Deverão ser utilizadas as plataformas oferecidas pela SEEDF, assim como
as sugestões elencadas na Circular SUBEB nº 22 de 03 de Março de 2021,
e também as outras possibilidades possíveis à realidade de cada escola,
como por exemplo, a utilização de material impresso. O espaço da
plataforma deverá ser considerado o local oficial de registros da turma, de
interação entre os pares assim como de utilização da sala de aula, porém,
no modo virtual. O professor e a escola terão, assim, autonomia para utilizar
livros didáticos, atividades impressas, atividades síncronas e assíncronas de
acordo com suas necessidades.
Assim, em consideração aos aspectos citados e, buscando atender as
necessidades dos estudantes dessa faixa etária em meio ao ensino remoto,
sugere-se a proposição de atividades pedagógicas diversificadas,
contextualizadas, com linguagem adequada, objetiva e clara para que o
estudante tenha condições de acompanhar o que será solicitado pela
escola.
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ORIENTAÇÕES PARA O 3º CICLO
BLOCO I (6º E 7º ANOS)
BLOCO II (8º E 9º ANOS)
As medidas adotadas para o ano letivo de 2020 estão reverberando em
2021, principalmente no que está no cerne da proposta do 3º Ciclo para as
aprendizagens, visto que esta é uma maneira de organização do tempo e
espaço escolar que visa o atendimento aos diferentes níveis de
aprendizagem dos estudantes, considerando a lógica do processo.
Para diminuir os impactos causados pelos efeitos da pandemia de Covid-19
na Educação Básica Pública do Distrito Federal, faz-se necessário o
fortalecimento do 3º Ciclo para as aprendizagens.
A adoção dos ciclos requer uma lógica educacional que
tem o objetivo de superar a fragmentação dos
componentes curriculares. Para tanto, o planejamento
tem o papel de pensar o currículo de forma integrada e
interdisciplinar, na perspectiva do desenvolvimento de
intervenções pedagógicas que avancem na direção de
um trabalho coletivo e colaborativo entre os professores
dos Anos Finais do Ensino Fundamental, tendo como
foco as aprendizagens dos estudantes.
É de fundamental importância a reorganização do tempo e dos espaços que
são utilizados para o desenvolvimento das práticas pedagógicas, sempre
com foco total nas aprendizagens. Com vistas a garantir a rotina do(a)
estudante para a realização das atividades propostas, tanto pela plataforma
quanto pelo material impresso. Sugere-se a organização da ação
pedagógica na unidade escolar e envolvimento efetivo de toda comunidade.
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Nesse contexto, a autonomia dos(das) estudantes deve ser incentivada.
Entretanto, cabe tanto à família quanto à unidade escolar orientá-los no seu
processo educacional e escolar.

Em tempos de educação remota, sugere-se orientar aos(às)
estudantes de que:
1. Elaborem um cronograma de estudo semanal;
2. Estabeleçam horários fixos para cada componente curricular e
para os projetos interventivos;
3. Acessem a plataforma diariamente - para os que têm acesso à
internet;
4. Verifiquem as mensagens da escola e dos(das) professores(as);
5. Leiam e releiam os materiais enviados pelos(as) professores(as)
e os cronogramas de avaliação;
6. Realizem as atividades enviadas e encaminhadas pelos(as)
professores(as);
7. Assistam às aulas síncronas e assíncronas nos horários pré
estabelecidos pelos(as) professores(as);
8. Manifestem e busquem esclarecer possíveis dúvidas;

A efetivação do Replanejamento Curricular no contexto do biênio 2020/2021
é um desafio, visto que o alcance dos objetivos de aprendizagem será
progressivo e há muitas lacunas a serem preenchidas neste processo.
Destaca-se que os(as) estudantes que estão nos anos finais na SEEDF têm
mais de um ano letivo para alcançarem as aprendizagens que foram
comprometidas em decorrência do distanciamento social. O que não for
possível de ser trabalhado e alcançado no ano passado, pode e deve ser
retomado pelos professores dos anos subsequentes, visto que o estudante
continua em seu percurso formativo.
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Considerando o resgate das aprendizagens do ano letivo anterior, temos
uma possibilidade de organização da carga horária pela unidade escolar,
como exposto na imagem abaixo:

As ferramentas pedagógicas utilizadas neste momento de ensino remoto,
devem ser selecionadas de acordo com a realidade de cada escola,
professor e turma. É necessário considerar os instrumentos, procedimentos
e recursos possíveis de modo a facilitar, ao máximo, para que cada sujeito
execute seu papel do modo mais satisfatório possível.
A ação pedagógica deverá, sempre que possível, evitar priorizar as falhas
dos estudantes e sim focar nas situações de aprendizagem,
comprometimento, participação e interesse. Preocupando-se com a
qualidade das relações que estão sendo estabelecidas nos processos de
ensino e aprendizagem apesar de todos os desafios.
Mesmo por meio do ensino remoto, os estudantes devem, orientados pelos
professores, ter papel fundamental e responsável pela própria
aprendizagem e sempre serem estimulados a atuarem dessa maneira;
apresentando uma postura pró ativa e de condução de suas ações com o
intuito de alcançar os objetivos propostos para cada componente curricular.
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PARTE DIVERSIFICADA - ANOS FINAIS
A partir das orientações da circular nº 4 de 2021 - SEE/SUBEB, as Partes
Diversificadas I e II, no ano letivo de 2021, serão destinadas ao
acompanhamento pedagógico de Matemática e Língua Portuguesa; e a
Parte Diversificada III será distribuída de acordo com a modulação da
unidade escolar.
Orienta-se para a organização do trabalho pedagógico dos(as)
professores(as) que irão lecionar PD I e PD II no ano letivo de 2021 durante
o ensino remoto, que essa aula não configure uma extensão da aula de
Matemática e Língua Portuguesa regular, mas sim momento oportuno para
realização de projetos interventivos com os(as) estudantes, considerando as
suas fragilidades e potencialidades.
Aos(Às) professores(as) que tiverem em sua modulação a Parte
Diversificada III, considera-se que os princípios da interdisciplinaridade
devem ser constituintes para a construção metodológica disciplinar, pois
permitirão que a vivência da realidade mais geral possa ser inserida nas
experiências cotidianas da sala de aula remota, articulando conhecimentos,
saberes e valores, buscando a superação da fragmentação muitas vezes
encontrada nos currículos escolares.
Em tempos de ensino remoto reverbera ainda mais o
objetivo da oferta de disciplinas com partes diversificadas
a fim de possibilitar vivências pedagógicas mais
significativas para o estudante de modo a estimulá-lo a
envolver-se com a construção do próprio conhecimento por
meio de experiências curriculares contextualizadas, da
promoção de experiências sociais com temas e situaçõesproblema presentes na sua realidade, aprofundando e
alargando a compreensão crítico-reflexiva de si próprios e
do seu mundo.
22
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PLATAFORMA ESCOLA EM CASA DF
Escolas, professores e grande parte dos estudantes já estão familiarizados
com as plataformas Google Sala de Aula e como Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA).
A plataforma Escola em Casa DF - Google Sala de Aula permanece sendo
a utilizada pela SEEDF para as aulas remotas do ano letivo de 2021, assim
como também as sugestões previstas na Circular SUBEB nº 22 de 03 de
março de 2021.
Para que o estudante utilize o Google Sala de Aula com a internet reversa, é
necessário que o acesso seja realizado por meio do aplicativo para celular
Escola em Casa DF.

Com relação à inclusão de atividades na plataforma, é importante
observar a sua adequação, buscando facilitar a realização, levandose em consideração os recursos tecnológicos disponíveis.
Orienta-se:
1. Buscar recursos o mais intuitivos e simples possível;
2. Optar por atividades preferencialmente interdisciplinares;
3. Utilizar recursos de gamificação e ferramentas da Google disponíveis na própria plataforma;
4. Elaborar as atividades, sempre que possível, pensando na
realização autônoma dos estudantes;
5. Planejar as intervenções adequadas ao tempo estabelecido para
o uso da plataforma pelo estudante - até 3 horas diárias de
interação.
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A SEEDF destaca o uso do Google Meet para a realização de aulas
síncronas durante o período do ensino remoto, por se tratar de valioso
momento para:
construção e manutenção de vínculos com os estudantes;
minorar os efeitos do isolamento social;
orientação das atividades a serem realizadas;
esclarecimento de eventuais dúvidas.
Esclarece-se que estas são apenas algumas das possibilidades de uso do
Google Meet. Faz-se necessário que a unidade escolar procure estratégias
para minimizar ao máximo os prejuízos causados pela suspensão das aulas
presenciais e momentos realizados via Google Meet são recursos
disponíveis e que não podem ser ignorados.

A unidade escolar precisa se organizar quanto à grade
horária, estipulando um tempo e um cronograma das
aulas síncronas a serem realizadas pelos(as)
professores(as), com o objetivo de proporcionar um
aproveitamento máximo do(a) estudante participante.

Sugere-se também que a unidade escolar crie turmas no Google Sala
de Aula com a equipe gestora, equipe pedagógica e todos os
envolvidos no processo ensino-aprendizagem do(a) estudante, a fim
de divulgar notícias, compartilhar materiais pedagógicos e manter a
interação entre a equipe.
1. Criação de turmas por ano;
2. Criação de turmas por componente curricular;
3. Criação de turmas por turno de regência.
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Há uma integração entre o Google Sala de Aula e os outros serviços da
Google, de modo que o acesso e uso é bastante simples, pois já estão
agregados à conta Gmail, portanto, incorporáveis ao uso no Google Sala de
Aula. As ferramentas da Google têm por característica serem bastante
intuitivas e de uso bem simplificado. Desses aplicativos, alguns podem
realmente simplificar o trabalho docente no contexto de educação remota e
híbrida.

A Gerência de Acompanhamento dos Anos Finais elaborou o
Catálogo de Apoio à Aprendizagem e ao Ensino Remoto no ano letivo
de 2020.
Ele apresenta uma curadoria de locais onde se pode buscar
elementos para traçar o caminho, além de algumas ferramentas. Os
objetivos do catálogo são: fornecer subsídios para o trabalho com a
educação remota, de modo a facilitar a busca por ferramentas e
recursos; e apresentar possibilidades de formação.
Vale a pena a visita!
Para maiores esclarecimentos relacionados à plataforma, orienta-se buscar
informações nas orientações técnicas elaboradas pela Subsecretaria de
Planejamento e Avaliação - SUPLAV.
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ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

REFERENTES ÀS ATIVIDADES IMPRESSAS
As atividades impressas devem, prioritariamente, atender estudantes que
não dispõem de meios de recursos tecnológicos para o acesso à Plataforma
Escola em Casa DF e a outros meios de ensino mediado por tecnologias.
Os documentos oficiais recomendam que o(a) professor(a) regente, com o
apoio da equipe pedagógica, elabore ou selecione as atividades impressas
e acompanhe a execução das mesmas, com todas as indicações de
cuidados sanitários, oportunizando que todos que necessitem recebam as
atividades.
Considerando o contexto de ensino remoto em que a comunicação entre
estudante e professor acaba sendo mais limitada, recomenda-se que as
atividades tenham comandos claros e objetivos, com orientações às
famílias/responsáveis de como desenvolvê-las no ambiente doméstico, bem
como constar, explicitamente, a data da devolutiva para a escola.
Todos os envolvidos nesta complexa trama para alcançar os estudantes
devem tentar se colocar no lugar dos que só tiveram a oportunidade de
cumprir as atividades escolares isolados de um campo do saber, sem ter
quem os ajude, nem condições para se dedicarem e tirarem dúvidas. Como
os classificar e os mensurar por meio de registros de notas?
É certo que o objetivo principal é que todos os estudantes continuem
aprendendo e se desenvolvendo, mas garantir isso na situação dos que não
tem acesso a alguma explicação, que ficam à mercê da compreensão leitora
e de modo isolado, é necessário assegurar e oportunizar aos estudantes
que tenham maneiras de recuperar as aprendizagens ao longo dos
bimestres, semestres, blocos e ciclo. Afinal, o Artigo 13 da LDB (Lei Federal
9394/96) garante como direito estabelecido ao estudante à Recuperação
Contínua, e esta vai além da organização posta e costumeira da rotina
escolar.
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Considerações ao(à) professor(a) sobre as ações pedagógicas:
Para os(as) estudantes do BIA, poderá ser distribuído, a todas as
famílias de estudantes, mesmo que tenham acesso à internet,
material impresso alinhado com o conteúdo da plataforma.
Para os(as) estudantes dos anos inciais, considerando-se a
progressividade no processo de alfabetização e letramento,
recomendam-se atividades que trabalhem sequências didáticas a
partir de diversos gêneros textuais, contemplando o trabalho com
letra, palavra e texto, de forma a proporcionar a autonomia e a
formação de um leitor e escritor competente.
As atividades impressas podem possuir caráter complementar, de
revisão, de avaliação ou outras finalidades pedagógicas,
considerando sempre, os processos de aprendizagem dos(das)
estudantes.
Os(As) estudantes deverão responder as atividades impressas e
devolvê-las à unidade escolar conforme a data estabelecida pelo(a)
professor(a). Orienta-se, no entanto, que o(a) professor(a) estipule
um tempo razoável para que o estudante consiga entregar com
êxito essa devolutiva.
O(A) professor(a) deverá dar o feedback das atividades respondidas
aos estudantes e aos familiares/ responsáveis de modo a ter um
tempo hábil para propor atividades complementares ou interventivas
e não prejudicar as aprendizagens subsequentes.

27

G U I A D E O R I EA
N TB
AO
Ç ÕOE K
S PR
AR
O R
EN
NO
EAP O
TS IO
NFUNDAMENTAL:
ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS ORGANIZAÇÃO ESCOLAR EM CICLOS PARA AS
APRENDIZAGENS NO CONTEXTO DO ENSINO REMOTO

BOOK TITLE

Considerações à unidade escolar sobre as ações pedagógicas:
Cabe à unidade escolar a elaboração de um cronograma de
distribuição de materiais. Recomenda-se que, para evitar
aglomerações, cada turma tenha um dia e um horário específico,
previamente comunicado à comunidade escolar.
Caso haja na família mais de um(a) estudante matriculado na
escola e em outro ano/turma, cabe também à unidade escolar
otimizar essa entrega evitando que os familiares/ responsáveis
tenham que retornar à escola mais de uma vez para o mesmo fim.
É fundamental que a escola tenha estratégias diversificadas de
comunicação, como por exemplo, canais tira-dúvidas (telefone,
aplicativo de celular – WhatsApp, Hangouts), assegurando que as
informações cheguem a toda comunidade escolar.

Para a entrega de material impresso, é imprescindível que a escola respeite
os protocolos sanitários de prevenção da COVID-19, no qual se destacam
algumas das medidas de segurança adequadas ao ambiente escolar:
1. Evitar aglomerações;
2. Garantir a distância mínima de dois metros entre as pessoas;
3. Orientar a comunidade escolar a usar equipamentos de proteção
individual (máscara);
4. Disponibilizar álcool 70 % a todos os frequentadores;
5. Priorizar espaços de ampla ventilação para a recepção e a entrega de
materiais;
6. Fazer a higienização periódica dos ambientes, principalmente, dos que
tiverem maior circulação ou permanência de pessoas.
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AÇÕES INTERVENTIVAS

A Rede Pública de Ensino vivencia uma realidade atípica que converge a
uma nova configuração na forma de ensino.
Como ponto de partida, a unidade escolar pode ofertar atividades
que visem o acolhimento educacional e pedagógico dos seus
estudantes, considerando a situação individual de cada um.
Após a acolhida afetiva inicial, e considerando a importância de se retomar
experiência vivida no ano letivo anterior, sugere-se envolver os estudantes
no processo de reflexão sobre o ensino remoto, atividades realizadas,
participação, aprendizagens alcançadas etc, possibilitando ao professor
identificar as necessidades de aprendizagem da turma que podem ensejar
uma retomada de conceitos e conteúdos ou até mesmo o aprofundamento
em outros.
O próximo passo é a realização de diagnóstico inicial para
identificar o nível de aprendizado dos(das) estudantes, buscando
verificar aqueles que se adiantaram nas aprendizagens e podem
ser reclassificados de ano escolar, assim como ofertar estratégias
e intervenções pedagógicas para aqueles que apresentam algum
tipo de fragilidade no processo de aprendizagem.
Não há resposta pronta e acabada que atenda a todos os casos, uma vez
que a implementação das medidas necessárias para ajustar ou recuperar a
aprendizagem dos estudantes ensejará adequações a serem feitas durante
todo o ano letivo.
Para realização do diagnóstico, sugere-se o uso de(a):
observação, provas, testes, exercícios, pesquisas, entrevistas,
entre outros. Vale, ainda, recorrer ao Registro de Avaliação - Rav,
ao Registro Formativo de Avaliação - RFA e às atas dos
conselhos de classe para auxiliar tal ação.
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Esclarecer os estudantes e as famílias sobre o sentido do diagnóstico inicial
é fundamental para que percebam a preocupação e o compromisso das
escolas com a qualidade social estabelecida no currículo e nos demais
documentos da rede.
O registro das avaliações realizadas é importante, uma vez que possibilita
tornar visíveis as necessidades de aprendizagens dos estudantes e orientar
o planejamento, a elaboração e execução das intervenções didáticopedagógicas necessárias para o sucesso escolar. O registro pode ser
realizado de diversas formas: portfólios, diários de bordo, fotos, planilhas de
acompanhamento da turma, gráficos de rendimento, relatórios, Rav, RFA,
ata do conselho de classe, entre outros. O objetivo principal dos registros é
possibilitar o acompanhamento da história da construção da aprendizagem
e do desenvolvimento do estudante em determinado período, por meio da
observação, da reflexão e das intervenções pedagógicas realizadas pelo
professor.
No processo de escolarização, as aprendizagens se dão de formas
diversas, sendo turmas heterogêneas, nas quais cada estudante apresenta
um nível de aprendizagem. Portanto cabe ao professor planejar, a partir do
objetivo de aprendizagem e conteúdos propostos, atividades que atendam
esses estudantes de forma diferenciada, com vistas à evolução do
conhecimento e à autonomia.
É preciso investir na didática e na aula, modificar o foco para o
protagonismo do estudante é fundamental. O Caderno Pressupostos
Teóricos do Currículo apresenta essa didática. Trata-se de uma bússola
metodológica para que a aula ganhe centralidade emancipadora, ainda mais
diante do contexto de pandemia que estamos vivenciando. Nossos
estudantes precisam de autonomia e orientação para que continuem
aprendendo quando deixarem a escola, ou seja, aprender a aprender.
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A etapa do planejamento deve considerar o resultado do diagnóstico,
e a partir dele, buscar responder os seguintes questionamentos:
o “o quê”?,
o “para quê”?,
o "para quem"?;
o “como fazer”?;
o "quando fazer"?.

O planejamento e a execução das intervenções didático-pedagógicas são
duas ações que devem caminhar juntas, uma vez que se configuram ação
intencional e consciente do professor para a superação das dificuldades de
aprendizagem levantadas no diagnóstico inicial. As intervenções poderão
ser realizadas por meio das sequências didáticas e/ou projetos de trabalho,
reagrupamentos, projetos interventivos e outros.
Com isso, busca-se assegurar e oportunizar aos estudantes que não
conseguiram desempenho nas diversas formas avaliativas por estratégias
de recuperação das aprendizagens ao longo dos bimestres/semestres e ao
final do processo, atendendo à legislação vigente no que concerne à
recuperação contínua, direito estabelecido ao estudante pela LDB 9394/96,
art. 13. (Orientações à Rede Pública de Ensino para o registro das
atividades pedagógicas não presenciais p.17).
Nesse período, repensar todo o processo avaliativo é
importante, uma vez que as características do ensino
remoto requerem um olhar mais apurado em relação à
análise das aprendizagens, devido aos diferentes
tipos de acompanhamento que cada estudante vem
recebendo em casa ou não, considerando seu caráter
formativo.
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Os instrumentos avaliativos poderão ser diversos, de acordo com a
realidade da comunidade escolar, porém, conforme já mencionado, a
escola pode utilizar portfólios, diários de bordo e relatos escritos pelos
próprios estudantes como forma de avaliação. A Orientação Educacional, a
Sala de Recursos, os Pedagogos e Psicólogos podem auxiliar na
elaboração dessas avaliações, de acordo com a necessidade do estudante
e dentro de suas competências, como também na elaboração de uma
autoavaliação da turma sobre as aulas remotas e o que esse novo formato
de ensino refletiu em relação a dificuldades e responsabilidades.
Os serviços de apoio à aprendizagem, entende-se por Equipe de Apoio à
integração dos três serviços prestados pelos profissionais da escola aos
estudantes na unidade escolar: Equipe Especializada de Apoio à
Aprendizagem, Orientação Educacional e Atendimento Educacional
Especializado/Sala de Recursos - Art. 122. Regimento Escolar, que
poderão atuar como apoiadores dos professores para elaboração de
adequações pedagógicas, adequações curriculares e avaliações
adaptadas, tendo em vista as necessidades de aprendizagem dos
estudantes com deficiência, TEA e transtornos funcionais e, também, aos
estudantes com quaisquer ordens de dificuldades no processo de
aprendizagem – inclusive os decorrentes da situação de aulas remotas.
Participar no apoio ao planejamento coletivo, com atividades diversificadas,
propondo reforços e intervenções via Google Meet, maior tempo para
realização das atividades e avaliações propostas, retomadas de prérequisitos curriculares do ano em vigência, identificação da especificidade
de cada caso, pois para tais adequações e adaptações considera-se que
os objetos desse procedimento têm determinações históricas, sociais,
culturais, fisiológicas, econômicas e políticas, sendo elementos
constitutivos no processo de subjetivação e individualização.
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Cabe ressaltar ainda, que dada a configuração das
Atividades
Pedagógicas
não
Presenciais,
o
Reagrupamentos
Interclasse
(RINTER)
e
o
Reagrupamento Intraclasse (RINTRA) podem ser feito
criando-se turmas para essa finalidade, no entanto,
cada unidade escolar deve considerar a sua realidade
para elaborar tais configurações. Nesse sentido, as
atividades, devem ocorrer considerando a necessidade
de acolhimento, as individualidades, condições de
acessibilidade, tempo e ritmo do estudante neste
momento de isolamento social, seguindo as definições
das equipes pedagógicas de cada unidade escolar,
tendo como foco, a avaliação formativa, e
fundamentalmente, a manutenção das aprendizagens.
Outra estratégia de ensino que pode ser utilizada é o Projeto Interventivo,
destinando-se a um grupo de estudantes, com necessidades específicas
que ocasionam o não acompanhamento das situações de aprendizagens
propostas para o ano. O Projeto Interventivo faz parte das estratégias
pedagógicas que permitem o avanço contínuo das aprendizagens, a partir
da produção de conhecimentos que contemplem as possibilidades e
necessidades de cada estudante, durante todo o ano letivo. É importante
salientar o caráter temporal do Projeto Interventivo, isto é, ter começo, meio
e fim. Nisso, é importante que o professor tenha uma atenção diferenciada
em relação a cada estudante, de tal modo que as aprendizagens sejam
significativas e alcancem a todos, porém por meio de estratégias didáticas
diferentes, como vídeos, músicas, instruções de elaboração de jogos e
brinquedos, brincadeiras, jogos, contação de histórias, documentários,
entre outros, buscando motivar e auxiliar o estudante no avanço das
aprendizagens.
Por fim, recomendamos que as atividades (na Plataforma ou impressas)
despertem a reflexão, a curiosidade, a investigação e a argumentação,
para que sejam significativas para o estudante visando o alcance dos
objetivos de aprendizagem.
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ORIENTAÇÕES QUANTO AO CONSELHO DE
CLASSE
No ensino remoto, o conselho de classe toma centralidade e papel
preponderante na organização do trabalho pedagógico dos docentes. Ele
deve reunir-se, ordinariamente, uma vez por bimestre, ou,
extraordinariamente, quando convocado pelo diretor ou conselho escolar da
Unidade Escolar. As reuniões do Conselho de Classe devem se tornar um
momento de reflexão sobre o trabalho pedagógico da Unidade Escolar
como um todo.
Segundo o Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal
(Brasília, 2019), o Conselho de Classe será composto por todos os
docentes de cada turma e representante da equipe gestora, na condição de
conselheiros natos; Pedagogo – Orientador Educacional; III - representante
da carreira Assistência à Educação; IV - representante das famílias e/ou
responsáveis legais; V - representante dos estudantes a partir do 6.º ano do
Ensino Fundamental ou do primeiro segmento da Educação de Jovens e
Adultos, escolhidos por seus pares, garantida a representatividade dos
estudantes de cada uma das turmas; VI - representantes dos serviços de
apoio especializado.
Neste período de ensino remoto as reuniões de
Conselho de Classe devem ser realizadas por meio de
reuniões virtuais.
O registro deste evento deve ser realizado por meio da Ata do Conselho de
Classe, elaborada, em livro próprio, por um representante escolhido pelo
Conselho, conforme Regimento. Este registro poderá ser feito em formulário
eletrônico contendo campos para que os(as) professores(as) insiram
maiores detalhes sobre cada turma ou estudante.
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Neste formato, as atas se mantêm conforme elaboradas no momento do
Conselho de Classe, mas o acompanhamento das aprendizagens e das
especificidades são dinâmicas e atualizadas à medida que cada
professor(a) julgar necessário ou se dispuser. A questão pedagógica do
registro é o que se destaca aqui, visto que o registro serve para auxiliar nos
encaminhamentos dados após a reunião, com vistas a garantir a
aprendizagem dos estudantes.
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ORIENTAÇÕES À COMUNIDADE ESCOLAR
A comunidade escolar também assume um papel
importante
no
processo
ensino-aprendizagem,
especialmente, neste momento de ensino remoto. É no
ambiente doméstico, por exemplo, que o(a) estudante
realizará suas atividades escolares, portanto, a sua rotina
diária envolverá a organização da rotina das demais
pessoas da casa. Adaptar a rotina doméstica às
necessidades de estudo é fundamental. Além disso,
espera-se que a família e escola se unam e trabalhem
cooperativamente.
Para engajar estudantes e famílias, os processos de comunicação são
fundamentais. As escolas têm utilizado mecanismos de comunicação com
estudantes e famílias - redes sociais, WhatsApp, WhatsApp Business,
Padlet¹, dentre outros. Ferramentas como as mencionadas são muito bemvindas, considerando o momento e provavelmente permanecerão mesmo
depois. Para os que não têm acesso à internet - grande parte da nossa
comunidade - as unidades escolares têm também buscado maneiras
criativas e eficazes de comunicação.

Nessa comunicação, é importante orientar as famílias a:
adaptar, tanto quanto possível, um espaço de estudo para o(a)
estudante; lugar este onde possa estudar diariamente;
estabelecer horários de estudo diários;
respeitar o tempo de estudo do(a) estudante;
observar os horários de aulas e atendimentos dos(as)
professores(as);
¹ O Padlet é um mural virtual: https://padlet.com/
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Quanto ao papel da escola, importa que as UE esclareçam às famílias sobre
os horários de atendimento dos professores aos estudantes. Daí cabe um
destaque: a unidade escolar deve estabelecer horários, assim como no
ensino presencial, para que famílias e estudantes possam também ter rotina
e organização. Horários de aula/regência, atendimento individualizado, etc,
devem ser divulgados, socializados e cumpridos.
Além da orientação e da busca de estabelecimento de parceria, o
acolhimento à comunidade escolar é de grande importância. Com o intuito
de balizar o processo acolhimento da comunidade escolar nos tempos de
atividades pedagógicas remotas, a Diretoria de Serviços e Projetos
Especiais de Ensino, por meio da Gerência de Orientação Educacional e da
Gerência de Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, escreveu o
“Guia para acolhimento à comunidade escolar no contexto de atividades
pedagógicas não presenciais” (SEEDF,2020).
O texto, publicado em 2020, deve ser revisitado e pode auxiliar a equipe
gestora a realizar um acolhimento mais efetivo da comunidade escolar no
ano que ora se inicia.
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O QUE VEM POR AÍ?

Algumas incertezas. Até quando serão mantidas as aulas por meio remoto?
Como será retornar ao ensino presencial? Repleto de protocolos? Ou não?
Quem conseguirá manter as características que tinha antes da pandemia?
No que esse período de afastamento alterou nossas convicções e nossos
sentimentos? Quais as reflexões e as consequências que foram feitas
durante o período de afastamento social e aulas remotas?

A proposta deste guia é provocar em cada leitor uma perturbação, visto que
todos estão tendo que fazer ajustes e alterações em tudo o que estava
habituado. Não existe uma única alternativa ou prescrição que dê conta da
pluralidade de opções e arranjos que se estabeleceram, foram ajustados e
reajustados na efetivação do papel social da escola em tempos de Covid19.
Foi apresentado neste guia os endereços das normas e recomendações
legais para que todos tenham o acesso atualizado no momento que desejar
e necessitar. Isso porque a opção pessoal deve se moldar à prescrição
legal.
Por considerar que a adoção dos ciclos de aprendizagem para o Ensino
Fundamental é uma alternativa que auxilia a dirimir os prejuízos da
pandemia, este guia traz um olhar mais atualizado e profundo da
fundamentação da proposta de ciclos, por esta já ser uma opção
consolidada; aborda a importância do conselho de classe, a avaliação
formativa e da coordenação pedagógica para sua efetividade.
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Neste cenário, ganha relevância a avaliação formativa e o uso de recursos
tecnológicos para fomentar e acompanhar as aprendizagens dos
estudantes. Por isso, foram apresentados aplicativos que apresentam
interface do Google Classroom, para que os(as) professores(as) com estas
possibilidades, consigam canalizar suas atenções nas aprendizagens dos
estudantes e o quanto eles estão se aproximando dos objetivos.
Cada um(a) deve ter claro o que pode ser retirado de bom deste período
apesar de todas as alterações e perturbações nas rotinas. Há muito o que
ponderar, seja no campo pessoal ou profissional; na valorização da
profissão, do conhecimento, da vida em coletivo e da ciência; nas relações e
no conhecimento pessoal.
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