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Tempos 

Tema Tempo (min) 

Contexto 10 

Dinâmica 10 

8 políticas 
pedagógicas 

(10min/política) 
80 

Outras políticas 10 

● Apresentação dos participantes (15h00) 

● Contexto (15h10) 

● Dinâmica (15h20) 

● Políticas pedagógicas (15h30)  

● Outras políticas (16h40 min) 

Agenda 

● Definições práticas (ex: retorno gradual?) 

● Priorização de habilidades do currículo 

● Acolhimento 

● Avaliação diagnóstica das aprendizagens 

● Planejamento pedagógico 

● Política de aprovação/reprovação 

● Eixos transversais (ex: formação continuada) 



Contexto 

Impacto na 
aprendizagem 

Impacto no 
abandono e 

evasão 
Impacto 

socioemocional 

● Impacto negativo esperado nas diversas dimensões 
● Diferenças no apoio familiar, acesso a recursos tecnológicos e 

necessidade de renda adicional tendem a agravar as desigualdades  

 



Contexto 
Impacto na aprendizagem 

○ Impacto na aprendizagem do adiamento das aulas durante a H1N1 em São Paulo 
(2009) 
■ A extensão das férias por 2 a 3 semanas na epidemia de H1N1 no estado de São 

Paulo gerou queda na proficiência em matemática no 5º do Ensino 
Fundamental de - 4,5 pontos,  equivalente a dois meses de aprendizado 
(Amorim, Piza & Lautharte Jr., 2020) 

 

○ Longos períodos de suspensão de aulas levam a perda de aprendizagem, sobretudo 
de estudantes vulneráveis e de baixo nível socioeconômico (Cooper, 2003;  
Alexander et al. 2007; Kim & Quinn, 2013;  Atteberry & McEachin, 2016) 



Contexto Impacto na evasão 

Após desastres naturais como choques climáticos, ciclones e terremotos, por 
exemplo, há registros de redução de até 20% nas taxas de matrículas dos alunos e de 

diminuições de mais de 20 pontos percentuais nas chances de conclusão dos 
estudos.  



Contexto 
Impacto socioemocional 

Impactos na saúde emocional dos estudantes e professores 

● Falta de segurança 
● Alteração de rotinas 
● Estresse por problemas financeiros 
● Estudantes ou profissionais que sofreram violência doméstica 
● Estudantes e profissionais que em alguns casos podem ter lidar com o luto 

 



DINÂMICA 
… 

Em grupos: se você fosse o(a) gestor(a) de uma rede de ensino neste 
contexto, o que você faria para mitigar (7 min): 

 
● Grupo 1: impactos na aprendizagem 
● Grupo 2: impactos na evasão 
● Grupo 3: impactos emocionais  

 
No retorno, cada grupo compartilhará principais ações elencadas 



Políticas pedagógicas recomendadas 

● Definições práticas (ex: retorno gradual?)  
● Priorização de habilidades  
● Acolhimento 
● Avaliação diagnóstica  
● Planejamento pedagógico  
● Política de aprovação/reprovção e ciclos  
● Eixos transversais (ex: formação de professores)  



Políticas pedagógicas recomendadas 

● Definições práticas (ex: retorno gradual?) 
● Priorização de habilidades do currículo 
● Acolhimento 
● Avaliação diagnóstica 
● Planejamento pedagógico 
● Política de aprovação/reprovação e ciclos 
● Eixos transversais (ex: formação de professores) 



Definições práticas 

● Que turmas/anos voltam primeiro? 

● Voltam todos os alunos da turma? 

● Como vai funcionar a articulação entre presencial e online? 

● Como lidar com profissionais da educação em grupo de risco?  

(são mais de 80 mil docentes na Educação Básica com mais de 60 anos e quase 500 mil 
acima de 50 anos) 

[Decisão sobre momento de retornar depende em primeiro lugar de quando será seguro, 
considerando CRITÉRIOS DE SAÚDE, como evolução da pandemia e capacidade de atendimento. 



QUIZZ 
… 
 

Se você fosse escolher, você priorizaria alguns alunos para 
retornar primeiro? Se sim, quais, e por quê? 



Definições práticas 
Decisões dependem da realidade e prioridades de cada localidade: 
 
● Retorno dos mais velhos:  

○ Maior facilidade de seguirem protocolos de higiene 
○ Preparação para provas (ex: vestibular / admissão em curso 

superior) 
● Retorno dos mais novos: 

○ Permite retorno dos pais ao trabalho 
● Rotacionar turmas/anos e online/presencial: 

○ Depende da capacidade do país de ofertar ensino não 
presencial 

○ Depende de quanto tempo a sociedade conseguirá manter 
pais em casa para apoiar filhos 

○ Número de alunos simultaneamente na escola depende da 
infraestrutura disponível para assegurar condições sanitárias 

Alemanha: 

● Inicialmente: EM e último 
ano do EF. Por último: 
creches  

Dinamarca: 

● Inicialmente:  creches, pré-
escolas e parte do EF 

França: 

● Inicialmente: crianças com 
3 a 11 anos. Depois, 
estudantes com mais de 15 
anos. Depois, os demais.  

Paraguai e Peru: 

● Sem aulas presenciais em 
2020 



Políticas pedagógicas recomendadas 

● Definições práticas (ex: retorno gradual?)  
● Priorização de habilidades do currículo 
● Acolhimento 
● Avaliação diagnóstica 
● Planejamento pedagógico 
● Política de aprovação/reprovação e ciclos 
● Eixos transversais (ex: formação de professores) 



Priorização de habilidades 

Por que priorizar? 
 

● Estratégia para readequar o ritmo de 
aprendizagem ao tempo pedagógico e os 
recursos disponíveis para os estudantes; 

● Estratégia de flexibilização do planejamento 
curricular nas escolas e que apoia o 
desenvolvimento de aprendizagens chave 
para o sucesso no ano letivo de 2020; 

● Fortalecer o alinhamento das políticas 
pedagógicas durante o ano letivo de 2020 
(principalmente a avaliação). 

 



QUIZZ 
… 

Que critérios vocês usariam para priorizar habilidades para o 
isolamento?  E para o retorno às aulas presenciais? Por quê? 



Exemplos de critérios para priorização 

● Habilidades essenciais para a progressão ao próximo ano; 

● Habilidades que possam ser adaptadas ao ensino remoto; 

● Habilidades que favoreçam atividades interdisciplinares e apoiem o desenvolvimento 
das competências das áreas do conhecimento; 

● Habilidades que apoiem o desenvolvimento das Competências Gerais da BNCC; 

● Habilidades que apoiem o desenvolvimento emocional dos alunos e das famílias; 

● Habilidades que foquem na leitura e escrita e apoiem o processo de alfabetização; 

● Habilidades que abordem conteúdos, conhecimentos e conceitos chave dentro das 
unidades temáticas. 



Como priorizar habilidades 
Definir critérios para a priorização curricular 
● Analisar documentos curriculares e de implementação 
● Definir critérios: o que é essencial para todos os estudantes? 

Priorizar habilidades e preparar implementação 
● Estabelecer equipe técnica para analisar os documentos à luz dos critérios; 
● Estabelecer grupos focais de professores para realizar / apoiar a priorização 
● Ajustar políticas para apoiar a priorização (formação, acompanhamento pedagógico, etc); 
● Elaborar um documento orientador para apoiar a implementação; 

Apropriação das escolas e professores sobre a priorização   
● Estabelecer momentos para comunicação com a rede ( sobre finalidade da ação, critérios, ganhos, 

etc); 
● Definir estratégias para a apropriação na escola e formação sobre a priorização; 
● Construir material para apoiar o currículo priorizado (sequências didáticas, planos de aula, objetos 

digitais de aprendizagem, roteiros de escopo e sequência das habilidades priorizadas, etc.) 



Políticas pedagógicas recomendadas 

● Definições práticas (ex: retorno gradual?)  
● Priorização de habilidades do currículo 
● Acolhimento 
● Avaliação diagnóstica 
● Planejamento pedagógico 
● Política de aprovação/reprovação e ciclos 
● Eixos transversais (ex: formação de professores) 



Acolhimento 
 

● Suporte psicológico durante e após a crise, 
já que, além de serem diretamente 
impactados, precisarão minimizar os 
efeitos sentidos pelos alunos. 

● Sólida capacitação, com formação para 
que possam agir, com o devido apoio de 
profissionais de outras áreas.  

● Será fundamental  que as redes de ensino 
priorizem e intensifiquem, já nas 
primeiras semanas e meses após o retorno 
o trabalho em torno das competências 
socioemocionais preconizadas de forma 
transversal na BNCC 
 

 

Recomendações 
● Formação de grupos de discussão entre os 

professores sobre os desafios encontrados 
e formas de resolvê-los;  

● Elaboração de protocolos que guiem as 
intervenções de acolhimento emocional 
dos alunos, a serem feitas com o apoio de 
outras áreas;  

● Realização de oficinas e formações 
frequentes com psicólogos; e  

● Suporte contínuo de mentores, de 
coordenadores pedagógicos e da direção 
escolar.  

 
 

 



Acolhimento  
● Questionários de acolhimento 

○ Avaliar a saúde mental de estudantes e 
profissionais das escolas, e promover o 
acolhimento emocional, com melhoria 
do clima escolar. 
 

● O acolhimento envolverá todas as disciplinas. 
○ A disciplina de Projeto de Vida norteia 

as ações de toda a escola de acordo com 
as aspirações e anseios dos estudantes. 

 
● Formações focadas nos profissionais da 

educação  
 

 

● Criação de documento orientador 
com práticas a serem implementadas 
na rotina da escola 
○ Orientações gerais sobre como 

realizar o acolhimento. 
○ Sugestões de atividades para 

serem trabalhadas em sala de 
aula, para todos os níveis: Anos 
Iniciais, Anos Finais, Ensino 
Médio, EJA e na escola como um 
todo. 

○ Orientações de encaminhamento 
à Rede Protetiva 
■ Apoio psicológico em UBS 

 



Políticas pedagógicas recomendadas 

● Definições práticas (ex: retorno gradual?)  
● Priorização de habilidades do currículo 
● Acolhimento 
● Avaliação diagnóstica 
● Planejamento pedagógico 
● Política de aprovação/reprovação e ciclos 
● Eixos transversais (ex: formação de professores) 



Avaliação diagnóstica 

● Acompanhamento cuidadoso da aprendizagem de cada aluno é fundamental 
para garantir direito de aprendizagem e evitar desigualdades. 

● Um bom planejamento para o retorno requer uso de dados e evidências. 

● Avaliação diagnóstica permite medir aprendizagem dos alunos durante o 
isolamento, para, assim, identificar: 

○ Estudantes que precisarão de atenção especial 

○ Componentes (e habilidades) a serem priorizados 

○ Necessidade de programa de recuperação 
 Somativa VS Diagnóstica 



Avaliação diagnóstica 
Como? 
 
● Produção da avaliação para cada ano/componente 

○ Importante considerar habilidades priorizadas 
● Aplicação da avaliação 

○ Atenção para narrativa / engajamento / ambiente de confiança 
○ Processo pode ser mais ou menos centralizado / digitalizado 

● Correção da avaliação 
● Compartilhamento de devolutiva 

○ Resultados por aluno, turma, escola, regional, rede 
○ Importante ter celeridade 

● Análise da devolutiva pelos professores, coordenadores, técnicos das regionais e secretaria 
● Importante: formação de professores para o conceito e uso de avaliação 



Caso de SP - Devolutiva dos resultados das avaliações 



Caso de SP - Devolutiva dos resultados das avaliações 
Relatórios de análise de questões 

Visão do desempenho de todas as questões da prova 
 

 



Caso de SP - Devolutiva dos resultados das avaliações 
Relatórios de desempenho 

Visão do desempenho de todos os alunos da turma 
 
 



Políticas pedagógicas recomendadas 

● Definições práticas (ex: retorno gradual?)  
● Priorização de habilidades do currículo 
● Acolhimento 
● Avaliação diagnóstica 
● Planejamento pedagógico 
● Política de aprovação/reprovação e ciclos 
● Eixos transversais (ex: formação de professores) 



QUIZZ 
… 

Com a priorização das habilidades e os resultados da 
avaliação diagnóstica em mãos: o que secretarias e escolas 
devem fazer para apoiar a aprendizagem dos estudantes?  



Planejamento pedagógico 

PROFESSORES  

- Analisar resultados aval. diagnóstica  

- Montar sequência de objetivos de 
aprendizagem para até o fim do ano 

- Distribuir objetivos por nº de aulas  

- Elaborar plano de cada aula  

- Realizar avaliação formativa e fazer 
replanejamento continuamente 

- Propor plano complementar para 
alunos com defasagem  

GESTÃO ESCOLAR 

- Analisar resultados aval. diagnóstica  

- Orientar professores para o processo 
de planejamento pedagógico  

- Apoiar professores na análise dos 
resultados da avaliação formativa e 
replanejamento continuamente 

- Organizar plano de apoio para 
alunos com defasagem (alocação de 
professor, definição de dia e horário, 
comunicação com pais e alunos) 

SECRETARIA 

- Disponibilizar calendário escolar, 
resultados da avaliação diagnóstica, 
priorização de habilidades 

- Oferecer formação de professores e 
gestores escolares 

- Analisar resultados aval. diagnóstica 

- Oferecer sequências didáticas e 
materiais de apoio 

- Oferecer programa de correção de 
defasagens 



Caso de SP 

Materiais 
 

Para apoiar 

avanços na 

aprendizagem 

Formação 
Metodologias ativas e  

uso pedagógico das 

avaliações 

Avaliação 
Para aferir 

aprendizagem 

Currículo 



Políticas pedagógicas recomendadas 

● Definições práticas (ex: retorno gradual?)  
● Priorização de habilidades do currículo 
● Acolhimento 
● Avaliação diagnóstica 
● Planejamento pedagógico 
● Política de aprovação/reprovação e ciclos 
● Eixos transversais (ex: formação de professores) 



QUIZZ 
… 

Seria melhor os alunos fazerem o ano de novo ou aprová-los? 
Por quê? Sob quais condições? 



Política de aprovação e ciclos 
Decisão sobre oferta de avaliação para fins de aprovação: 
● Educação: desigualdade entre alunos no acesso às 

aulas, dificuldade de definir conteúdo da prova, 
importância da prova para mudança de etapa 

● Emocionais: risco de desmotivação e evasão 
● Saúde: viabilidade de oferecer provas com segurança  
● Tecnologia: viabilidade de oferecer provas à distância e 

acessibilidade dos alunos  
 
 
 

Tendência: flexibilizar avaliação, não reprovar e apoiar 
alunos com defasagem. 

CNE (Brasil): 
● Recomendação é não reprovar (evitar abandono) 
● Ano letivo de 2020 pode continuar em 2021, Pode haver 

reposição de aulas no ano que vem. 
● Avaliações e exames de conclusão do ano letivo de 2020 

deverão levar em conta os conteúdos curriculares 
efetivamente oferecidos aos estudantes. 



Políticas pedagógicas recomendadas 

● Definições práticas (ex: retorno gradual?)  
● Priorização de habilidades do currículo 
● Acolhimento 
● Avaliação diagnóstica 
● Planejamento pedagógico 
● Política de aprovação/reprovação e ciclos 
● Eixos transversais  



Eixos transversais ENGAJAMENTO E COMUNICAÇÃO 
 
Famílias:  
● Identificar casos mais complexos de saúde mental 
● Identificar e orientar para casos de covid-19 
● Transparência e canal de dúvidas sobre retorno 

faseado e modelo online/presencial 
● Pedir apoio para viabilizar atividades em casa 

(inclusive de correção de defasagens) 
Equipes escolares:  
● Transparência e co-construção de cada etapa do 

processo (ex: priorização de habilidades, 
importância da avaliação diagnóstica) 

● Escuta para identificação das necessidades da rede  
● Mapeamento de escolas com maior necessidade de 

apoio 

FORMAÇÃO CONTINUADA 
 
Formação da Secretaria:  
● Formação para o trabalho pedagógico 

(planejamento, avaliação, correção de 
defasagens) 

● Formação para lidar com desafios 
socioemocionais 

● Formação para uso de ferramentas  

Formação no dia a dia da escola:  
● Troca contínua de boas-práticas e 

colaboração entre pares, com base no 
acompanhamento da aprendizagem dos 
alunos 

Boa-prática: criação de comitês de gestão de crise 



QUIZZ 
… 

Como e em que medida envolver os profissionais 
da educação na construção ou implementação das 

políticas para o retorno às aulas presenciais? 



DESAFIOS 
● Muitas redes não têm currículo, ou 

não terminaram de formar seus 
professores para ensinar o novo 
currículo. 

● Alunos em níveis de aprendizagem 
muito diferentes. 

● Volta gradual: relação entre aulas 
presenciais e remotas. 

● Engajamento da rede e urgência 
para resolução dos problemas. 

 

OPORTUNIDADES 
● Maior valorização da escola pelas famílias, 

maior acompanhamento da aprendizagem 
elas famílias 

● Fortalecimento do uso da tecnologia, de 
forma complementar ao ensino presencial 

● Institucionalização de políticas de correção 
de defasagens e do uso formativo da 
avaliação. 

● Perenização da colaboração entre educação 
e outras áreas (ex: assistência) 



Outras políticas recomendadas 

● Redução da evasão 
● Protocolos sanitários 
● Articulação com órgãos de controle 

[Medidas que requerem coordenação entre Educação, Saúde, Assistência e outros]  



Redução da evasão 

Recomendações: 

● Contato frequente das escolas e Secretarias com os alunos e familiares durante isolamento 

● Apoio financeiro/empregatício aos mais vulneráveis, para evitar evasão por necessidades 
econômicas 

● Realização de diagnósticos frequentes para detecção precoce do desengajamento dos alunos com 
maior risco de evasão 

● Comunicação com os pais e responsáveis sobre os novos protocolos de limpeza e proteção à saúde, 
para certificá-los de que é seguro que os alunos retornem às escolas 

● Busca ativa dos alunos que já evadiram ou abandonaram a escola, por meio de estratégias 
integradas e usando dados da Educação, Saúde e da Assistência Social 



Protocolos sanitários 

https://www.youtube.com/watch?v=z_91N60zDx4 

https://www.youtube.com/watch?v=z_91N60zDx4


Protocolos sanitários 
Higienização  

● Disponibilização de pia, sabão, álcool em gel, máscaras (envolve compras, reformas) 

● Lavagem das mãos imediatamente na chegada à escola e, no mínimo, uma vez a cada duas 
horas ao longo do dia;  

● Limpeza de todo o ambiente escolar, pelo menos uma vez ao dia, sobretudo das superfícies 
tocadas por muitas pessoas; 

● Verificação da temperatura dos alunos e educadores na entrada;  

● Utilização de máscaras por alunos e professores durante toda a estadia na escola; 

● Orientações para as crianças e disponibilização das medidas de prevenção em linguagens 
acessíveis para elas. 

● Orientações para pais sobre cuidados de higiene e aviso em caso de suspeita de covid-19 



Protocolos sanitários 
Distanciamento social na escola 

● Maior espaçamento entre carteiras nas salas de aula;  

● Realização de aulas em ginásios, quadras ou mesmo ao ar livre;  

● Rodízios entre alunos e educadores, para que nem todos estejam presentes na escola ao mesmo 
tempo (importante inclusive para contact tracing) 

● Escalonamento dos horários de entrada, saída, recreio e almoço, para evitar aglomerações;  

● Sinalização de rotas dentro das escolas, utilização de múltiplas entradas da escola e divisão dos 
alunos de acordo com a proximidade das salas;  

● Diminuição do número de alunos por sala 

● Marcação de lugares nos refeitórios, para minimizar a movimentação durante o almoço 

● Evitar compartilhamento de materiais 



Articulação com órgãos de controle 
Importância da articulação com: 

● Tribunais de conta 

● MP 

● Conselhos de Educação 

 

Para: 

● Verificar legalidade das ações de emergência 

● Co-construir propostas de ações de emergência  

● Evitar judicialização / punição de ações bem-intencionadas 



REFLEXÕES 
… 

● Autonomia das escolas e professores VS papel da Secretaria 
● Escancaração das desigualdades 
● Importância do engajamento da família 
● Transparência e comunicação em tempos de crise 


