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Introdução
Considerando o atípico contexto do ano letivo de 2020, motivado pelo cenário
de pandemia mundial, percebe-se a urgente necessidade da propositura de ações
pedagógicas que possam mitigar os efeitos danosos à educação no Distrito Federal,
sobretudo com o olhar atento ao aprofundamento das desigualdades agravadas
pelas diversas contingências impostas pela realidade vivida naquele ano letivo.
Nesse sentido, a proposta de replanejamento curricular para o biênio
2020/21, implementado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
(SEEDF), por meio de sua Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB) e Diretoria
de Ensino Médio (DIEM), surge como importante instrumento para impulsionar o
resgate e a consolidação das aprendizagens que eventualmente possam ter sofrido
prejuízos ante o imprevisto cenário de pandemia vivenciado em 2020.
Este documento orientador visa, portanto, a partir da proposta de
readequação curricular para o biênio 2020/21, subsidiar as equipes pedagógicas
das unidades escolares de Ensino Médio, em suas diversas peculiaridades, para
melhor prática e desenvolvimento de ações que promovam o resgate e a
consolidação de aprendizagens significativas para este ciclo.
São, portanto, ações de fundamental importância a serem abordadas aqui:
1. Mobilizar a comunidade escolar e promover a ambientação
dos estudantes é o ponto de partida para a construção de um
ambiente favorecedor do resgate de aprendizagens. Deve ser
realizado de maneira a proporcionar a conscientização de todos
os atores envolvidos com as aprendizagens dos estudantes.
2. Conhecer o Replanejamento Curricular para o Biênio
2020/21 é fundamental na construção de um planejamento
eficaz para o resgate e a consolidação das aprendizagens em
2021.
3. Realizar o diagnóstico das aprendizagens será essencial no
contexto de resgate e consolidação das aprendizagens. O
diagnóstico é o instrumento de análise para a definição da
escolha de ações, estratégias e recursos que devem ser
utilizados como meios para alcançar as aprendizagens
necessárias ao progresso dos estudantes.
4. Promover coordenações pedagógicas propositivas, que
favoreçam a integração entre as diversas áreas e os
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componentes curriculares,
planejamento eficiente.

de

maneira

a

promover

um

5. Fazer uso de estratégias e recursos pedagógicos
diversificados que atendam às necessidades dos estudantes
face às grandes problemáticas que se manifestam em razão do
momento de pandemia.
Dada a complexidade dos cenários que se descortinam, frente aos diversos
desafios que interpõem-se à regularidade das atividades normais em contexto
totalmente novo e incerto, compreende-se não ser possível a previsibilidade de
todas as ações necessárias para o desenvolvimento do ano letivo em um único
documento, de forma que ficam também a cargo da unidade escolar, em trabalho
conjunto entre equipe gestora e equipe pedagógica, as definições particularizadas
de casos em que este documento possa estar omisso, compreendendo que a
autonomia da escola e as experiências exitosas desenvolvidas por ela possam
suprir lacunas que eventualmente não estejam contempladas neste documento.

1. Mobilização da comunidade escolar e ambientação dos
estudantes
A escola é, por excelência, espaço de relação e troca entre os diversos
partícipes da educação. Assim, é impossível pensar ações bem sucedidas que, de
forma excludente, não considerem todos os atores envolvidos de maneira articulada
com os seus respectivos campos de atuação. Pensar o biênio 2020/21 como um
grande ciclo de retomada efetiva das atividades letivas exigirá de todos esforço e
participação além dos exigidos habitualmente em tempos de normalidade. Assim, ao
considerar a recuperação de tempos e aprendizagens fragilizadas pelos imperativos
da pandemia em 2020/21, convida-se a uma tomada de consciência por parte de
toda a comunidade escolar, para que em 2021, as responsabilidades e deveres de
cada um sejam o elo de fortalecimento da garantia dos direitos de todos os
estudantes do Distrito Federal. Ante o contexto que impõe-se ao momento presente,
“pensar a escola” significa ressignificar os sentidos dessa instituição que extrapolam
os espaços físicos habituais, considerando, também, as diversas possibilidades
para um ambiente de ensino e aprendizagem mediados por tecnologias que, mais
do que nunca, agora configuram-se como espaços escolares.
A ambientação dos estudantes é um dos pontos mais significativos neste
momento. A nova realidade impõe que os tempos e espaços da escola devam ser
transformados e repensados com a intenção de alcançar o maior número de
estudantes de todas as formas possíveis, salvaguardando o direito de todos à

4

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Educação do Distrito Federal - SEEDF
Subsecretaria de Estado de Educação - SUBEB

educação. Na busca de intervenções que garantam o comprometimento, por parte
dos estudantes, com o resgate das aprendizagens, percebe-se que o acolhimento
destes é uma das mais importantes medidas a serem tomadas pela comunidade
escolar, envolvendo pais e/ou responsáveis, professores e profissionais que atuam
na unidade escolar, além dos próprios estudantes. Todos juntos, de forma solidária,
apoiando um objetivo em comum.
Papel da gestão e da supervisão pedagógica no resgate e na
consolidação das aprendizagens: a gestão escolar tem papel fundamental neste
cenário de desafios diversos para a retomada do ano letivo. Vale citar algumas
ações, tais como: propiciar momentos e espaços de reflexão e debates; promover o
engajamento de pais e professores; prover, na medida das possibilidades e dos
recursos disponíveis na unidade escolar, materiais e itens necessários para o
desenvolvimento das atividades pedagógicas. Neste momento de retomada, será
significativo o papel da gestão escolar no sentido de promover uma busca ativa dos
estudantes que, por motivos diversos, possam estar ausentes ou distanciados das
atividades escolares. Tal ação deve envolver toda a comunidade escolar,
considerando todos os recursos disponíveis, e não dispensando, inclusive, a
participação de outros órgãos do poder público, como o Conselho Tutelar da região
e outras instâncias sociais, sabidamente próximas ao convívio dos estudantes.
Papel dos professores: os professores, no âmbito de sua atuação, devem
promover o envolvimento e o interesse dos estudantes em seus próprios processos
de aprendizagem; fazer uso de estratégias pedagógicas diferenciadas, que
favoreçam a aprendizagem em circunstâncias e ambientes diversos de ensino e
aprendizagem; participar dos momentos e espaços de formação e reflexão
promovidos pela unidade escolar, assim como fazer uso das coordenações
pedagógicas das áreas de conhecimento para planejamento comum das atividades
de replanejamento. É importante ressaltar que o professor é quem determinará,
após realizar o devido diagnóstico, os aspectos basilares do replanejamento de seu
componente curricular a serem aplicados em sala de aula.
Pais e responsáveis: é sabido que a participação de pais e responsáveis é
fator de relevante aumento da produtividade e do aproveitamento escolar por parte
dos estudantes, além de refletir em outros fatores que beneficiam o trabalho
pedagógico, como a diminuição da indisciplina em classe e a participação dos
estudantes nas tarefas escolares. Dessa forma, é de fundamental importância para
o êxito das ações propostas o envolvimento de pais e responsáveis neste momento
de retomada do ano letivo, em um ambiente de interação cada vez mais frequente,
que aproxime escola, professores e pais no empenho de superar os desafios do
cotidiano escolar. Assim, sugere-se que a unidade escolar promova reuniões
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periódicas com a participação dos pais, desenvolva mecanismos que facilitem a
comunicação entre professores, pais e gestão, a fim de dar e receber feedbacks
constantes sobre o desenvolvimento da vida escolar do estudante, seus anseios e
suas dificuldades.
Os demais profissionais da educação exercem papel fundamental no
funcionamento da unidade escolar, que, de maneira alguma, poderia ter um bom
funcionamento sem a presença e a colaboração de todos os profissionais que a
integram em toda a gama de serviços que se configuram imprescindíveis.

2. Conhecendo o Replanejamento Curricular para o Biênio 2020/21
Ao pensar a proposta de readequação curricular para o biênio 2020/21, a
SEEDF compreende que o resgate e a consolidação das aprendizagens essenciais
para este ciclo é possível e necessária. Nesse sentido, prima pela qualidade da
aprendizagem, e não pela quantidade excessiva de conteúdos. Assim, a definição
da proposta de readequação curricular consolidada no documento
“Replanejamento Curricular 2021 - Ensino Médio” foi fruto de um esforço coletivo
que envolveu diversos setores desta Secretaria, mobilizando as instâncias
pedagógicas dos níveis central e intermediário, além das próprias unidades
escolares de Ensino Médio. Assim, o referido documento indica, a partir de um
processo maturado de discussões, aquelas aprendizagens consideradas essenciais
a serem resgatadas, não prescindindo, porém, durante o processo de
implementação, da utilização de instrumentos de diagnósticos, individual e coletivo,
que indiquem outras aprendizagens a serem desenvolvidas, conforme as
necessidades pedagógicas dos estudantes.
2.1 Replanejamento Curricular 2021 - Ensino Médio
A proposta de replanejamento curricular está organizada por área de
conhecimento, considerando, em cada uma das áreas, os respectivos componentes
curriculares por série do Ensino Médio.
LINGUAGENS E
SUAS
TECNOLOGIAS

MATEMÁTICA E
SUAS
TECNOLOGIAS

CIÊNCIAS DA
NATUREZA E SUAS
TECNOLOGIAS

CIÊNCIAS HUMANAS
E SOCIAIS
APLICADAS

Língua Portuguesa,
Inglês, Espanhol, Arte
e Educação Física

Matemática

Química, Física e
Biologia

História, Geografia,
Filosofia e Sociologia

Áreas de conhecimento e componentes curriculares
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Cada componente apresenta seu rol de aprendizagens essenciais, que
tiveram por critério de definição algumas premissas:
1. manutenção dos objetivos de aprendizagem do Currículo em Movimento da
Educação Básica - Ensino Médio;
2. centralidade na garantia da aprendizagem;
3. relevância das aprendizagens para cada componente curricular,
relacionando-as com as avaliações em larga escala;
4. priorização de conteúdos que respondem a uma progressão das
aprendizagens, pautando-se em uma escolha intencional, e não arbitrária;
5. favorecimento da integração entre componentes e áreas do conhecimento.
Assim, ao operacionalizar o replanejamento, o professor deverá considerar as
aprendizagens essenciais do período letivo anterior a serem desenvolvidas no ano
letivo corrente de 2021. Dessa forma, o estudante que está cursando a 1ª série do
Ensino Médio em 2021 terá a oportunidade de resgatar e consolidar aprendizagens
do ano anterior. Nesse caso, o professor poderá focar em aprendizagens indicadas
no 9º ano, ou mesmo nas de anos anteriores do Ensino Fundamental, conforme seu
planejamento de conteúdos e diagnóstico realizados previamente. Da mesma
maneira, o estudante da 2ª série terá a oportunidade de resgate e consolidação das
aprendizagens perdidas da 1ª série e, assim, sucessivamente, até a 3ª série do
Ensino Médio.
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Sugere-se, para as unidades escolares em regime de semestralidade, o uso
de pelo menos 30% (trinta por cento) da carga horária do ano letivo para a
realização do resgate das aprendizagens. Para as unidades escolares em processo
de implementação do Novo Ensino Médio, orienta-se que sejam utilizados parte dos
créditos dos Itinerários Formativos para formação de Núcleos de Estudos para a
finalidade, conforme informações a seguir.
2.2 O Replanejamento em unidades escolares-piloto do Novo Ensino Médio
Em 2020, o Distrito Federal iniciou a implementação do Novo Ensino Médio
em cinco unidades escolares-piloto:
ESCOLA

CRE

➔ Cemi Gama

Gama

➔ CEM 804

Recanto das Emas

➔ CED 04

Sobradinho

➔ CEM 03

Taguatinga

➔ CED 03

Guará

A partir de 2021, esse número foi ampliado para sete novas unidades
escolares, conforme o quadro abaixo:
ESCOLA

CRE

➔ CEM 12

Ceilândia

➔ CEM 03

Gama

➔ CED 123

Samambaia

➔ CEM 304

Samambaia

➔ CEM 404

Santa Maria

➔ CED São Francisco

São Sebastião

➔ CEM 01

Sobradinho
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Dessa forma, em 2021 somam-se 12 (doze) unidades escolares compondo o
Novo Ensino Médio.
O Currículo em Movimento do Novo Ensino Médio, implementado nas
unidades escolares-piloto a partir de 2020, apresenta duas partes, complementares
e indissociáveis: a Formação Geral Básica e os Itinerários Formativos, sendo:
● Formação Geral Básica: até 1700 horas; e
● Itinerários Formativos: no mínimo, 1300 horas.
Assim, essas unidades escolares têm, em sua organização pedagógica e
administrativa, determinadas especificidades que devem ser consideradas a partir
dos casos específicos para operacionalização da proposta de replanejamento.
Para viabilizar o processo de resgate e consolidação das aprendizagens dos
anos anteriores, sugere-se que seja utilizada parte dos Itinerários Formativos (IF)
para a criação de Núcleos de Estudos específicos para essa finalidade,
considerando até 6 (seis) créditos da carga horária dos IF.

A unidade escolar de Novo Ensino Médio deverá considerar, em seu
planejamento curricular para o biênio 2020/21, a abrangência de todos os
estudantes, em suas três séries, considerando que as turmas de Novo Ensino
Médio deverão fazer uso de Núcleos de Estudos a partir do mapeamento provido
pelo diagnóstico realizado com as turmas. Assim, poderá orientar o estudante para
matrícula em determinado Núcleo de Estudo, de acordo com suas necessidades de
aprendizagem. As demais turmas, nessas unidades escolares, devem seguir as
orientações dispostas no tópico das escolas em regime de semestralidade.
É importante observar que as unidades escolares de Novo Ensino Médio
trabalharão ao longo do ano letivo de 2021 com os dois currículos vigentes na
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SEEDF: o Currículo em Movimento do Ensino Médio, edição de 2014; e o Currículo
em Movimento do Novo Ensino Médio, conforme tabela indicativa abaixo:

Escolas que aderiram à proposta na íntegra do Novo Ensino Médio em 2020
Unidade
Escolar

Série

- CEMI Gama
- CEM 804
Recanto das
Emas
- CED 04
Sobradinho

Currículo de referência para
as aprendizagens 2021

Currículo de referência para
resgate das aprendizagens de
2020

1ª série

Currículo em Movimento do
Novo Ensino Médio

Currículo em Movimento do
Ensino Fundamental (edição
2018)

2ª Série

Currículo em Movimento do
Novo Ensino Médio

Currículo em Movimento do
Novo Ensino Médio

3ª Série

Currículo em Movimento do
Ensino Médio (Edição 2014)

Currículo em Movimento do
Ensino Médio (Edição 2014)

- CEM 03
Taguatinga
- CED 03
Guará

Escolas que aderiram à proposta na íntegra do Novo Ensino Médio em 2021
Unidade
Escolar

Série

Currículo de referência para
as aprendizagens 2021

Currículo de referência para o
resgate das aprendizagens de
2020

- CEM 12
Ceilândia
- CEM 03
Gama
- CED 12
Samambaia

1ª série

Currículo em Movimento do
Novo Ensino Médio

Currículo em Movimento do
Ensino Fundamental (edição
2018)

- CEM 304
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Samambaia
- CEM 404
Santa Maria

2ª Série

Currículo em Movimento do
Ensino Médio (Edição 2014)

Currículo em Movimento do
Ensino Médio (Edição 2014)

3ª Série

Currículo em Movimento do
Ensino Médio (Edição 2014)

Currículo em Movimento do
Ensino Médio (Edição 2014)

- CED São
Francisco
- CEM 01
Sobradinho

3. Diagnóstico
Um dos pilares essenciais para a realização do replanejamento curricular
para o biênio 2020/21, com foco no resgate e na consolidação das aprendizagens, é
a realização do diagnóstico prévio, o qual possibilitará a verificação de lacunas das
aprendizagens dos estudantes. O diagnóstico é um instrumento fundamental para a
elaboração de metas e objetivos da organização do trabalho pedagógico pela
unidade escolar e está previsto, também, no Currículo em Movimento do Distrito
Federal, nas Diretrizes para a Organização do Trabalho Pedagógico na
Semestralidade - Ensino Médio - e nas Diretrizes de Avaliação da Secretaria de
Estado da Educação do Distrito Federal - SEEDF.
Recomenda-se que a equipe escolar empreenda esforços para a realização
do diagnóstico, em um movimento de pensar e elaborar procedimentos e
instrumentos, mapear, analisar os resultados e discutir a organização do trabalho
pedagógico alicerçada na Proposta Pedagógica (PP) da escola, considerando as
aprendizagens essenciais para o biênio 2020/21. Os resultados dos dados
levantados servem de ponto de partida para o planejamento e para possíveis
intervenções, de maneira a otimizar o tempo de observação do desenvolvimento,
assim como a efetividade das aprendizagens dos estudantes.
A partir dos documentos norteadores da rede pública de Ensino do Distrito
Federal, esse momento se constitui como uma das etapas da avaliação formativa.
Pode acontecer no início de cada semestre letivo ou sempre que se fizer
necessário. Ele fornecerá subsídios ao professor para formular estratégias e
indicará, de acordo com o Currículo em Movimento e com o Replanejamento
Curricular 2021 - Ensino Médio, as aprendizagens a serem retomadas dentro das
organizações pedagógicas.
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É importante que o diagnóstico esteja inserido no planejamento pedagógico
da unidade escolar, não o restringindo somente ao início das atividades letivas, visto
que seu objetivo é analisar o processo de aprendizagem. Assim, compreende-se o
diagnóstico como um movimento processual e contínuo, que pode valer-se dos
seguintes instrumentos e procedimentos para sua execução:
-

-

-

-

Conselho de Classe: O conselho de classe pode ser realizado a qualquer
momento do ano letivo. Caso seja feito no início dos trabalhos letivos, poderá
servir para traçar o perfil da turma e dos estudantes, delinear estratégias de
trabalho e discutir a organização do trabalho pedagógico.
Leitura de Registros e Relatórios acerca da Vida Escolar do Estudante:
Busca de informações sobre a trajetória acadêmica do estudante, a fim de
nortear o planejamento didático do professor.
Prova Diagnóstica: Tipo de avaliação com questões objetivas e/ou
discursivas, com objetivos de aprendizagem considerados essenciais para o
desenvolvimento de conhecimentos e habilidades para o ano letivo em curso.
Permite conhecer a realidade na qual o processo de ensino-aprendizagem
será desenvolvido, por ser uma verificação de aprendizagem.
Entrevista: Entrevista com os estudantes para auxiliar na identificação de
defasagens de aprendizagens, com o objetivo de traçar estratégias de
intervenções. É de fundamental importância pois trata-se de uma ferramenta
de coleta de dados da vida acadêmica do estudante e possibilita a
organização do trabalho pedagógico do professor.

Sugere-se que a partir do diagnóstico realizado, seja gerado o mapeamento
das aprendizagens, registrado ou não em ficha própria, a fim de definir estratégias
de ensino e de aprendizagem para o ano letivo.
Em suma, o diagnóstico inicial ou contínuo possibilita que a escola identifique
constantemente as causas das fragilidades dos estudantes e organize novas
metodologias e intervenções pedagógicas específicas que promovam as
aprendizagens e os avanços educacionais dos estudantes.

4. Propostas de organização para as coordenações pedagógicas
A coordenação pedagógica deverá ser o momento oportuno para: o
planejamento do professor, a troca de experiências e o alinhamento de ações
pedagógicas entre a equipe. Estabelecida em quatro tempos distintos, cada um
deles propicia a oportunidade de discussão, debate e execução de estratégias para
o desenvolvimento de ações voltadas ao resgate e à consolidação das
aprendizagens relativas ao biênio 2020/21, para um nível de atuação específico.
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Área de conhecimento

SEG

Ciências da Natureza e Matemática

TER

QUA

SEX

x

Linguagens

x

Ciências Humanas (e Ensino Religioso, se
houver)
Todas as áreas (Coletiva)

QUI

x
x

Coordenação Pedagógica conforme Portaria Nº 14 de janeiro de 2021 (DODF N° 8 de 13/01/21)

Assim, as coordenações coletivas às quarta-feiras, que envolvem toda a
equipe pedagógica e a gestão escolar, são momentos favoráveis para definições de
ações em nível macro, que trazem impactos para toda a unidade escolar. É quando
os casos que demandam decisões coletivas podem e devem ser debatidos, as
ações alinhadas, e o planejamento, a nível institucional da unidade escolar, definido.
As coordenações por área de conhecimento, por sua vez, devem ser
momentos privilegiados de planejamento entre as áreas e os seus respectivos
componentes curriculares. Pode vir a tornar-se um momento formativo, de debate,
alinhamento de ações particularizadas da área, bem como para o planejamento de
ações conjuntas, para, de forma interdisciplinar, encontrar mecanismos que auxiliem
no desenvolvimento do aprendizado. Nesse momento, podem ser traçadas,
também, estratégias para o diagnóstico do estudante, além de estudos de casos
específicos e/ou coletivos.
Por fim, a coordenação individual, no contexto do replanejamento curricular
para o biênio 2020/21, é o momento em que o professor realiza seus estudos
particulares, elabora e faz o planejamento de suas atividades, escolhendo a melhor
estratégia de atuação com a classe.

5. Estratégias e recursos pedagógicos
Para consecução dos objetivos propostos neste documento, o professor
poderá fazer uso variado de estratégias pedagógicas que melhor se adequem ao
modelo de ensino adotado.
Entre as estratégias possíveis, é importante trazer para o contexto de
aprendizagem, principalmente, aquelas que estimulem o desenvolvimento da
autonomia nos estudos. Assim, no contexto de aprendizagens remotas, o professor
e a equipe pedagógica devem focar nas ações que promovam o engajamento do
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estudante a partir do uso das tecnologias disponíveis, sem, contudo, negligenciar a
questão da acessibilidade dos estudantes, considerando aqueles que, por qualquer
motivo, estejam às margens da inclusão digital. Para estes, a unidade escolar deve
mobilizar esforços e recursos para atendê-los por meio de mídias e materiais
convencionais.
No contexto do ensino remoto, no entanto, são muitas as possibilidades que
destacam-se como positivas para a interação professor-estudante, tais como:
● Formação de grupos e comunidades em ambientes virtuais
● Plataformas de fóruns de discussão, de maneira restrita à classe ou
em ambiente aberto, com a participação da comunidade global de
usuários da internet que debatem ou estudam determinado assunto
● Uso de portais de notícias para abordagem de temáticas atuais
● Elaboração de trabalhos coletivos, por meio de ferramentas
colaborativas, como blogs, vlogs, etc.
● Jogos e aplicativos educativos
A seguir, indicamos algumas outras possibilidades para mobilização das
aprendizagens em sala de aula, úteis para o contexto de ensino remoto.
Estratégia

Descrição

Pesquisa

Com definição de metas, percebendo como o
desempenho no aprendizado e, em grande parte, o
esforço do estudante no processo de construção do
conhecimento. O objetivo é criar uma meta de
desempenho para nortear as práticas educacionais.

Ensinar o estudante a
estudar

Muitos estudantes almejam aumentar seu desempenho
em sala de aula. Porém, cada um tem uma forma
diferente de aprender. Uma boa estratégia para
potencializar os resultados dos estudantes é criar
atividades que os ensinem a compreender qual a melhor
forma de aprender e aplicar metodologias de estudo que
favoreçam a sua própria autonomia.

Estudo dirigido

A partir de um determinado objetivo e um roteiro
previamente definidos, o professor propõe um assunto a
ser investigado e orienta o processo de estudos, que
pode ser individual ou em grupo. Em caso de estudo em
grupo, o estudante poderá fazer uso de ferramentas de
mediação de reuniões online.
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Videoaulas

O professor poderá fazer uso de aulas expositivas para
abordar temas mais complexos e otimizar o tempo de
aula.

Diário de bordo

A proposta é usar um caderno de anotações para
registrar análises das aulas ou de filmes e livros.
Posteriormente,
essas
impressões
seriam
compartilhadas com o professor e a turma.

5.1 Recursos pedagógicos:
Ferramenta

Descrição

Repositório do
#Prepara Enem DF:

O professor pode indicar, como complementação aos
estudos, o material disponibilizado pela Secretaria de
Educação voltado ao Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem). O repositório conta com videoaulas com
orientações, resolução de questões e dicas para a prova.
Pode
ser
acessado
pelo
link:
http://www.educacao.df.gov.br/category/prepara-enem/

Kahoot

É uma plataforma que permite aos educadores e
estudantes investigar, criar, colaborar e compartilhar
conhecimentos em forma de jogos e funciona em
qualquer dispositivo tecnológico conectado à Internet.
https://kahoot.com/

Seneca

A plataforma apresenta resumos e milhares de listas de
exercícios sobre os conteúdos do Ensino Fundamental,
Ensino Médio e ENEM. A metodologia Seneca foi
desenvolvida por neurocientistas e educadores de Oxford
e outros centros acadêmicos para ajudar o aluno a
aprender melhor e mais rápido. Focada em exercícios e
atividades para estudar de forma dinâmica, divertida e
eficiente, a Seneca corrige as respostas de forma
instantânea e gera o relatório de notas para os
professores em tempo real.
https://senecalearning.com/pt-BR

AhaSlides

Apresentações interativas para reuniões e sala de aula.
Facilita a adição de enquetes, gráficos ao vivo, testes
divertidos e sessões de perguntas e respostas
envolventes à sua apresentação.
https://ahaslides.com/pt/
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CANVAS

É possível criar desde infográficos com fins educacionais
até e-books. Eles têm um banco de imagens e recursos
gráficos potentes e de uso intuitivo.
https://www.canva.com/pt_br/

PIXLR

Editor on-line de fotos.
https://pixlr.com/br/

QRCode Monkey

Criação e personalização de QR Codes. Podem ser
incorporados em atividades pedagógicas.
https://www.qrcode-monkey.com/

Portal do Professor
(MEC)

Oferece estratégias pedagógicas e sugestões de aulas,
indicadas pelo Ministério da Educação.
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html

Plataforma Escola
Digital

Recursos que apoiam as práticas pedagógicas e facilitam
o uso de tecnologias.
https://escoladigital.org.br/

Enem gratuito

Curso pré-vestibular gratuito que permite a seleção de
conteúdos e assuntos específicos para estudo.
https://cursoenemgratuito.com.br/

Tv Escola

A TV Escola oferece inúmeras possibilidades de uso,
colocando à disposição conteúdos em vídeo de todas as
Áreas do Conhecimento. Além disso, oferece a
plataforma “Seguimos conectados”, que destaca
conteúdos preparatórios para os estudantes que irão
prestar o ENEM.

Domínio Público

Biblioteca digital com acervo digital de obras diversas.
http://www.dominiopublico.gov.br/

Youtube Edu

Disponibiliza aulas de Biologia, Matemática, Física,
Química e Língua Portuguesa. Todas para o Ensino
Médio.
https://www.youtube.com/channel/UCs_n045yHUiC-CR2s
8AjIwg
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Biblioteca
Mundial

Plataforma de livre acesso da Unesco, em sete idiomas,
digital com livros, filmes, documentários, entre outros recursos
digitais.
https://www.wdl.org/pt/

Aprendendo sempre

Para apoiar gestores, professores e famílias, um grupo
de organizações sociais preparou uma curadoria de
conteúdos e soluções gratuitas e úteis para garantir a
aprendizagem durante a pandemia.
https://aprendendosempre.org/
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