GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral
Circular n.º 24/2020 - SEE/SUBIN

Brasília-DF, 05 de agosto de 2020

Assunto: Caderno de Orientações para a organização do trabalho pedagógico remoto da Educação
Especial, de acordo com o Plano Pedagógico da Educação Especial para A vidades Não Presenciais na
Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

Para: Coordenações Regionais de Ensino com vistas às Unidades Escolares

Prezados (as) Senhores (as),

A Subsecretaria de Educação Integral e Inclusiva - SUBIN, por intermédio da Diretoria de
Educação Inclusiva - DEIN, vem se empenhando para oferecer, da maneira mais adequada possível, o
atendimento às demandas pedagógicas relacionadas aos estudantes com Deﬁciências, com
Transtorno do Espectro Au sta - TEA e com comportamento de Altas Habilidades/Superdotação AH/SD, neste momento adverso causado pela Pandemia COVID- 19.
Dessa forma, integra-se ao planejamento estratégico realizado em ar culação a outros
setores técnicos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, com a proposição de
orientações especíﬁcas para o público da Educação Especial, para o atendimento de forma não
presencial.
Considerando as norma vas vigentes, bem como as medidas para o enfrentamento da
emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do novo Coronavírus,
deliberadas pelo Governo do Distrito Federal, e a ações estabelecidas e orientadas pela Secretaria de
Estado de Educação do Distrito SEEDF, torna-se essencial o direcionamento dos atendimentos
pedagógicos aos estudantes da Educação Especial/Inclusiva.
Considerando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -LDBEN, Lei 9.394/96,
que dispõe no ar go 32, § 4o, que o ensino a distância pode ser u lizado como complementação da
aprendizagem ou em situações emergenciais no ensino fundamental. E, o § 11 do art. 36 da Lei no
9.394, de 1996, de alcance do ensino médio.
Considerando o Currículo em Movimento da Educação Básica - Educação Especial que
descreve o papel do currículo escolar no desenvolvimento educacional dos estudantes com
Deﬁciências, com Transtorno do Espectro Au sta e com comportamento de Altas
Habilidades/Superdotação.
Considerando a Lei 13146, de 06 de julho de 2015, que ins tui a Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deﬁciência–LBI com especial destaque ao apresentado como obje vo, no
ar go 1º “assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das
liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.”
Considerando a Orientação Pedagógica da Educação Especial de 2010.
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Considerando o Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino de 2015.
Considerando a Portaria nº 03/2020, de 06 de janeiro de 2020 que dispõe sobre os
critérios referentes à atuação dos servidores integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito
Federal nas atividades de docência e na orientação educacional.
Considerando a Portaria Nº 133, de 03 de junho de 2020, que dispõe sobre os critérios
para atuação dos proﬁssionais em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do
Distrito Federal, nas unidades educacionais não presenciais, no período de pandemia pelo
coronavírus.
Considerando a Circular SEE/SUBIN Nº 13/2020 que trata da acessibilidade às pessoas
com deficiência, das mídias e dos materiais didáticos.
Considerando a Nota Técnica nº 001/2020 PROEDUC, de 2 de abril de 2020, que
posiciona-se no sen do do Parecer Nº 33, de 24/03/2020, que autorizou o uso de tecnologias de
informação e comunicação – TCIs para realização de a vidades pedagóg icas nas redes de ensino
pública e privada do DF da Educação Bás ica, enquanto durar a determinação do Governo do DF de
suspensão de aulas como medida de enfrentamento do Covid-19, em consonância com ordenamento
jurídico posto.
Considerando o documento de “ORIENTAÇÕES À REDE PÚBLICA DE ENSINO PARA O
REGISTRO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS” publicado no site da SEEDF.
Considerando o PLANO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA AS ATIVIDADES
NÃO PRESENCIAIS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL, publicado no site da SEEDF,
após consulta pública.
Considerando a Circular nº 193/2020 - SEE/SUBEB que versa a respeito da u lização da
Plataforma Escola em Casa DF/Moodle, disponibilização de material impresso, orientações sobre
coordenações pedagógicas, atuação das (os) coordenadoras (es) locais e professor (es) regentes.
E, por ﬁm, considerando o PLANO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA AS
ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL, publicado no site
da SEEDF, após consulta pública, segue o CADERNO DE ORIENTAÇÕES, rela vas ao retorno das
a vidades pedagógicas remotas (44851204) e os formulários para a atuação dos proﬁssionais da
Educação Especial, junto aos estudantes com Deﬁciência Intelectual - DI, Surdez/Deﬁciência Audi va S/DA, Deﬁciência Visual - DV, Surdocegueira - SC, Transtorno do Espectro Au sta - TEA, com
comportamento de Altas Habilidades/Superdotação, e do Programa de Educação Precoce - PEP, na
Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.
Por ﬁm, colocamos a Diretoria de Educação Inclusiva à disposição por meio do e-mail
dein.subin@edu.se.df.gov.br para eventuais dúvidas ou outras informações.
Segue para providências.
Atenciosamente,

Vera Lúcia Ribeiro de Barros
Subsecretária de Educação Inclusiva e Integral
Documento assinado eletronicamente por VERA LUCIA RIBEIRO DE BARROS - Matr.0242418-5,
Subsecretário(a) de Educação Inclusiva e Integral, em 06/08/2020, às 15:26, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 44796472 código CRC= 433F078C.
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GOVERNO DE BRASÍLIA
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral
Diretoria de Educação Inclusiva
Gerência de Educação Inclusiva
Programa de Educação Precoce

AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA DE ATENDIMENTO NÃO PRESENCIAL
Nome do Estudante:

Data de Nascimento:

Diagnóstico:
Nome Responsável:
Unidade Escolar:
Ano:

Contato:
Turma

Turno:

Professores:

Foi possível para a família realizar as atividades encaminhadas pelos professores ao estudante?
SIM

EM PARTE

SIM

Se NÃO, explique o motivo?

Os meios de comunicação com o professor(a) foram suficientes para orientá-los na realização da atividade
pedagógica indicada.
SIM
EM PARTE
NÃO
Qual a maior dificuldade encontrada pela família?

As atividades realizadas sob a orientação dos professores tiveram um alcance positivo para o
Desenvolvimento global da criança?
SIM
EM PARTE
NÃO
Se NÃO, explique o motivo?

Observação:

Formulário Aferição de frequência de atendimento não prese (44848398)
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GOVERNO DO DI STRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
S u b s e c r e t a r i a d e E d u c a ç ã o I n c l u s i v a e I n t e g r al
Diretoria de Educação Inclusiva
Gerência de Educação Inclusiva
Gerência de Articulação Institucional

PERFIL INDIVIDUAL PARA ATENDIMENTO REMOTO – PIAR
CENTRO DE ENSINO ESPECIAL E PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PRECOCE

IDENTIFICAÇÃO
NOME DO ESTUDANTE
DATA DE NASCIMENTO:
DIAGNÓSTICO:
NOME RESPONSÁVEL:
CONTATOS DO RESPONSÁVEL:
ENDEREÇO:

ATENDIMENTOS
UNIDADE ESCOLAR:
PROFESSORES QUE ATENDEM O ESTUDANTE:
TURMA/ TURNO:
TIPO DE ATENDIMENTO:
ATENDIMENTOS INTERDISCIPLINARES, COMPLEMENTARES (EDUCAÇÃO FÍSICA,
INFORMÁTICA, ARTES E CIÊNCIAS NATURAIS) E PROJETOS:
QUAIS OS DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO DO ESTUDANTE:
NOME DOS PROFESSORES QUE ATENDEM O ESTUDANTE:

RECURSOS TECNOLÓGICOS
MARQUE AS OPÇÕES QUE INDICAM OS RECURSOS TECNOLÓGICOS QUE O
ESTUDANTE/RESEPONSÁVEL TEM ACESSO:

Formulário PIAR- CEE e PEP (44848662)
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GOVERNO DO DI STRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
S u b s e c r e t a r i a d e E d u c a ç ã o I n c l u s i v a e I n t e g r al
Diretoria de Educação Inclusiva
Gerência de Educação Inclusiva
Gerência de Articulação Institucional

(

) TELEVISÃO

(

(

) COMPUTADOR COM ACESSO À INTERNET

(

) INTERNET FIXA

(

) TELEFONE FIXO

(

) CELULAR COM INTERNET

(

) DADOS MÓVEIS

) OUTROS :________________________________________

CANAIS DE COMUNICAÇÃO EM REDE:
(

) FACEBOOK

(

) YOUTUBE

(

) WHATSAPP

(

) INSTAGRAM

(

) MESSENGER

(

) E-MAIL

(

) OUTRO:______________________________________________________________

QUAL O E- MAIL DO RESPONSÁVEL (Se houver):

QUEM ACOMPANHA O ESTUDANTE EM CASA APRESENTA DIFICULDADE QUANTO AOS
CONTEÚDOS NOS FORMATOS DE: TEXTO, ÁUDIO OU VÍDEO? QUAIS?

DINÂMICA FAMILIAR
TIPO DE MORADIA:
CEDIDA

ALUGADA

PRÓPRIA

QUANTAS PESSOAS RESIDEM NA MORADIA?
TEM ANIMAL DE ESTIMAÇÃO:
SIM

NÃO

É POSSÍVEL PARA A FAMÍLIA ORGANIZAR UM ESPAÇO (FIXO OU TEMPORÁRIO) PARA A
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES?

O ESTUDANTE RECEBE ALGUM BENEFÍCIO/ AUXÍLIO DO GOVERNO? QUAL?

A RENDA SUPRE AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA?
ALGUM MEMBRO DA FAMÍLIA FOI DIAGNOSTICADO OU TEVE QUE FICAR EM ISOLAMENTO
DEVIDO À COVID 19?
SIM
NÃO

Formulário PIAR- CEE e PEP (44848662)
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GOVERNO DO DI STRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
S u b s e c r e t a r i a d e E d u c a ç ã o I n c l u s i v a e I n t e g r al
Diretoria de Educação Inclusiva
Gerência de Educação Inclusiva
Gerência de Articulação Institucional

A FAMÍLIA TEM ENCONTRADO DIFICULDADE EM ADOTAR AS MEDIDAS SANITÁRIAS DE
PREVENÇÃO À COVID 19? QUAL(IS)?

SITUAÇÃO DO ESTUDANTE
O ESTUDANTE TEM UMA ROTINA ESTABELECIDA?

SIM

NÃO

O ESTUDANTE APRESENTA BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE?
SIM
NÃO
O ESTUDANTE FAZ USO DE VÁLVULA, PRÓTESE, ÓRTESE OU ALGUM OUTRO
DISPOSITIVO? QUAL?

O ESTUDANTE ESTÁ RECEBENDO ALGUM OUTRO ATENDIMENTO NÃO PRESENCIAL?

DESEJA COMPARTILHAR ALGUMA SITUAÇÃO (DIFICULDADE) VIVENCIADA PELA FAMÍLIA?

Formulário PIAR- CEE e PEP (44848662)
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PLANO INTERVENTIVO INDIVIDUAL BIMESTRAL – PIBI
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS

Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de
Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS- DF)
NOME DO ESTUDANTE:

Data de Nascimento:

DIAGNÓSTICO:
ANO:

DIAS DE ATENDIMENTO:

TURNO/HORÁRIO:

ESCOLA:
PROFESSOR(A):
TIPO DE SALA:

SONDAGEM DO DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE
ASPECTOS: MOTOR, COGNITIVO,LINGUAGEM, SÓCIO-EMOCIONAL...

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM A SEREM ALCANÇADOS

Formulário PIBI-CAS (44848760)
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ATIVIDADES PROPOSTAS

ESTRATÉGIAS DE ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS
(Tipos de mediações a serem adotadas: whatsapp, mensagens de texto, chamadas de vídeo, atividades
impressas, contato telefônico, e-mail, vídeoaulas, ambientes virtuais de aprendizagem, outros)

MATERIAL DE APOIO UTILIZADO

Formulário PIBI-CAS (44848760)
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REGISTRO DE OBSERVAÇÕES

Data:

/

/

Professor(a) – Matrícula

De acordo,

Equipe Gestora - Matrícula

Formulário PIBI-CAS (44848760)

SEI 00080-00145302/2020-70 / pg. 10

Formulário PIBI-CAS (44848760)
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PLANO INTERVENTIVO INDIVIDUAL BIMESTRAL – PIBI
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS
CENTRO DE ENSINO ESPECIAL
NOME DO ESTUDANTE:

Data de Nascimento:

DIAGNÓSTICO:
ANO:

TURMA:

TURNO:

PROFESSOR(A):

SONDAGEM DO DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE
(Registrar as fragilidades e pontos fortes do estudante para elaboração das atividades de intervenção
pedagógica)

MOTOR

COGNITIVO

(Marco motor, funções psicomotoras: esquema
corporal,
equilíbrio,
coordenação
visomotora,
coordenação dinâmica geral, motricidade fina,
estruturação espaço-temporal, lateralidade, ritmo
dentre
outros
aspectos
relacionados
ao
desenvolvimento motor).

(Percepção, raciocínio lógico, organização de
pensamento, compreensão de ideias, conhecimento
de mundo, aprendizagem virtual, imaginação, dentre
outros aspectos relacionados ao desenvolvimento
cognitivo)

LINGUAGEM

(Formas

de comunicação e interação – capacidade
comunicação, linguagem receptiva e expressiva)

SÓCIO-EMOCIONAL

de (Interação, habilidades interpessoais, autoestima,
autonomia, regras de conduta, comportamento
adaptativo e relações socioafetivas)

AVAs (Cuidados pessoais, atividades instrumentais de vida, habilidades ocupacionais, segurança do ambiente,
qualidade de vida)

Formulário PIBI-CEE (44848876)
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM A SEREM ALCANÇADOS

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PROPOSTAS
Atividades

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PROPOSTAS
Educação Física

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PROPOSTAS
Artes

Formulário PIBI-CEE (44848876)
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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PROPOSTAS
Informática

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PROPOSTAS
Ciências Naturais – Ed. Ambiental

ESTRATÉGIAS DE ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS
(Tipos de mediações a serem adotadas: whatsapp, mensagens de texto, chamadas de vídeo, atividades
impressas, contato telefônico, e-mail, vídeoaulas, ambientes virtuais de aprendizagem, outros)

MATERIAL DE APOIO
Currículo em Movimento – Ed. Infantil
Currículo funcional

Formulário PIBI-CEE (44848876)
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Data:

/

/

Professor(a) – Pedagogo/ Matrícula

Professor(a) – Educação Física / Matrícula

Professor(a) – Informática/ Matrícula

Professor(a) – Artes/ Matrícula

Professor(a) – Ciências Naturais/ Matrícula

Coordenador( a) - Matrícula

De acordo,

Gestor( a) - Matrícula

Formulário PIBI-CEE (44848876)
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PLANO INTERVENTIVO INDIVIDUAL BIMESTRAL – PIBI

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS

Classes Especiais
NOME DO ESTUDANTE:

Data de Nascimento:

DIAGNÓSTICO:
ANO:

TURMA:

TURNO:

PROFESSOR(A):

SONDAGEM DO DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE

MOTOR

COGNITIVO

(Marco motor, funções psicomotoras: esquema
corporal,
equilíbrio,
coordenação
visomotora,
coordenação dinâmica geral, motricidade fina,
estruturação espaço-temporal, lateralidade, ritmo
dentre
outros
aspectos
relacionados
ao
desenvolvimento motor).

(Percepção, raciocínio lógico, organização de
pensamento, compreensão de ideias, conhecimento
de mundo, aprendizagem virtual, imaginação, dentre
outros aspectos relacionados ao desenvolvimento
cognitivo)

LINGUAGEM

SÓCIO-EMOCIONAL

de comunicação e interação – capacidade de (Interação, habilidades interpessoais, autoestima,
comunicação, linguagem receptiva e expressiva)
autonomia, regras de conduta, comportamento
adaptativo e relações socioafetivas)
(Formas

AVAs (Cuidados pessoais, atividades instrumentais de vida, habilidades ocupacionais, segurança do ambiente,
qualidade de vida)

Formulário PIBI-CLASSES ESPECIAIS (44848981)
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM A SEREM ALCANÇADOS

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PROPOSTAS

ESTRATÉGIAS DE ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS
(Tipos de mediações a serem adotadas: whatsapp, mensagens de texto, chamadas de vídeo, atividades
impressas, contato telefônico, e-mail, vídeoaulas, ambientes virtuais de aprendizagem, outros)

MATERIAL DE APOIO UTILIZADO

Formulário PIBI-CLASSES ESPECIAIS (44848981)

SEI 00080-00145302/2020-70 / pg. 17

REGISTRO DE OBSERVAÇÕES

Data:

/

/

Professor(a) – Matrícula

Supervisor/Coordenador( a) - Matrícula

De acordo,

Equipe Gestora - Matrícula

Formulário PIBI-CLASSES ESPECIAIS (44848981)
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PLANO INTERVENTIVO INDIVIDUAL BIMESTRAL – PIBI
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS

GUIA-INTÉRPRETE

NOME DO ESTUDANTE:

Data de Nascimento:

DIAGNÓSTICO:
ANO:

DIAS DE ATENDIMENTO:

TURNO/HORÁRIO:

ESCOLA:
PROFESSOR(A):
TIPO DE SALA:

SONDAGEM DO DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE
ASPECTOS: MOTOR, COGNITIVO,LINGUAGEM, SÓCIO-EMOCIONAL...

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM A SEREM ALCANÇADOS

Formulário PIBI- GUIA (44849167)
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ATIVIDADES PROPOSTAS

ESTRATÉGIAS DE ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS
(Tipos de mediações a serem adotadas: whatsapp, mensagens de texto, chamadas de vídeo, atividades
impressas, contato telefônico, e-mail, vídeoaulas, ambientes virtuais de aprendizagem, outros)

MATERIAL DE APOIO UTILIZADO

Formulário PIBI- GUIA (44849167)
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REGISTRO DE OBSERVAÇÕES

Data:

/

/

Professor(a) – Matrícula

De acordo,

Equipe Gestora - Matrícula

Formulário PIBI- GUIA (44849167)
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Formulário PIBI- GUIA (44849167)
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PLANO DE AÇÃO BIMESTRAL

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS

ITINERÂNCIA
NOME DO ESTUDANTE:

Data de Nascimento:

DIAGNÓSTICO:
ANO:

TURMA:

TURNO:

PROFESSOR(A):

SONDAGEM DO DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE

MOTOR

COGNITIVO

(Marco motor, funções psicomotoras: esquema
corporal,
equilíbrio,
coordenação
visomotora,
coordenação dinâmica geral, motricidade fina,
estruturação espaço-temporal, lateralidade, ritmo
dentre
outros
aspectos
relacionados
ao
desenvolvimento motor).

(Percepção, raciocínio lógico, organização de
pensamento, compreensão de ideias, conhecimento
de mundo, aprendizagem virtual, imaginação, dentre
outros aspectos relacionados ao desenvolvimento
cognitivo)

LINGUAGEM

(Formas SÓCIO-EMOCIONAL
de comunicação e interação – capacidade de (Interação, habilidades interpessoais, autoestima,
comunicação, linguagem receptiva e expressiva)
autonomia, regras de conduta, comportamento
adaptativo e relações socioafetivas)

AVAs (Cuidados pessoais, atividades instrumentais de vida, habilidades ocupacionais, segurança do ambiente,
qualidade de vida)

Formulário Plano de ação bimestral (44849354)
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM A SEREM ALCANÇADOS

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PROPOSTAS

ESTRATÉGIAS DE ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS
(Tipos de mediações a serem adotadas: whatsapp, mensagens de texto, chamadas de vídeo, atividades
impressas, contato telefônico, e-mail, vídeoaulas, ambientes virtuais de aprendizagem, outros)

MATERIAL DE APOIO UTILIZADO

Formulário Plano de ação bimestral (44849354)
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REGISTRO DE OBSERVAÇÕES

Data:

/

/

Professor(a) – Matrícula

Coordenador( a) Intermediário - Matrícula

De acordo,

Equipe Gestora - Matrícula

Formulário Plano de ação bimestral (44849354)
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REGISTRO DE OBSERVAÇÃO NÃO PRESENCIAL
NOME:

Data de Nascimento:

DIAGNÓSTICO:
ANO:

TURMA:

TURNO

PROFESSOR(A):

DATA

OBSERVAÇÕES

Formulário Registro de Observação (44849449)
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PLANO INTERVENTIVO INDIVIDUAL BIMESTRAL – PIBI

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS

SALA DE RECURSOS
NOME DO ESTUDANTE:

Data de Nascimento:

DIAGNÓSTICO:
ANO:

DIAS DE ATENDIMENTO:

TURNO/HORÁRIO:

ESCOLA:
PROFESSOR(A):
TIPO DE SALA:

SONDAGEM DO DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE
ASPECTOS: MOTOR, COGNITIVO,LINGUAGEM, SÓCIO-EMOCIONAL...

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM A SEREM ALCANÇADOS

Formulário PIBI-SRs (44849532)
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ATIVIDADES PROPOSTAS

ESTRATÉGIAS DE ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS
(Tipos de mediações a serem adotadas: whatsapp, mensagens de texto, chamadas de vídeo, atividades
impressas, contato telefônico, e-mail, vídeoaulas, ambientes virtuais de aprendizagem, outros)

MATERIAL DE APOIO UTILIZADO

Formulário PIBI-SRs (44849532)
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REGISTRO DE OBSERVAÇÕES

Data:

/

/

Professor(a) – Matrícula

De acordo,

Equipe Gestora - Matrícula

Formulário PIBI-SRs (44849532)
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PLANO DE AÇÃO BIMESTRAL

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS

ITINERANTES
NOME DO ESTUDANTE:

Data de Nascimento:

DIAGNÓSTICO:
ANO:

DIAS DE ATENDIMENTO:

TURNO/HORÁRIO:

ESCOLA:
PROFESSOR(A):

SONDAGEM DO DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE
ASPECTOS: MOTOR, COGNITIVO,LINGUAGEM, SÓCIO-EMOCIONAL...

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM A SEREM ALCANÇADOS

Formulário Plano de ação itinerantes (44849638)
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ATIVIDADES PROPOSTAS

ESTRATÉGIAS DE ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS
(Tipos de mediações a serem adotadas: whatsapp, mensagens de texto, chamadas de vídeo, atividades
impressas, contato telefônico, e-mail, vídeoaulas, ambientes virtuais de aprendizagem, outros)

MATERIAL DE APOIO UTILIZADO

Formulário Plano de ação itinerantes (44849638)
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REGISTRO DE OBSERVAÇÕES

Data:

/

/

Professor(a) – Matrícula

De acordo,

Equipe Gestora - Matrícula

Formulário Plano de ação itinerantes (44849638)

SEI 00080-00145302/2020-70 / pg. 32

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS - (mês)/ 2020
Relatório de Atividades - Referência de (dia) a (dia) de (mês) e 2020
Nome do Servidor:

Matrícula:

Unidade Escolar:
Data

Data: /
/2020
Nome Servidor
Mat. xxx.xxx-x

Carga horária Semanal:

Atendimento:
Turno(s)

Local de Trabalho

Turno de Regência:

Atividades Desenvolvidas

Nome Coordenador(a)
Coordenador Mat. xxx.xxx - x

Formulário Relatório de Ativ. PEP (44850352)

Observação

Nome Gestor(a)
Gestor Mat. xxx.xxx-x
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Formulário Relatório de Ativ. PEP (44850352)
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RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS - (mês) / 2020

Relatório de Atividades
( ) CENTRO DE ENSINO ESPECIAL
( ) SALA DE RECURSOS
( ) CLASSE ESPECIAL
( ) OUTROS. ESPECIFICAR: _____________________
Nome do Servidor:

Matrícula:

Unidade Escolar:
Data/Período

Carga horária Semanal:

Atendimento:
Quantitativo
de Estudantes
Atendidos no
Período

Data: /
/2020
Servidor ___________
Servidor Mat. ___________

Meios de
acionamento
utilizados no
período

Turno de Regência:

Relato de Atividades Desenvolvidas com a
Turma

Observações Importantes

(práticas exitosas, desafios/dificuldades apresentadas
pelos estudantes, situações esporádicas ou que
mereçam atenção, apontamentos para próximo período
de execução de atividades,
acionamentos/direcionamentos para rede de
apoio/Equipe Gestora)

Coordenador (a) ___________
Coordenador Mat. ____________

Formulário Relatório Mensal (44850550)
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Gestor(a) ___________
Gestor Mat. ____________

PLANO INTERVENTIVO INDIVIDUAL BIMESTRAL – PIBI
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS
CENTRO DE ENSINO ESPECIAL E PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PRECOCE

NOME DO ESTUDANTE:

Data de Nascimento:

DIAGNÓSTICO:
ANO:

TURMA:

TURNO:

PROFESSOR(A):

SONDAGEM DO DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE
(Registrar as fragilidades e pontos fortes do estudante para elaboração das atividades de intervenção
pedagógica)

MOTOR

(Marco
motor, funções psicomotoras: esquema corporal,
equilíbrio, coordenação visomotora, coordenação
dinâmica geral, motricidade fina, estruturação
espaço-temporal, lateralidade, ritmo dentre outros
aspectos relacionados ao desenvolvimento motor).

LINGUAGEM

(Formas

COGNITIVO
(Percepção, raciocínio lógico, organização de
pensamento, compreensão de ideias, conhecimento
de mundo, aprendizagem virtual, imaginação,dentre
outros aspectos relacionados ao desenvolvimento
cognitivo)

SÓCIO-EMOCIONAL

de comunicação e interação - capacidade de (Interação, habilidades interpessoais, autoestima,
comunicação, linguagem receptiva e expressiva)
autonomia, regras de conduta, comportamento
adaptativo e relações socioafetivas)

Formulário PIBI-PEP (44850788)

SEI 00080-00145302/2020-70 / pg. 36

AVAs (Cuidados pessoais, atividades instrumentais de vida, habilidades ocupacionais, segurança do ambiente,
qualidade de vida)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM A SEREM ALCANÇADOS

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PROPOSTAS

ESTRATÉGIAS DE ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS
(Tipos de mediações a serem adotadas: whatsapp, mensagens de texto, chamadas de vídeo, atividades
impressas, contato telefônico, e-mail, vídeoaulas, ambientes virtuais de aprendizagem, outros)

Formulário PIBI-PEP (44850788)

SEI 00080-00145302/2020-70 / pg. 37

MATERIAL DE APOIO
(1 a 5 meses)
AVA’S, COGNITIVO, LINGUAGEM, MOTOR

Currículo em Movimento – Ed. Infantil

(6 a 12 meses)
COGNITIVO, LINGUAGEM, MOTOR

Currículo funcional

( 1 a 2 anos)
COGNITIVO, LINGUAGEM, MOTOR

Ficha Evolutiva

(2 a 3 anos)
COGNITIVO, LINGUAGEM, MOTOR

Avaliação Funcional de Educação Física

( 3 a 4 anos)
COGNITIVO, LINGUAGEM, MOTOR

Data

Professor( a) - Matrícula

Coordenador( a) - Matrícula

De acordo,

Formulário PIBI-PEP (44850788)
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Gestor( a) - Matrícula

Formulário PIBI-PEP (44850788)

SEI 00080-00145302/2020-70 / pg. 39

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral - SUBIN

CADERNO DE ORIENTAÇÕES PARA A ORGANIZAÇÃO DO
TRABALHO PEDAGÓGICO REMOTO DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL

Brasília, agosto de 2020
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral - SUBIN

Subsecretária de Educação Inclusiva e Integral
Vera Lúcia Ribeiro de Barros
Diretoria de Educação Inclusiva
Riane Natália Soares Vasconcelos
Gerência de Educação Inclusiva
Roseane Badu Araújo
Gerência de Articulação Institucional
Renata Antunes de Souza
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral - SUBIN

INTRODUÇÃO
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral - SUBIN

INTRODUÇÃO
O panorama mundial determinado pela pandemia do novo Coronavírus estabeleceu,
dentre inúmeras medidas tomadas pelas autoridades em saúde, o fechamento das escolas de
várias regiões do país, incluindo as do Distrito Federal. Dessa forma, há praticamente 4 meses
os estudantes da rede pública de ensino do DF estão afastados das aulas presenciais.
Entretanto, novas maneiras de atendimento aos estudantes vêm sendo utilizadas no
cenário Distrital. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF produziu
teleaulas que foram veiculadas em rede nacional. Destaca-se a participação da Subsecretaria
de ducação nclusiva e ntegral com o programa ‘ rincar é oisa éria’, voltado à orientação
das famílias dos bebês e das crianças do Programa de Educação Precoce, e do programa ‘ ais
que special’, direcionado aos estudantes dos entros de nsino special
Na continuidade de suas atividades, a Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral,
por intermédio da Diretoria de Educação Inclusiva e suas Gerências, têm envidado esforços
para promover o Atendimento Educacional Especializado - AEE de forma não presencial,
respeitando as especificidades dos estudantes com deficiências, com Transtorno do Espectro
Autista - TEA e com comportamento de Altas Habilidades/Superdotação, bem como para
crianças e bebês considerados de risco atendidos no Programa de Educação Precoce.
Dito isso, a Diretoria de Educação Inclusiva, subsidiada por contribuições de servidores
da SEEDF construiu o PLANO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA ATIVIDADES NÃO
PRESENCIAIS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL, aprovado em Consulta
Pública, divulga o presente documento intitulado Caderno de Orientações para a organização
do trabalho pedagógico remoto da Educação Especial, ensejando pormenorizar os
instrumentos e as possibilidades de atuação dos servidores do Atendimento Educacional
Especializado - AEE, durante as atividades não presenciais.
Considera-se, portanto, a Educação Especial/Inclusiva como um compromisso coletivo,
que conta com o importante trabalho realizado pelos profissionais do Atendimento
Educacional Especializado. Pode-se considerar que os desafios a serem superados pelos
estudantes com deficiências, Transtorno do Espectro Autista - TEA ou com comportamento de
Altas Habilidades/ uperdotação têm sua origem em “barreiras sociais, psicológicas,
atitudinais, físicas, dentre outras que possam impedir a educação cidadã (Resolução
nº01/2017
)” endo assim, no atual momento, o
torna-se um suporte
imprescindível para estes estudantes, suas famílias e para a comunidade escolar.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral - SUBIN

Destaca-se que o novo contexto da educação não presencial, mediada ou não por
tecnologia, é desafiador para todos os participantes do processo ensino-aprendizagem. Os
professores da SEEDF que atuam na Educação Especial, terão que redimensionar seu fazer
pedagógico, apropriando-se de novas ferramentas e instrumentos de modo a superar os
obstáculos e os impactos oriundos da atual Pandemia, garantindo a tão importante
continuidade do processo pedagógico junto aos estudantes com Deficiências, com Transtorno
do Espectro Autista - TEA, com comportamento de Altas Habilidades/Superdotação, bem
como crianças e bebês atendidos no Programa de Educação Precoce.
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
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1.
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO REMOTO DOS
CENTROS DE ENSINO ESPECIAL – CEE
1.1. ORIENTAÇÕES AOS PROFESSORES DOS CENTROS DE ENSINO ESPECIAL
1.1.1. Instrumentos Pedagógicos
● PERFIL INDIVIDUAL PARA ATENDIMENTO REMOTO - PIAR
● PLANO INTERVENTIVO BIMESTRAL - PIBI
● RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1.1.2 DESCRIÇÃO DOS INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS - CEE

PERFIL INDIVIDUAL PARA ATENDIMENTO REMOTO - PIAR
Função: levantamento de indicadores que servirão
de apoio na elaboração de estratégias para o
acionamento dos estudantes e de seus
responsáveis na implantação do atendimento não
presencial.

FORMATOS PARA ENCAMINHAMENTO

Documento digital ou documento impresso

DESTINATÁRIO

Família/responsável pelo estudante

RESPONSÁVEL PELA DISPONIBILIZAÇÃO

Equipe gestora e/ou professores do estudante,
segundo estratégia adotada no Plano de Ação da
Unidade Escolar, de forma que os professores
possam acessar as informações coletadas para a
construção do plano interventivo individual.

CONTEÚDO

Identificação do estudante e de seu responsável;
aspectos da dinâmica familiar;
recursos
tecnológicos e canais de comunicação em rede
disponíveis e situação do estudante para as
atividades remotas.

PERIODICIDADE/ FREQUÊNCIA

Aplicação única, para início das atividades não
presenciais, inclusive para estudantes que
ingressarem durante o período não presencial
(novas matrículas)
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
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PLANO INTERVENTIVO INDIVIDUAL - PIBI
Documento norteador de preenchimento obrigatório, que
apresenta um panorama de estratégias pedagógicas para o
atendimento não presencial delimitados a partir da sondagem
do desenvolvimento dos estudantes, dos objetivos de
aprendizagem a serem alcançados, das atividades pedagógicas a
serem propostas e da indicação de canais de mediação para
orientação, monitoramento e acompanhamento do processo
pedagógico.

FORMATO

Documento digital

CONTEÚDO

Parte colaborativa: sondagem do desenvolvimento do
estudante; indicação de canais de mediação; objetivos de
aprendizagem a serem alcançados.
Parte específica: atividades pedagógicas propostas, por área de
atuação do professor.

ELABORAÇÃO

Parte colaborativa: deverá ser construída de forma conjunta, por
todos os professores que atendem o estudante.
Parte específica: deverá ser elaborada por cada professor que
atende o estudante, em sua respectiva área de atuação.
Este documento poderá ser alterado para inclusão de áreas ou
atendimentos oferecidos no centro, a exemplo dos projetos em
andamento.
VALIDAÇÃO

Equipe gestora, após análise da coordenação pedagógica.

PERIODICIDADE/ FREQUÊNCIA

1º PIBI - engloba o planejamento para o período letivo não
presencial de 13/07/2020 a 28/09/2020.
2º PIBI - Em caso de continuidade das atividades não
presenciais, o segundo PIBI deverá ser apresentado à
coordenação pedagógica para análise e validação pela equipe
gestora, até o dia 02/10/2020, englobando o planejamento para
o período letivo não presencial de 02/10/ 2020 até o término do
ano letivo.

ENVIO/ARQUIVAMENTO

O documento deverá ser disponibilizado à unidade escolar, pela
via acordada entre professores e gestores, devendo ser
arquivado na pasta individual de cada estudante.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral - SUBIN

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
Documento descritivo mensal de preenchimento
obrigatório, para registro das atividades pedagógicas
realizadas com os estudantes, referentes ao atendimento
não presencial, a ser elaborado pelo professor e
disponibilizado à equipe gestora para arquivamento na
unidade escolar.

Nele devem constar os registros pormenorizados das
ações pedagógicas realizadas e as devolutivas
apresentadas por cada estudante e família/responsável à
proposta do PIBI.
Este instrumento também servirá para subsidiar
respostas a possíveis questionamentos de órgãos de
controle, acerca da efetiva realização das aulas não
presenciais.
FORMATO

Documento digital.

RESPONSÁVEL

Cada professor deverá preencher um relatório mensal
por turma.

PERIODICIDADE/ FREQUÊNCIA

Mensal.

2. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO REMOTO PARA A
EDUCAÇÃO PRECOCE - PEP
2.1. ORIENTAÇÕES AOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PRECOCE
2.1.1. Instrumentos Pedagógicos
● PERFIL INDIVIDUAL PARA ATENDIMENTO REMOTO - PIAR
● PLANO INTERVENTIVO BIMESTRAL - PIBI
● RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
● RELATÓRIO DE AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA
● REGISTRO DE OBSERVAÇÕES
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2.1.2 DESCRIÇÃO DOS INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS - PEPPERFIL INDIVIDUAL PARA

ATENDIMENTO REMOTO - PIAR
Função: levantamento de indicadores que
servirão de apoio na elaboração de estratégias
para o acionamento dos estudantes e de seus
responsáveis na implantação do atendimento
não presencial.

FORMATOS PARA ENCAMINHAMENTO

Documento digital ou documento impresso

DESTINATÁRIO

Família/responsável pelo estudante do PEP

RESPONSÁVEL PELA DISPONIBILIZAÇÃO

Equipe gestora e/ou professores do estudante
segundo estratégia adotada no Plano de Ação
da Unidade escolar, de forma que a
coordenação e professores do PEP mantenham
o acompanhamento e monitoramento das
informações coletadas para elaboração do
Plano Interventivo Individual.

CONTEÚDO

Identificação do estudante e de seu
responsável;
aspectos da dinâmica familiar; recursos
tecnológicos e canais de comunicação em rede
disponíveis e situação do estudante para as
atividades remotas.

PERIODICIDADE/ FREQUÊNCIA

Aplicação única, para início das atividades não
presenciais, inclusive para estudantes que
ingressarem durante o período não presencial
(novas matrículas).
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PLANO INTERVENTIVO INDIVIDUAL - PIBI
Documento norteador que apresenta um panorama
de estratégias pedagógicas para o atendimento não
presencial delimitado a partir da sondagem do
desenvolvimento dos estudantes, dos objetivos de
aprendizagem a serem alcançados, das atividades
pedagógicas a serem propostas e da indicação de
canais de mediação para orientação, monitoramento
e acompanhamento do processo pedagógico.
FORMATO

Documento digital

CONTEÚDO

Parte colaborativa: sondagem do desenvolvimento do
estudante; indicação de canais de mediação; objetivos
de aprendizagem a serem alcançados.
Parte específica: atividades pedagógicas propostas,
por área de atuação do professor.

ELABORAÇÃO

Parte colaborativa: deverá ser construída de forma
conjunta, pelos professores de Educação Física e
Atividades/Pedagogo, que atendem o estudante.
Parte específica: deverá ser elaborada por cada
professor que atende o estudante, em sua respectiva
área de atuação, em instrumento padrão próprio, por
área.

VALIDAÇÃO E ARQUIVAMENTO

Coordenação Pedagógica do Programa de Educação
Precoce e Equipe gestora.Após o recebimento deste
instrumento, encaminhado pela GEIN/DEIN, via drive
específico, a equipe gestora da unidade escolar
deverá disponibilizar ao coordenador local do PEP,
que fará a disponibilização aos professores do PEP
para o prosseguimento das ações. Este documento
também ficará compartilhado no drive com a
DEIN/GEIN e após preenchimento deverá ser
arquivado na pasta virtual de cada estudante.

MONITORAMENTO E SUPERVISÃO

Coordenação Pedagógica Local e Central do PEP

PERIODICIDADE/ FREQUÊNCIA

1º PIBI - engloba o planejamento para o período
letivo não presencial de 13/07/2020 a 28/09/2020.
2º PIBI - Em caso de continuidade das atividades não
presenciais, o segundo PIBI deverá ser apresentado à
coordenação pedagógica para análise e validação pela
equipe gestora, até o dia 02/10/2020, englobando o
planejamento para o período letivo não presencial de
02/10/ 2020 até o término do ano letivo.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES MENSAL
Documento descritivo mensal, para registro das
atividades pedagógicas realizadas com os estudantes,
referentes ao atendimento não presencial, a ser
elaborado por cada professor do PEP e disponibilizado
em drive próprio.
Nele devem constar os registros pormenorizados das
ações pedagógicas realizadas e as devolutivas
apresentadas por cada estudante e família/responsável à
proposta do PIBI.
Este instrumento também servirá para subsidiar
respostas a possíveis questionamentos de órgãos de
controle, acerca da efetiva realização das aulas não
presenciais.
FORMATO

Documento digital

MONITORAMENTO,
ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO

Coordenação do PEP, Equipe Gestora, SUBIN/DEIN/GEIN

PERIODICIDADE/ FREQUÊNCIA

Mensal, com registro diário.

REGISTRO DE OBSERVAÇÕES
Documento de preenchimento esporádico, caso o
professor entenda ser necessário, para registro de
situações extraordinárias sobre o estudante, no contexto
do atendimento não presencial. Trata-se de instrumento
já utilizado no atendimento presencial do PEP,
disponibilizado em modo virtual.

FORMATO

Documento digital

MONITORAMENTO,
ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO

Coordenação do PEP, Equipe Gestora, SUBIN/DEIN/GEIN

PERIODICIDADE/ FREQUÊNCIA

Quando o preenchimento for considerado necessário,
pelo professor.
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FREQUÊNCIA DO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO PRECOCE
Documento quinzenal, com função consultiva
junto às famílias/responsáveis, fomentando a
reflexão e a devolutiva sobre o processo
pedagógico do estudante no atendimento não
presencial, para subsidiar possíveis ajustes na ação
pedagógica do professor à realidade e às
demandas do estudante.
FORMATO

Documento digital ou documento impresso.

DESTINATÁRIO

Família/responsável pelo estudante do PEP.

RESPONSÁVEL PELA DISPONIBILIZAÇÃO

Professores do estudante.

MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E
SUPERVISÃO

Professores e Coordenação do PEP, Equipe
Gestora, SUBIN/DEIN/GEIN.

PERIODICIDADE/FREQUÊNCIA

A aplicação deverá acontecer quinzenalmente, a
partir da publicação deste Caderno de
Orientações.

3. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO REMOTO PARA AS
CLASSES ESPECIAIS
3.1. ORIENTAÇÕES AOS PROFESSORES CLASSES ESPECIAIS
3.1.1. Instrumentos Pedagógicos
● PLANO INTERVENTIVO BIMESTRAL - PIBI
● RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
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PLANO INTERVENTIVO INDIVIDUAL - PIBI
Documento norteador, que apresenta um panorama
de estratégias pedagógicas para o atendimento não
presencial a partir da sondagem do desenvolvimento
dos estudantes, dos objetivos de aprendizagem a
serem alcançados, das atividades pedagógicas a serem
propostas e da indicação de canais de mediação para
orientação, monitoramento e acompanhamento do
processo pedagógico.

FORMATO

Documento digital (podendo ser preenchido via drive)
e impresso.

CONTEÚDO

Sondagem do desenvolvimento do estudante;
indicação de canais de mediação; objetivos de
aprendizagem a serem alcançados e atividades
pedagógicas propostas.

ELABORAÇÃO

Deverá ser elaborado por cada professor que atende o
estudante, em sua respectiva área de atuação.
Este documento poderá ser alterado, pelos
professores itinerantes, para adequação da
nomenclatura contida nos campos do formulário, de
acordo às especificidades dos atendimentos. No
entanto, deverão ser mantidos o objetivo e o formato
do PIBI.

ENVIO/ARQUIVAMENTO

O documento deverá ser disponibilizado à unidade
escolar, pela via acordada entre professores e
gestores, devendo ser arquivado na pasta individual
de cada estudante.

VALIDAÇÃO

Equipe gestora,
pedagógica.

PERIODICIDADE/ FREQUÊNCIA

1º PIBI - engloba o planejamento para o período
letivo não presencial de 13/07/2020 a 28/09/2020.
2º PIBI - Em caso de continuidade das atividades não
presenciais, o segundo PIBI deverá ser apresentado à
coordenação pedagógica para análise e validação pela
equipe gestora, até o dia 02/10/2020, englobando o
planejamento para o período letivo não presencial de
02/10/ 2020 até o término do ano letivo.

após

análise

da

coordenação
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RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
Documento descritivo mensal,
para registro das
atividades pedagógicas realizadas com os estudantes,
referentes ao atendimento não presencial, a ser
elaborado pelo professor e disponibilizado à equipe
gestora para arquivamento na unidade escolar.
Nele devem constar os registros pormenorizados das
ações pedagógicas realizadas e as devolutivas
apresentadas por cada estudante e família/responsável à
proposta do PIBI.
Este instrumento também servirá para subsidiar
respostas a possíveis questionamentos de órgãos de
controle, acerca da efetiva realização das aulas não
presenciais.
FORMATO

Documento digital (podendo ser preenchido via drive) e
impresso.

MONITORAMENTO,
ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO

Coordenação e Equipe Gestora.

PERIODICIDADE/ FREQUÊNCIA

Mensal
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4. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO REMOTO PARA AS
SALAS DE RECURSOS
4.1. ORIENTAÇÕES AOS PROFESSORES DE SALAS DE RECURSOS GENERALISTA E
ESPECÍFICA
4.1.1. Instrumentos Pedagógicos
● PLANO INTERVENTIVO BIMESTRAL - PIBI
● RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

PLANO INTERVENTIVO INDIVIDUAL BIMESTRAL - PIBI
Documento norteador, que apresenta um panorama de estratégias
pedagógicas para o atendimento não presencial a partir da sondagem
do desenvolvimento dos estudantes, dos objetivos de aprendizagem a
serem alcançados, das atividades pedagógicas a serem propostas e da
indicação de canais de mediação para orientação, monitoramento e
acompanhamento do processo pedagógico.

FORMATO

Documento digital (podendo ser preenchido via drive) e impresso.

CONTEÚDO

Sondagem do desenvolvimento do estudante; indicação de canais de
mediação; objetivos de aprendizagem a serem alcançados e atividades
pedagógicas propostas.

ELABORAÇÃO

Deverá ser elaborado por cada professor que atende o estudante, em
sua respectiva área de atuação.
Este documento poderá ser alterado, pelos professores itinerantes, para
adequação da nomenclatura contida nos campos do formulário, de
acordo às especificidades dos atendimentos. No entanto, deverão ser
mantidos o objetivo e o formato do PIBI.

VALIDAÇÃO

Equipe gestora, após análise da coordenação pedagógica.

PERIODICIDADE/
FREQUÊNCIA

1º PIBI - engloba o planejamento para o período letivo não presencial
de 13/07/2020 a 28/09/2020.
2º PIBI - Em caso de continuidade das atividades não presenciais, o
segundo PIBI deverá ser apresentado à coordenação pedagógica para
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análise e validação pela equipe gestora, até o dia 02/10/2020,
englobando o planejamento para o período letivo não presencial de
02/10/ 2020 até o término do ano letivo.
ENVIO/ARQUIVAMENTO

O documento deverá ser disponibilizado à unidade escolar, pela via
acordada entre professores e gestores, devendo ser arquivado na pasta
individual do estudante.

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
Documento descritivo mensal,
para registro das
atividades pedagógicas realizadas com os estudantes,
referentes ao atendimento não presencial, a ser
elaborado pelo professor e disponibilizado à equipe
gestora para arquivamento na unidade escolar.
Nele devem constar os registros pormenorizados das
ações pedagógicas realizadas e as devolutivas
apresentadas por cada estudante e família/responsável à
proposta do PIBI.
Este instrumento também servirá para subsidiar
respostas a possíveis questionamentos de órgãos de
controle, acerca da efetiva realização das aulas não
presenciais.
FORMATO

Documento digital (podendo ser preenchido via drive) e
impresso.

MONITORAMENTO,
ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO

Coordenação e Equipe Gestora.

PERIODICIDADE/ FREQUÊNCIA

Mensal
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4.2. ORIENTAÇÕES AOS PROFESSORES INTÉRPRETES
4.2.1. Instrumentos Pedagógicos
● RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
Relatório mensal para registro pormenorizado das
atividades de interpretação em Libras/português/Libras
durante as interações no ambiente virtual de
aprendizado - AVA, bem como nos demais meios
utilizados pela unidade de ensino, sejam elas em
atividades síncronas ou assíncronas.
Este instrumento também servirá para subsidiar
respostas a possíveis questionamentos de órgãos de
controle, acerca da efetiva realização das atividades de
interpretação educacional.
FORMATO

Documento digital (podendo ser preenchido via drive) e
impresso.

MONITORAMENTO,
ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO

Coordenação, Equipe Gestora

PERIODICIDADE/ FREQUÊNCIA

Mensal

4.3. DOS INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS DO PROFESSOR GUIA-INTÉRPRETE
4.3.1. Instrumentos Pedagógicos
● PLANO INTERVENTIVO BIMESTRAL
● RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
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PLANO INTERVENTIVO INDIVIDUAL BIMESTRAL - PIBI
Documento norteador que apresenta um panorama de
estratégias didático-pedagógicas para o atendimento não
presencial a partir da sondagem do desenvolvimento dos
estudantes, dos objetivos de aprendizagem a serem alcançados,
das atividades pedagógicas a serem propostas aos
estudantes/responsáveis e da indicação de canais de mediação
para orientação também aos estudantes/responsáveis,
monitoramento e acompanhamento do processo pedagógico
não presencial.
FORMATO

Documento digital (podendo ser preenchido via drive) e
impresso.

CONTEÚDO

Sondagem do desenvolvimento do estudante; indicação de
canais de mediação; objetivos de aprendizagem a serem
alcançados e atividades pedagógicas propostas.

ELABORAÇÃO

Deverá ser elaborado pelo professor guia-intérprete que atende
o estudante.
Este documento poderá ser alterado, pelos professores
itinerantes, para adequação da nomenclatura contida nos
campos do formulário, de acordo às especificidades dos
atendimentos. No entanto, deverão ser mantidos o objetivo e o
formato do PIBI.

VALIDAÇÃO

Equipe gestora, após análise da coordenação pedagógica.

PERIODICIDADE/ FREQUÊNCIA

1º PIBI - engloba o planejamento para o período letivo não
presencial de 13/07/2020 a 28/09/2020.
2º PIBI - Em caso de continuidade das atividades não
presenciais, o segundo PIBI deverá ser apresentado à
coordenação pedagógica para análise e validação pela equipe
gestora, até o dia 02/10/2020, englobando o planejamento para
o período letivo não presencial de 02/10/ 2020 até o término do
ano letivo.

ENVIO/ARQUIVAMENTO

Deverá ser disponibilizado, pela forma acordada entre os
partícipes do processo, às famílias e à Unidade Escolar, devendo
uma via do documento ser arquivada na pasta individual
estudante.
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RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
Documento descritivo mensal, para registro das atividades
pedagógicas realizadas com os estudantes, referentes ao
atendimento não presencial, a ser elaborado pelo guiaintérprete e disponibilizado à equipe gestora para arquivamento
na unidade escolar.
Nele devem constar os registros pormenorizados das atividades
desenvolvidas e as devolutivas apresentadas por cada estudante
e família/responsável à proposta do PIBI.
Este instrumento também servirá para subsidiar respostas a
possíveis questionamentos de órgãos de controle, acerca da
efetiva realização das aulas não presenciais.
FORMATO

Documento digital (podendo ser preenchido via drive) e
impresso.

MONITORAMENTO,
ACOMPANHAMENTO E
SUPERVISÃO

Coordenação e Equipe Gestora.

PERIODICIDADE/ FREQUÊNCIA

Mensal

5. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO REMOTO
- CASDF
5.1. INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS
● Relatório Mensal de Atividade

● Plano Interventivo Individual Bimestral
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PLANO INTERVENTIVO INDIVIDUAL BIMESTRAL - PIBI
Documento norteador que apresenta um panorama de
estratégias pedagógicas para o atendimento não presencial a
partir da sondagem do desenvolvimento dos estudantes, dos
objetivos de aprendizagem a serem alcançados, das atividades
pedagógicas a serem propostas e da indicação de canais de
mediação para orientação, monitoramento e acompanhamento
do processo pedagógico.
FORMATO

Documento digital (podendo ser preenchido via drive) e
impresso.

CONTEÚDO

Sondagem do desenvolvimento do estudante; indicação de
canais de mediação; objetivos de aprendizagem a serem
alcançados e atividades pedagógicas propostas.

ELABORAÇÃO

Deverá ser elaborado por cada professor que atende o
estudante, de acordo com o Núcleo em que atua.
Este documento poderá ser alterado, pelo coordenador local,
levando em consideração as especificidades dos núcleos que
compõem o CAS-DF. No entanto, deverão ser mantidos o
objetivo e o formato do PIBI

VALIDAÇÃO

Deverá ser analisado pelo coordenador local e validado pela
SUBIN/DEIN.

PERIODICIDADE/ FREQUÊNCIA

1º PIBI - engloba o planejamento para o período letivo não
presencial de 13/07/2020 a 28/09/2020.
2º PIBI - Em caso de continuidade das atividades não
presenciais, o segundo PIBI deverá ser apresentado à
coordenação pedagógica para análise e validação coordenador
local, até o dia 02/10/2020, englobando o planejamento para o
período letivo não presencial de 02/10/ 2020 até o término do
ano letivo.

ENVIO/ARQUIVAMENTO

O documento deverá ser enviado à SUBIN/DEIN, bem como ser
disponibilizado à unidade escolar, pela via acordada entre
professores e gestores, devendo ser arquivado na pasta de cada
estudante da UE de origem, bem como no CAS-DF.
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RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
Documento descritivo mensal, para registro das atividades
pedagógicas realizadas com os estudantes, referentes ao
atendimento não presencial. Deverá ser elaborado pelo
professor e disponibilizado à equipe gestora da UE de
origem do estudante, bem como para a equipe gestora
onde o CAS-DF está situado.
Nele devem constar os registros pormenorizados das ações
pedagógicas realizadas e as devolutivas apresentadas por
cada estudante e família/responsável à proposta do PIBI.
Este instrumento também servirá para subsidiar respostas
a possíveis questionamentos de órgãos de controle, acerca
da efetiva realização das aulas não presenciais.
FORMATO

Documento digital (podendo ser preenchido via drive) e
impresso.

MONITORAMENTO,
ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO

Equipe Gestora, Coordenação local do CAS-DF e GAI/DEIN

PERIODICIDADE/ FREQUÊNCIA

Mensal

6 - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO REMOTO PARA OS
PROFESSORES ITINERANTES
6.1. Dos instrumentos pedagógicos

● PLANO DE AÇÃO BIMESTRAL
● RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
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PLANO DE AÇÃO BIMESTRAL
Os professores itinerantes deverão elaborar Plano de Ação Bimestral,
quando do atendimento direto ao estudante. O referido Plano deverá
conter estratégias pedagógicas para o atendimento não presencial,
baseadas na análise do desenvolvimento do estudante, nos objetivos de
aprendizagem a serem alcançados, nas atividades pedagógicas a serem
propostas e na indicação de canais de mediação para acompanhamento
do processo pedagógico.
FORMATO

Documento digital (podendo ser preenchido via drive) e impresso.

CONTEÚDO

Sondagem do desenvolvimento do estudante; indicação de canais de
mediação; objetivos de aprendizagem a serem alcançados e atividades
pedagógicas propostas.

ELABORAÇÃO

Deverá ser elaborado pelo professor itinerante, devendo ser preenchido
um plano de ação para cada estudante que é atendido diretamente por
este professor.
Este documento poderá ser alterado, pelos professores itinerantes, para
adequação da nomenclatura contida nos campos do formulário, de
acordo às especificidades dos atendimentos. No entanto, deverão ser
mantidos o objetivo e o formato do Plano de Ação Bimestral.

VALIDAÇÃO

É validado pela chefia imediata ou pelo coordenador intermediário da
Educação Especial da Coordenação Regional de Ensino (CRE).

PERIODICIDADE/
FREQUÊNCIA

1º Plano de Ação Bimestral - engloba o planejamento para o período
letivo não presencial de 13/07/2020 a 28/09/2020.
2º Plano de Ação Bimestral - Em caso de continuidade das atividades
não presenciais, este deverá validado pela equipe gestora ou
Coordenação Intermediária (CRE) até o dia 02/10/2020, englobando o
planejamento para o período letivo não presencial de 02/10/ 2020 até o
término do ano letivo.

ENVIO/ARQUIVAMENTO

O documento deverá ser disponibilizado à unidade escolar, pela via
acordada entre professores itinerantes e gestores, devendo ser também
enviado à UE de origem de cada estudante, para ser arquivado na pasta
individual.

22
Relatório CADERNO DE ORIENTAÇÕES (44851204)

SEI 00080-00145302/2020-70 / pg. 61

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral - SUBIN

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
Documento descritivo mensal, para registro de todas as
ações realizadas junto aos estudantes (direta ou
indiretamente), aos gestores escolares e gestores do
nível central e intermediário, referentes ao atendimento
não presencial. Deverá ser elaborado pelo professor
itinerante e disponibilizado à equipe gestora da escola
em que está lotado para arquivamento na Unidade
Escolar.
Este instrumento também servirá para subsidiar
respostas a possíveis questionamentos de órgãos de
controle, acerca da efetiva realização das aulas não
presenciais.
FORMATO

Documento digital (podendo ser preenchido via drive) e
impresso.

MONITORAMENTO,
ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO

Chefia imediata ou pelo coordenador intermediário da
Educação Especial da CRE.

PERIODICIDADE/ FREQUÊNCIA

Mensal
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7 - ORIENTAÇÕES IMPORTANTES PARA AS ATIVIDADES NÃO
PRESENCIAIS
VOLTADAS
AOS
ESTUDANTES
EDUCAÇÃO
ESPECIAL/INCLUSIVA
● Otimizar momentos de coordenação pedagógica virtual, promovendo construção coletiva
e aprimoramento de conhecimento, através da realização de estudos de casos, discussão
e debates relacionados às especificidades dos estudantes relacionadas às deficiências;
contexto atual de Pandemia e atividades não presenciais; aprendizagens significativas dos
estudantes, ensino mediado por tecnologias, adequação curricular, pressupostos da
Educação Inclusiva; parceria escola - família; dentre outros.
● O protocolo pedagógico disponibilizado via Drive às Unidades Escolares de Atendimento
do Programa de Educação Precoce deverá ser preservado. As configurações de
compartilhamento deverão ser a nível local (professores, coordenação do PEP e equipe
gestora) e nível central (DEIN/GEIN). A plataforma digital poderá ser utilizada,
exclusivamente, para hospedagem do protocolo do PEP, como local de guarda e/ou
“banco de atividades” e como canal de interlocução entre os profissionais da área
● Nas atividades pedagógicas não presenciais a serem propostas pelos professores da
Educação Especial, deve-se considerar a realidade e disponibilidade dos recursos físicos e
materiais das famílias/responsáveis pelos estudantes, assim como o contexto atual de
Pandemia. Os materiais e atividades deverão estar de acordo com as especificidades dos
estudantes, garantindo plena acessibilidade a todos. Deverão ser utilizadas estratégias
diversificadas de atendimento, de modo a acessar formas, estilos e ritmos diferenciados
de desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes.
● No Programa de Educação Precoce, deve-se atentar para os preceitos norteadores e
objetivos do PEP, tendo como eixo o brincar e o cuidar e as nuances do desenvolvimento
infantil com o olhar do professor especializado para a especificidade do bebê e da criança,
não devendo ocorrer a adoção de estratégias pedagógicas de cunho genérico e não
aplicáveis ao PEP, tais como: proposição de atividades considerando a similaridade de
grupos, como por exemplo faixa etária, diagnóstico clínico ou outros; ou com utilização de
materiais perigosos que possam desencadear acidentes domésticos (materiais de
limpeza, objetos pontiagudos, chamas, entre outros), colocando a integridade física do
estudante em risco.
● Cabe aos gestores dos Centros de Ensino Especial, caso optem por utilizar Plataforma
Google Classroom, solicitar junto às UNIPLATs a criação de Email @estudante para acesso
a plataforma, de acordo com a Circular 16/2020 SEE/SINOVA, que versa sobre a
Descentralização da Gestão do Ambiente Virtual de Aprendizagem (Google Sala de Aula),
no âmbito do Programa “ scola em asa ”
● Para os estudantes oriundos das escolas particulares, atendidos pelas Salas de Recursos
de Altas Habilidades/Superdotação, que não possuem o e-mail institucional da SEEDF,
deverá ser criada e enviada para gai.dein@edu.se.df.gov.br e para a UNIPLAT da
respectiva CRE uma lista contendo: nome, data de nascimento e contato (telefônico e/ou
Email). Essa lista tem por objetivo a criação de Email @estudante para acesso à
plataforma.
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● A atuação do professor da Sala de Recursos nas atividades não presenciais continua
voltadas para orientação às famílias, ao apoio e atendimento aos estudantes.
● Recomenda-se que cada professor de Sala de Recursos tenha sua turma virtual, porém,
caso opte e em comum acordo com a unidade de ensino, este poderá estar presente nas
salas virtuais dos professores regentes.
● Na existência de dois ou mais professores na mesma Sala de Recursos, atendendo a
mesma turma, é possível a criação de uma única sala de aula virtual, desde que cada um
desenvolva suas aulas e faça seus registros individualmente, respeitada sua atuação,
conforme Estratégia de Matrícula/2020.
● Os professores das Salas de Recursos deverão apoiar, sempre que necessário, o professor
regente na realização das adaptações curriculares referentes aos estudantes que
acompanham.
● Os professores Intérpretes dos anos iniciais também poderão alimentar a sala de aula
virtual com atividades de Libras, objetivando a aquisição da Libras como primeira língua
para os estudantes com deficiência auditiva/surdez e facilitando o processo de
comunicação entre surdos e ouvintes.
● Os professores intérpretes devem estar inseridos nas turmas virtuais abertas pelos
professores regentes dos estudantes que acompanham.
● A Escola Bilíngue Libras e Português scrito de agua nga é uma unidade escolar
que utiliza o Currículo egular, respeitando a premissa da ducação Bilíngue de urdos,
em que a ibras é a primeira língua do estudante e o português escrito é a sua segunda
língua.
● Os professores lotados na EBT realizarão registro acadêmico em Diário de Classe e como
estabelecido pela SUPLAV, bem como seguirão todas as orientações e normativas
estabelecidas pela Subsecretaria de Educação Básica - SUBEB. Faz-se imperioso ressaltar
que as especificidades dos estudantes que têm a Libras como primeira língua devem ser
preservadas.
● O coordenador local do Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de
Atendimento às Pessoas com Surdez do Distrito Federal - CAS-DF deve valer-se de
reuniões em teleconferência e outros meios interativos virtuais para manter ativo o
desenvolvimento dos trabalhos dos núcleos. O coordenador local do CAS-DF deve
organizar conjuntamente com os professores dos núcleos o plano interventivo individual
bimestral de orientações aos estudantes e às fam lias/responsáveis, acompanhando
pedagogicamente as atividades realizadas pelos servidores que atuam no CAS-DF. Deve,
assim como os professores, elaborar relatórios mensais das atividades realizadas.
● No CAS-DF, caso haja necessidade de inclusão de pessoas da comunidade na plataforma
Google Classroom, o coordenador local deverá enviar para dein.subin@edu.se.df.gov.br
e para UNIPLAT da CRE-PP uma lista contendo: nome, data de nascimento e contato
(telefônico e/ou Email). Essa lista tem por objetivo a criação de Email @estudante para
acesso à plataforma.
● Os professores do Centro de Ensino Especial para Deficientes Visuais - CEEDV e do Centro
de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual - CAP, além das atividades previstas para os
demais Centros de Ensino Especial, poderão utilizar os equipamentos disponíveis no CAP,
bem como em outros espaços da unidade escolar, para produção e adaptação de
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●

●

●

●

●

●

materiais pedagógicos, respeitadas todas as medidas de segurança estabelecidas pelos
órgãos de saúde no que se refere à prevenção ao Covid 19.
o caso de estudantes que não têm possibilidades para o uso de ferramentas da
educação mediada por tecnologias, o professor do
deverá elaborar material
impresso adaptado de acordo com a especificidade de cada estudante.
ecomenda-se que cada professor i nerante ten a sua turma virtual, em plataforma, para
mel or reali ação de suas ações não presenciais. Essa turma deverá ser aberta,
preferencialmente, na escola em que os professores itinerantes estão lotados. Podem
também estar inseridos nas turmas regulares, bem como nas Salas de Recursos, em
comum acordo com a unidade de ensino.
A atuação não presencial dos professores da EJA interventiva, assim como do Serviço
Especializado de Apoio à Aprendizagem e dos Orientadores Educacionais que atuam nos
centros de ensino especial, deve seguir as orientações e normativas da Subsecretaria de
Educação Básica, respeitadas as especificidades e demandas dos estudantes da Educação
Especial. s professores das turmas da J nterventiva devem preenc er o “ ormulário
de Registro da Adequações Curriculares – Etapas e Modalidades da Educação Básica,
“priorizando as habilidades biopsicossociais com o objetivo de estabelecer e adaptar os
estudantes à rotina das atividades ”
Os instrumentos pedagógicos elencados no presente Caderno de Orientações, são
substitutivos dos instrumentos: Plano Pedagógico Individual (PPI), Formulário de
Registro Anual/Mensal do Plano de Atendimento Educacional Especializado e
Formulário do Atendimento Educacional Especializado, durante todo o período de
atividades pedagógicas não presenciais.
Ressalta-se que o ingresso de novos estudantes não está sobrestado neste período de
atividades não presenciais, devendo a unidade escolar estar atenta aos pedidos de
novas matrículas, observada a disponibilidade de vagas, respeitada a Estratégia de
Matrícula vigente.
Ressalta-se que os documentos descritos anteriormente referem-se aos registros de
caráter pedagógico, NÃO sendo substitutivos do Diário de Classe e do Relatório
Semanal de Teletrabalho, que deverão ser preenchidos com as normativas
disponibilizadas, respectivamente, pela Subsecretaria de Planejamento e
Acompanhamento e Avaliação - SUPLAV e Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP.
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