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O mundo mudou! Em pouco tempo, a pandemia da COVID-19 mudou 
nossos hábitos, nossas rotinas e, certamente, nossas vidas. Passados 
tantos dias, já podemos dizer que não somos mais os mesmos. 
Inspirados pela Proposta Educativa Concepcionista, todos nós – 
pais, alunos, educadores, funcionários e Irmãs – somos convocados 
a praticar o cuidado conosco e com os que estão à nossa volta.
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Neste novo tempo de incertezas são inúmeros os desafios a serem enfrentados no 
cenário educacional. 

A Equipe Gestora da  Rede Concepcionista de Ensino, preocupada em cumprir com 
sua Missão no tocante à educação preventiva, tendo Maria Imaculada como fonte 

inspiradora, elaborou este documento e o oferece à equipe pedagógica no intui-
to de nortear Protocolos de Retomada das Aulas Presenciais.

Trata-se de orientações gerais para serem adequadas à realidade de cada 
instituição, inclusive às peculiaridades locais, climáticas, econômicas 

e de saúde. Constitui-se um instrumento de apoio diante das mui-
tas mudanças que levam todos a repensar o papel e os espaços da 
escola como local de escuta, acolhimento, convívio e segurança de 
toda a comunidade.

Caminhando conforme os ensinamentos de nossa fundadora, Santa 
Carmen Sallés, “Tudo que fizeres, faça por Deus e bem feito”, rogamos a 

Maria Imaculada que abençoe cada comunidade educativa, para que tenhamos um 
retorno com segurança e positividade.

Ave Maria Puríssima! Sem pecado concebida!

APRESENTAÇÃO
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CALENDÁRIO
NOVO
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Cabe à instituição de ensino, ao normatizar a reorganização dos calendários escolares, considerar: 

Que a reorganização do ca-
lendário escolar deve asse-
gurar formas de alcance das 
competências e objetivos de 
aprendizagem essenciais re-
lacionados à BNCC. 

Que a reorganização do ca-
lendário escolar deve levar 
em consideração a possibili-
dade de retorno gradual das 
atividades com presença físi-
ca dos estudantes e profissio-
nais da educação, seguindo 
orientações das autoridades 
sanitárias. 

Que serão necessárias reposições  para 
computar nas 800 horas de atividade 
escolar obrigatória e a programação 
para o recesso. 

Que pode-se utilizar a realização de 1 hora/
aula a mais por dia ou ministrar aulas aos sá-
bados e feriados, e a não obrigatoriedade do 
ano letivo encerrar junto com o ano civil. 

FEV

NOV

OUT

SET

DEZ
Que as datas comemorati-
vas devem ser enxugadas das 
demais atividades, optando, 
sempre que possível,  por 
eventos online.
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Todas as ações 
relativas ao calendário 
escolar devem ser 
comunicadas de 
maneira clara, objetiva 
e transparente, para 
toda a comunidade. 
Para o público 
externo, nas redes 
sociais (post, vídeos, 
infográficos e 
animações) e na 
website da escola. 
Para o público interno,  
por meio de circulares. 

Que as instituições de ensino devem destinar, na volta das aulas presen-
ciais, períodos no calendário escolar para:

a) realizar uma avaliação diagnóstica com critérios e mecanismos de avaliação de-
finidos pelas escolas, considerando as especificidades do currículo proposto; 

b) realizar o acolhimento e reintegração social dos professores, estudantes e suas 
famílias, como forma de superar os impactos psicológicos do longo período de 
isolamento social; 

c) organizar programas de revisão de atividades realizadas antes do período de 
suspensão das aulas, bem como de eventuais atividades pedagógicas realiza-
das de forma não presencial; 

d) garantir a segurança sanitária das escolas, reorganizar o espaço físico do am-
biente escolar e oferecer orientações permanentes aos alunos quanto aos cui-
dados a serem tomados nos contatos físicos com os colegas de acordo com o 
disposto pelas autoridades sanitárias; 

e) garantir a sistematização e o registro de todas as atividades pedagógicas não 
presenciais, durante o tempo de confinamento, para fins de comprovação e au-
torização de composição de carga horária por meio das entidades competentes; 

f) garantir critérios e mecanismos de avaliação ao final do ano letivo de 2020, con-
siderando os objetivos de aprendizagem efetivamente cumpridos pelas escolas, 
de modo a evitar a reprovação e o abandono escolar.



DIAGNÓSTICA
AVALIAÇÃO

TODOS
TODOS
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Inicialmente, uma anamnese permitirá conhecer o nível al-
cançado pelo aluno. Ela poderá ser feita por meio de semi-
nários, estudo dirigido, minifóruns para discussão, utilizando 
o design thinking e/ou outras metodologias para facilitar a 
aprendizagem. 

Com base nesse levantamento de dados, a instituição de en-
sino deve elaborar e implantar programas de atividades 
recursivas, com foco em habilidades e competências, para 
que se garanta a recuperação das aprendizagens e o monito-
ramento do processo pedagógico. 

A revisão deverá ser feita em consonância com a avaliação 
diagnóstica, para dirimir as diferenças nos níveis de aprendi-
zagem dos estudantes. 
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Essa avaliação diagnóstica não precisa, necessariamente, ser feita com o instrumento 
PROVA. Pode-se, de acordo com o CNE: 

criar questionário de autoavaliação das 
atividades ofertadas aos estudantes no perí-
odo de isolamento;  

utilizar o acesso às videoaulas como crité-
rio avaliativo de participação por meio dos 
indicadores gerados pelo Relatório de uso;  

ofertar, por meio de salas virtuais, um espa-
ço aos estudantes para verificação da apren-
dizagem de forma discursiva;  

elaborar, após o retorno das aulas, uma ativi-
dade de sondagem da compreensão dos 
conteúdos abordados de forma remota;  

criar, durante o período de atividades peda-
gógicas não presenciais, uma lista de exer-
cícios que contemplam os conteúdos princi-
pais abordados nas atividades remotas;  

utilizar atividades pedagógicas construídas 
como instrumentos de avaliação diagnósti-
ca, mediante devolução dos estudantes, por 
meios virtuais ou após retorno das aulas;  

elaborar uma pesquisa científica sobre 
um determinado tema com objetivos, hi-
póteses, metodologias, justificativa, discus-
são teórica e conclusão;  

criar materiais vinculados aos conteúdos 
estudados: cartilhas, roteiros, história 
em quadrinhos (ver o aplicativo Chatter-
pix Kids), mapas mentais, cartazes;  

realizar avaliação oral individual ou 
em pares acerca de temas estudados 
previamente.



  

Podem-se ainda utilizar ferramentas tecnológicas para facili-
tar e aprimorar o processo avaliativo, entre elas:
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Kahoot, uma opção 
intuitiva que utiliza 
a gamificação para 
engajar o grupo 
enquanto testa seu 
conhecimento.  
Funciona em todos 
os níveis de escola-
ridade, mas se des-
taca no ensino bá-
sico. 

Google Spotlight 
Stories, que possi-
bilita recontar his-
tórias a partir de 
narrativas em reali-
dade virtual. 

Novel Effect, que 
traz efeitos sono-
ros e músicas que 
podem tornar as 
práticas de com-
preensão auditiva  
(listening) um mo-
mento dinâmico e 
divertido.
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Pode-se ainda fazer entrevistas utilizando perguntas (abertas e de 
forma neutra; curtas e claras; perguntas que permitam a expansão 
de ideias) como forma de avaliação. 

Projetos interdisciplinares também podem servir como avaliação, 
inclusive na atividade de recuperação, articulando conteúdos de 
diferentes áreas do conhecimento. 

Os  portfólios ou webfólios podem ser utilizados como instrumen-
to de avaliação, uma vez que possibilitam saber o que o aluno está 
aprendendo, constituindo-se como um importante instrumento 
de constituição da memória de estudos realizados pelos alunos. 
Os portfólios podem ser construídos por meio de diferentes ferra-
mentas digitais, como o Sway, o Google Sites, Padlet e o Wakelet. 

12
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E ENSINO PRESENCIAL 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

TODOS
TODOS
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Mesmo após a retomada das ativida-
des presenciais, principalmente em 
faixas etárias em que a capacidade de 
autocuidado é menor, pais ou respon-
sáveis podem optar por manter os es-
tudantes em casa. Nesse caso, o modelo 
simultâneo que combina a educação a 
distância com o ensino presencial, vem sen-
do  indicado para dar conta de uma operação 
em horários parciais e adaptados. 

Esse modelo é ainda  incentivado para que as 
instituições estejam preparadas para serem  fe-
chadas em casos de novas ondas de contami-
nação  e para atender alunos com comorbida-
des que impeçam sua volta imediata.

TEMPO PRESENCIAL DO ALUNO

É necessário ter em vista que a sistemáti-
ca híbrida – com grupos, simultanea-

mente, presenciais e não presenciais 
– além da adaptação de horários 
e planejamentos, requer recursos 
humanos (professor mais o auxílio 
de um profissional de informática 
e/ou auxiliar de sala para assegu-
rar a participação dos alunos não 

presenciais); conectividade (acesso 
à Internet); ferramentas (Skipe, Meet 
ou outro recurso); equipamentos (da-

tashow, entre outros). 
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No momento de replaneja-
mento, a diminuição do tem-
po presencial do aluno deve 
ser considerada (ver item 4), 
expandindo a experiência de 
aprendizagem para outros lu-
gares principalmente por meio 
da Metodologia da Sala de Aula 
Invertida.

Na escola, o tempo seria re-
servado para um aprofunda-
mento maior dos conteúdos; 
à solução de dúvidas que no 
modelo tradicional não seriam 
solucionadas devido à falta de 
tempo; o surgimento de outros 
formatos de aulas (debates; 
abordagens práticas; fóruns; e 
mais questionamentos). 

Em casa, alunos fariam o uso 
de videoaulas, games, slides, 
ebooks, aplicativos ou qual-
quer outro material comple-
mentar (físico ou digital) que 
possa potencializar o processo 
de aprendizagem de forma di-
nâmica, inovadora e no ritmo 
do aluno. 

MODALIDADE SIMULTÂNEA

15
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DE RETORNO
ESTRATÉGIAS

TODOS
TODOS
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Dependendo da forma de retorno escolhida, deverá 
ser pensada a elaboração de horários-testes e a altera-
ção das grades sempre que necessário, a fim de evitar 
um fluxo muito intenso de alunos ao mesmo tempo. 

Recomenda-se o retorno de forma gradual, nos 15 
primeiros dias, como experiência e possibilidade de 
reorganização, com estabelecimento de horários di-
ferentes de entrada, intervalo e saída.

Na entrada, deve-se comunicar às famílias que evitem 
descer do carro. Os horários de lanche deverão ser 
espaçados, e sugere-se uma escala maior de pesso-
as no pátio para acompanhar os alunos e ajudar nas 
orientações necessárias. O fluxo nos banheiros tam-
bém deve ser acompanhado. 

A CIRCULAÇÃO DE PESSOAS DENTRO DA ES-
COLA será controlada e deverá ser respeitada 
de modo a manter as exigências preventivas 
contra a COVID-19. 

17



São diversas as 
estratégias de retorno  
que poderão ser 
adequadas de acordo 
com a realidade de cada 
escola, dentre as quais:

RETORNO GRADUAL
A ONU recomenda um retorno gradual, começando em 
áreas com menores taxas de transmissão e menor risco 
localizado. Além disso, sugere que os países desenvol-
vam um modelo de decisão para fechar e reabrir escolas 
de acordo com a necessidade. 

RETORNO GRADUAL EM DIAS ALTERNADOS
A ANEC recomenda o retorno de 25% - 50% - 75% e 100% 
dos alunos. No caso da Educação Básica, os estudantes 
tanto da Educação Infantil, quanto do Ensino Fundamen-
tal e do Ensino Médio devem comparecer na instituição 
de ensino em até, no máximo, três dias da semana e nos 
outros as atividades devem continuar de forma remota.

RETORNO POR FAIXA ETÁRIA
O protocolo do CONSED,  a fim de evitar aglomerações, 
prevê um retorno por faixa etária, propondo o retorno 
dos alunos mais velhos à escola antes.   

18



RETORNO COM MODALIDADE MISTA
EM SEMANAS ALTERNADAS
O retorno do Ensino Fundamental e Ensino Médio po-
derá ser feito dividindo as turmas com aulas presenciais 
(para a metade dos alunos) e remota (para os demais 
alunos), alternando as semanas. 

RETORNO TENDO EM VISTA A 
OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS
A Educação Infantil poderá retornar presencialmente em 
espaços diferentes da sala de aula (pátios, quadras), ga-
rantindo assim o distanciamento.

RETORNO PELAS PONTAS
Educação Infantil e terceiros anos. Na sequência, viriam 
as turmas de fim de ciclo, como o nono ano do Ensino 
Fundamental.

19

É  interessante fotografar ou 
filmar os espaços de fluxo, 
pois assim será apontada a 
lente e a atenção para as-
pectos que passam desper-
cebidos no cotidiano. Além 
disso, o registro visual pode-
rá ser analisado em detalhes 
posteriormente e divulgado 
para a comunidade escolar 
para efeito de discussão.



2020

REPLANEJAMENTO

TODOS
TODOS
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As reuniões de replanejamentos devem ocorrer antes do retorno 
das aulas presenciais, no sentido de compartilhar o que se viu, ou-
viu e aprendeu no período de isolamento em que professores  e 
toda a equipe diretiva foram desafiados a pensar outros modos 
de aprender/ensinar. 

Esses momentos podem ocorrer de forma online, utilizando a 
plataforma (ambiente virtual de aprendizagem), reunindo os 
professores em grupos. Em relação à periodicidade, a reu-
nião coletiva de replanejamento ocorrerá conforme a dispo-
nibilidade de cada escola, em regime de colaboração, dentro 
de um intervalo de tempo que leve em conta a flexibilidade 
(em termos de grupo, tempo e calendário) de cada escola, às 
vezes, de cada grupo de professores, incluindo aqueles que 
dão aula em mais de uma instituição. Já o momento individu-
al de replanejamento é um um processo constante (uma ação 
reflexiva, viva e contínua). 

Sendo assim, caberá a cada escola com seus especialistas discutir  
a modalidade adequada, levando em conta os alertas dos órgãos 
responsáveis. 
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Recomenda-se que, nas reuniões de replanejamento, sejam partilhados:  

estratégias 
educacionais 
que possam ser 
desenvolvidas 
remotamente; 

reorganização 
das atividades; 

normatização, em 
médio e longo 
prazos, dos Projetos 
Pedagógicos; 

utilização de 
metodologias de 
ensino a distância em 
situações de futuro 
isolamento social;  

aprendizagens 
essenciais que possam 
ser desenvolvidas 
interdisciplinarmente; 

conteúdos relevantes, que 
possam ser desenvolvidos 
interdisciplinarmente,  
como pré-requisitos, 
tendo em vista o ano 
subsequente.

1
3

42

5
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As reuniões 
podem ser 

formatadas da 
seguinte maneira: 

REUNIÕES POR ÁREA DO CONHECIMENTO 
Reuniões por área do conhecimento seriam organizadas da seguinte 
forma: 

Grupo 1 – Linguagens (Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Inglês) 

Grupo 2 – Ciências Humanas (Geografia e História)  

Grupo 3 – Ciências da Natureza e Matemática

REUNIÕES  POR SEGMENTO
Reunir por subgrupos a equipe da Educação Infantil e Ensino Funda-
mental I (por séries)

REUNIÕES ROTATIVAS
Cada uma das estações trabalha uma atividade diferente sobre o mes-
mo tema central. A ideia é que os professores, divididos em pequenos 
grupos de 4 ou 5 pessoas, façam um rodízio pelos diversos pontos. 

23
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TODOS
TODOS

SELEÇÃO, ACELERAÇÃO 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 
E SISTEMATIZAÇÃO DOS 
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Os replanejamentos devem privi-
legiar  os objetivos de aprendiza-
gem  essenciais que norteiam toda 
a rede, tendo como parâmetro 
a BNCC (Base Nacional Comum 
Curricular), priorizando tanto o 
conhecimento científico e uni-
versal dos alunos, como a va-
lorização da pessoa humana. 

Cabe ao corpo pedagógico a se-
leção dos objetos de aprendiza-
gem específicos para cada nível, 
etapa e modalidade de ensino, 
observando as possibilidades  de 
execução, compartilhamento e 
recursos disponíveis.

Sugere-se, de acordo com o CNE, as seguintes
possibilidades para que as atividades sejam realizadas: 

aulas gravadas, organizadas pela escola de acordo com 
o planejamento de aulas e conteúdos ou via plataformas 
digitais de organização de conteúdos;  

lista de atividades e exercícios, sequências didáticas rela-
cionadas às habilidades e aos objetos de aprendizagem;

elaboração de materiais impressos compatíveis com a ida-
de da criança para realização de atividades (leitura, dese-
nhos, pintura, recorte, dobradura, colagem, entre outros);  

distribuição de vídeos educativos (de curta duração) por 
meio de plataformas online, mas sem a necessidade de 
conexão simultânea, seguidos de atividades a serem rea-
lizadas com a supervisão dos pais;  

25



realização de atividades online síncronas, regula-
res em relação aos objetos de conhecimento, de 
acordo com a disponibilidade tecnológica;  

oferta de atividades online assíncronas regulares 
em relação aos conteúdos, de acordo com a dispo-
nibilidade tecnológica e familiaridade do usuário;  

estudos dirigidos com supervisão dos pais; exer-
cícios e dever de casa de acordo com os materiais 
didáticos utilizados pela escola;  

organização de grupos de pais por meio de apli-
cativos de mensagens instantâneas e outros co-
nectando professores e as famílias; 

guias de orientação às famílias e acompanhamen-
to dos estudantes;  

26



elaboração de sequências didáticas construídas 
em consonância com as habilidades e competên-
cias preconizadas por cada área de conhecimen-
to na BNCC;  

estudos dirigidos, pesquisas, projetos, entrevis-
tas, experiências, simulações e outros;  

realização de testes online ou por meio de mate-
rial impresso;  

utilização de mídias sociais de longo alcance 
(WhatsApp, Facebook, Instagram etc.) para esti-
mular e orientar os estudos, desde que observa-
das as idades mínimas para o uso de cada uma 
dessas redes sociais.
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O replanejamento deve ser feito por meio da seleção 
de conteúdos, dividindo-os em dois grupos: 

Essenciais, fundamentais e indispensáveis 
(pré-requisitos para o próximo ano); 

Secundários (trabalhados de forma diferencia-
da por meio de projetos, atividades remotas, 
pesquisas diversas, entre outros).

1

2

Deve-se ter em vista que a ideia é não fracionar 
conteúdos, mas integrar os conhecimentos, pen-
sando em como as disciplinas se unem  dentro 
de suas áreas. Nesse sentido, é preciso pensar no 
que é fundante em cada área do conhecimen-
to, para  escolher habilidades que precisam ser 
desenvolvidas, simultaneamente, nas diferentes 
disciplinas de tal forma que se ganhe tempo.  

Escolas que não dispõem de contraturno podem ofere-
cer atividades extras, por meio de um trabalho de tutoria  
(acolhida às dúvidas) em horário normal, formando uma 
espécie de circuito na sala de aula (rotação por  estação  
de aprendizagem), incluindo,  no circuito,  a Estação da 
dúvida. 

Como forma de sistematização dos seus replaneja-
mentos, os professores devem ser incentivados a ela-
borar planilhas para manter o planejamento, organi-
zação e, principalmente, controle sobre:

1. Carga horária do que está sendo trabalhado. 

2. Garantia de conteúdos. 

3. Mapeamento geral e comparativo do que foi pla-
nejado, do que foi trabalhado, do que está fican-
do pendente. 

4. Habilidades e competências.

5. Instrumentos e procedimentos. 
28
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PLANO  DE
RECUPERAÇÃO

TODOS
TODOS
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além da orientação dos programas por uma avaliação diagnósti-
ca inicial, realização de acompanhamento frequente do nível de 
aprendizado dos alunos (ou seja, a avaliação não é apenas inicial, 
mas, sim, de processo); 

constituídos por turmas pequenas, de modo que os professores 
tenham maior facilidade em personalizar e customizar as ativida-
des de acordo com as necessidades individuais de cada aluno;

em momentos específicos, formados por turmas de alunos com 
níveis de aprendizado semelhantes;

pautados por material específico e diversificado, como jogos edu-
cativos; e 

conduzidos por professores com formação específica e ampla 
experiência profissional, que sejam capazes de identificar as dife-
rentes necessidades dos alunos e buscar solucioná-las de forma 
personalizada. 

Fonte: Movimento Todos pela Educação

A escola pode utilizar as aulas gravadas em atividades de recu-
peração de defasagem e usar elementos típicos das dinâmicas 
de jogos (gamificação) para desenvolver planos de recuperação.

De acordo com o 
CNE, a escola deve 
realizar programas de 
revisão de atividades 
realizadas antes do 
período de suspensão 
das aulas, bem como 
de eventuais atividades 
pedagógicas realizadas
de forma não presen-
cial. 

 

Alguns aprendizados 
das evidências mais 
recentes sobre progra-
mas de recuperação 
da aprendizagem indi-
cam aspectos e carac-
terísticas essenciais a 
serem considerados:

30
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TODOS
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FORMAÇÃO DE
PROFESSORES
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Os professores necessitarão ser formados para construir seus planos de aula, 
do ponto de vista qualitativo, a partir das tecnologias, entendendo que  traba-
lhar tecnologias não é trabalhar o uso das plataformas.  

As seguintes perguntas poderão nortear as formações: 

O que o trabalho com a tecnologia exige na construção da sua aula, 
do seu projeto, da sua unidade/sequência didática? 

De acordo com cada disciplina e na realidade atual, como uma se-
quência didática pode ser organizada utilizando a tecnologia?

Como a tecnologia possibilita o protagonismo dos estudantes? 

32



OS PROFESSORES PODEM SER CONVIDADOS A
REPENSAR O SENTIDO DE INOVAÇÃO NESSE CENÁRIO:

   
 

Faz parte da formação de profes-
sores a orientação para que, desde 
o início da retomada das aulas pre-
senciais, não contraponham estudo 
presencial e a distância, mas que os 
coordenem, compondo novos ecos-
sistemas pedagógicos com a inclu-
são das TDIC (Tecnologias Digitais 
da Informação e Comunicação). 

Além do uso das tecnologias, da construção 
de sequências didáticas, os professores de-
vem ser formados em termos dos valores 
concepcionistas, emergenciando a valo-
rização da pessoa humana por meio do 
respeito, da disciplina, da tolerância, da 
solidariedade, da formação para a cida-
dania, da busca da paz, da compreensão 
sobre o ambiente político, tecnológico e 
artístico, do desenvolvimento dos valores 
culturais, morais e sociais, do fortalecimen-
to dos vínculos de família, etc. 

Qual o real sentido de "inovação" (ou de ser inovador) neste momento? É utilizar 
as tecnologias de modo que o aluno aprenda? É tornar os alunos protagonistas? 
É manter o controle do aluno? É dar voz ao aluno? Como? 
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Recomenda-se que os professores pertencentes ao grupo de risco, por comorbida-
des, conforme laudo médico, ou idade, fiquem afastados das aulas presenciais, em 
um primeiro momento. Pode-se pensar o ensino a distância, a tutoria (momento 
individual), o plantão de dúvidas, como sendo desenvolvidos por profissionais per-
tencentes a esse grupo. Todavia, é importante que esses professores estejam 
conectados dentro de seus horários de aula e de acordo com sua carga ho-
rária semanal, prevista em contrato. Assim, recomenda-se  elaborar e divulgar os  
horários de atendimentos desses profissionais evitando que fiquem à disposição de 
estudantes o tempo todo.

Ver formulário de pesquisa de comorbidade produzido pelo
departamento jurídico da Rede. 
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O CNE, a fim de garantir atendimento escolar essencial, propõe excepcionalmente 
a adoção de atividades pedagógicas não presenciais a serem desenvolvidas com 
os estudantes no período em que viger a atual situação de emergência sanitária. 

Essas atividades podem ser mediadas ou não por tecnologia de informação e co-
municação, principalmente quando o uso de tecnologias digitais não for possível. 

Assim sendo, as atividades pedagógicas não presenciais podem acontecer: 

por meios digitais (vi-
deoaulas, conteúdos 
organizados em plata-
formas virtuais de en-
sino e aprendizagem, 
redes sociais, correio 
eletrônico, blogs, en-
tre outros); 

pela adoção de mate-
rial didático impresso 
com orientações pe-
dagógicas distribuído 
aos alunos e seus pais 
ou responsáveis; 

pela orientação de lei-
turas, projetos, pes-
quisas, atividades e 
exercícios indicados 
nos materiais didáti-
cos. 

A comunicação é es-
sencial neste proces-
so, assim como a ela-
boração de guias de 
orientação das rotinas 
de atividades educa-
cionais não presenciais 
para orientar famílias e 
estudantes, sob a su-
pervisão de professo-
res e coordenadores 
escolares. 
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Algumas situações, de acordo com o CNE,  reque-
rem ações mais específicas por parte da instituição 
escolar, como nos casos de acessibilidade sociolin-
guística aos estudantes surdos usuários da Língua 
Brasileira de Sinais (Libras), acessibilidade à comu-
nicação e informação para os estudantes com de-
ficiência visual e surdocegueira no uso de códigos 
e linguagens específicas, entre outros recursos que 
atendam àqueles que apresentem comprometi-
mentos nas áreas de comunicação e interação. 

Os estudantes de inclusão que não tiverem condi-
ções para adequar-se às normas de prevenção pre-
cisam ter acompanhamento pedagógico por meio 
de atividades não presenciais e, em nenhuma hi-
pótese, deve-lhes ser atribuída falta e/ou admitido 
perdas pedagógicas. Assim, a escola deve: 

Monitorar a participação escolar do aluno, man-
tendo contato com as famílias.

Oportunizar aos alunos com necessidades especiais 
ou superdotação/altas habilidades atividades ade-
quadas, visando a construção individual e coletiva 
dos conhecimentos.

Orientar professores para monitorar e identificar 
alunos com dificuldades particulares e implemen-
tar trabalho diferenciado com os alunos que não 
atingiram os objetivos esperados. 

Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), uma a cada quatro pessoas não dis-
põe de conexão com o mundo online no país. Nesse 
sentido, as unidades de ensino devem garantir a apren-
dizagem principalmente por meio de material impresso 
e, de forma complementar, em ambiente virtual, como 
forma de inclusão. 
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10

8

Tendo em vista essas competências, é possível 
lançar situações  em grupo, vislumbrando os con-
textos presenciais e a distância, propondo:  

 

As atividades previstas devem formar e desenvol-
ver o estudante na sua globalidade, fomentando 
as três competências socioemocionais contem-
pladas na BNCC, a saber:  

autoconhecimento e reconhecimento de 
suas emoções e das outras pessoas com ca-
pacidade de lidar com elas e com a pressão 
do grupo; 

exercício de diálogo, empatia, cooperação e 
resolução de conflitos, fazendo-se respeitar 
e promover respeito ao outro; 

ação pessoal e coletiva com responsabilida-
de, autonomia, resiliência, flexibilidade e de-
terminação.
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Atividades que 

criem espaços 

para valorizar as 

atitudes otimistas 

e o gosto pela 

vida.

Atividades que 
coloquem os 
alunos em situação 
de aproximação 
e relacionamento 
com os outros. 

Atividades em

que seja possível 

valorizar o 

sentir-se bem e 

a crença na força 

do “eu posso”.  

Atividades que 

gerem novas 

ideias/formas de 

fazer as coisas 

“fora da caixa”. 

Atividades nas quais 

os alunos terão de 

controlar o medo 

e a ansiedade e 

encontrar o melhor 

caminho para 

resolver as situações 

difíceis. 

Atividades que 

aproximem os 

alunos e exijam 

uma relação de 

confiança. 

Atividades  que 
desafiem os 
alunos a se 
colocar no lugar 
do outro e tentar 
ajudar.

Atividades nas 
quais o objetivo 
é a convivência 
pacífica, sem 
ofensas, 
intimidações e 
descasos. 

Atividades que 
foquem em 
controlar a raiva e 
encontrar o melhor 
caminho para 
situações difíceis. 

Atividades que 

promovam a 

admiração e 

apreciação das 

formas de arte 

e a prática de 

expressão por 

meio da arte.

Atividades que ajudem as crianças 
a se sentirem seguras e positivas 
em relação ao presente e ao futu-
ro. Os adultos podem ajudar, con-
centrando a atenção das crianças 
em histórias sobre como as pesso-
as se reúnem, encontram soluções 
criativas para problemas difíceis e 
superam as adversidades durante 
a epidemia. Falar sobre essas his-
tórias pode ser curador e recon-
fortante para crianças e adultos.
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Orienta-se o  contato com  
um profissional (psicólo-
go ou assistente social) 
com um valor acessível, 
ou em parceria com uni-
versidades, para atender 
questões emocionais. Na 
ausência dessas possibili-
dades, a escola conta com 
o setor pastoral: 

JUNTO ÀS  
FAMÍLIAS

JUNTO AOS 
ALUNOS

Realizar rodas de conversa 
como espaço de expressão de 
sentimentos, pensamentos, de-
sejos.

Intensificar a reflexão sobre o 
valor da vida coletiva: cuidar de 
um, cuidar de todos.

Ressaltar, nas aulas de Ensi-
no Religioso, a importância do 
cuidado com o outro e consigo 
mesmo. 

Realizar rodas de conversa com 
os pais com temas alternados 
(espiritualidade e emoções).

Promover espaços de diálogo 
com as famílias. Marcar reuniões 
com pequenos grupos de pais. 

Orientar os pais sobre como 
devem lidar com as crianças, 
oferecendo leituras sobre valo-
res cristãos na convivência fa-
miliar.
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JUNTO 
AOS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS

Realizar rodas de conversa como espaço de expressão de senti-
mentos, pensamentos, desejos.

Realizar encontros com a coordenação de uma pessoa capacitada 
na área: espiritual e emocional (alternados).

Sugerir um roteiro de oração para esse tempo. 

Formar grupos de discussão entre os professores sobre os desa-
fios encontrados e formas de resolvê-los. 

Elaborar protocolos que guiem as intervenções de acolhimento 
emocional dos alunos, a serem feitas com o apoio de outras áreas. 

Realizar oficinas e formações frequentes com psicólogos. 

JUNTO AOS 

Propor atividades que estimulem a 
Atenção Plena (mindfulness), po-
dendo ser incorporadas à rotina das 
pessoas, com a facilidade de serem 
realizadas em qualquer lugar e a 
qualquer hora.

Proporcionar momentos de Oração. 

DIFERENTES GRUPOS
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A grande área de Linguagens, composta, entre 
outras, por Educação Física, Artes e Música, na 
proposta educativa Concepcionista, trabalha,  
muitas vezes, de forma interdisciplinar dando 
suporte aos outros componentes curriculares. 
Aos profissionais dessas matérias, nesse 
cenário emergencial, cabe o desafio de aliar 
as habilidades específicas às competências 
relacionadas à saúde e ao bem-estar 
emocional para o conforto coletivo. 

Utilizada com excelentes resultados nos 
processos terapêuticos, Arte é instrumento de 
libertação, na expressão de sentimentos, 
pensamentos, ideias, fantasias, traumas e 
comportamentos emocionais  
mal-elaborados, que impulsionam 
o indivíduo ao movimento de 
autoconhecimento, de cura. 

As aulas de Educação Física poderão ter um 
tempo reduzido e com uma frequência maior 
durante a semana. Pode oferecer:

Atividades de alongamento.

Atividades de expressão corporal.

Atividades de dança com coreografia.

Atividades com brincadeiras individuais com 
circuito (priorizando o distanciamento).

Atividades unindo exercícios  e coreografia. 

EDUCAÇÃO FÍSICA
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A música favorece a evocação de 
memórias emocionais, sendo um 
veículo para sentimentos inatingíveis. 
A Drª Márcia Capella, coordenadora 
do Instituto de Biofísica Carlos Chagas 
Filho, sugere uma lista de músicas com 
efeitos terapêuticos: 

MÚSICA
PARA COMBATER A DEPRESSÃO E O MEDO EXCESSIVO: 
 Sonho de Amor, de Liszt

Serenata, de Schubert

Guilherme Tell (Abertura), de Rossini

Noturno Opus 48, de Chopin

Chacona, de Bach

PARA COMBATER INSÔNIA, TENSÃO E NERVOSISMO:
Canção da Primavera, de Mendelssohn

Sonata ao Luar, de Beethoven (Primeiro Movimento)

Valsa nº 15 em Lá Bemol, de Brahms

Sonho de Amor, de Liszt

Movimentos Musicais nº 3, de Schubert
47



PARA MELHOR ESTIMULAR A MEMÓRIA:
Concerto em Dó Maior para bandolim, corda e cla-
vicórdia, de Vivaldi

Largo do Concerto em Dó Maior para clavicórdia, 
BMW 976, de Bach

Spectrum Suíte, Confort Zone e Starbone Suíte, de 
Stephen Halpern

 

PARA FAVORECER A INTERIORIZAÇÃO E A MEDITAÇÃO:
Concerto nº 2 para piano, de Rachmaninoff (último 
movimento)

Concerto em Lá Menor para piano, de Grieg (primei-
ro movimento)

Concerto nº 1 para piano, de Tchaikovsky (primeiro 
movimento)
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Devem-se  criar equipes, ouvir pessoas e ins-
tituições, estar atento ao entorno, abrir espa-
ços para o diálogo, reconhecendo a impor-
tância da família, da sociedade e da Igreja. 

É necessário um “pacto educativo”, en-
volvendo a colaboração entre a família 
e escola (Papa Francisco - Discurso à 
Associação Italiana de Professores 
Católicos, 5 jan. 2018).

É imprescindível que o proces-
so educativo seja coerente no 
âmbito da escola e da família, 
mantendo uma linguagem úni-
ca, para uma formação integral, 
para cultivar valores que apontem 
diretamente ao convívio social. 

   
 



 

 

DOCUMENTOS 
OFICIAIS EMITIDOS 
POR OCASIÃO DA 
PANDEMIA

NACIONAL  
PORTARIA Nº 343, DE 17 DE MARÇO DE 2020 dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios 
digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19.
https://anec.org.br/wp-content/uploads/2020/03/PORTARIA-N%C2%BA-343-DE-17-DE-MAR%C3%87O-DE-2020.pdf

PORTARIA Nº 345, DE 19 DE MARÇO DE 2020 altera a Portaria MEC nº 343, de 17 de março de 2020.
https://anec.org.br/wp-content/uploads/2020/03/PORTARIA-N%C2%BA-345-DE-19-DE-MAR%C3%87O-DE-2020.pdf

SÚMULA DO PARECER CNE/CP Nº 5/2020 dispõe sobre a reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de 
cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pande-
mia da COVID-19
http://www.in.gov.br/web/dou/-/sumula-do-parecer-cne/cp-n-5/2020-254924735

 

DISTRITO FEDERAL
DECRETO Nº 40.539 declara a suspensão de diversas atividades em espaços públicos, dentre elas atividades educacio-
nais em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada.

PARECER Nº 33/2020-CEDF determina às instituições educacionais das redes de ensino pública e privada do Sistema 
de Ensino do Distrito Federal no sentido de ajustar suas organizações pedagógica, administrativa e calendário escolar.
https://anec.org.br/wp-content/uploads/2020/03/033-2020-CEDF-Corona-Virus-Cons-Marco-Anto%CC%82nio.pdf.pdf

 

RIO DE JANEIRO
Resolução n.º 5.839, de 16 de março de 2020, da Secretaria de Estado da Educação, estabelecendo antecipação do re-
cesso escolar de julho. A resolução foi publicada na edição do Diário Oficial de 17 de março.
https://drive.google.com/file/d/1T1r0hRnJfm1ewAoXfxdw39UEtzUoNYwh/view

Decreto nº 46.973 de 16 de março de 2020, do Governo declarando estado de emergência na saúde pública.
https://media.campanha.org.br/acervo/documentos/COVID-19_Guia2_FINAL.pdf

Decreto n.º 46.970 sobre Covid-19 (Coronavírus), no qual o Governo do Estado anuncia suspensão de eventos públicos 
e aulas no Estado e publica, em edição extra do Diário Oficial.
https://drive.google.com/file/d/12_Nm9v6SKIszF_JagqIfeBFehaT1Fvi2/view
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SÃO PAULO
Resolução SE 25, de 13-3-2020 dispõe sobre a jornada laboral mediante teletrabalho, assegurando atendimento 
ao público nas Unidades Escolares e Diretorias de Ensino, com a presença de servidores das equipes gestoras, dos 
quadros de apoio escolar e dos quadros da Secretaria da Educação.
https://www.cpp.org.br/procuradoria/publicacoes/item/15176-resolucao-se-25-em-regulamentacao-ao-decre-
to-64-864-2020

Deliberação CEE 177/2020 de 18 de março de 2020 fixa normas quanto à reorganização dos calendários escolares, 
devido ao surto global do Coronavírus, para o Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, e dá outras providên-
cias.
https://decentro.educacao.sp.gov.br/resolucao-seduc-de-18-3-2020/

 

MINAS GERAIS
DECRETO Nº 47.886, DE 15 DE MARÇO DE 2020. Dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrenta-
mento e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo, da epidemia de doença infecciosa viral respiratória 
causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), institui o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingencia-
mento em Saúde da COVID-19 – Comitê Extraordinário COVID-19 e dá outras providências.
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/ckeditor_assets/attachments/7565/caderno1_2020-03-15.pdf

INSTRUÇÃO NORMATIVA CEE 01/2020, de 19 de março de 2020, que fixa normas quanto à reorganização dos ca-
lendários escolares, devido ao surto global do Coronavírus, para o Sistema de Ensino do Estado de Minas Gerais, 
e dá outras providências.
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“É preciso uma aldeia inteira 
para educar uma criança”

(Provérbio Africano, citado por Papa Francisco)
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