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ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA EM TEMPO DE PANDEMIA

“Os professores são centrais para a vida das crianças e para a vida de toda a humanidade. ”

António Nóvoa - live: https://www.facebook.com/sindprofnh/videos/631629681020563/

Ao(À)s Sr(a)s.:

Gestores Escolares, Supervisores, Professores e Educadores,

É com satisfação que iniciamos o Regime Especial de Atividades Não Presenciais na Rede
Municipal de Ensino de Diamantina, a partir de 25 de maio de 2020. Estamos certos de que, neste
momento, é preciso dar aos estudantes a possibilidade da continuidade do processo de
desenvolvimento cognitivo e proporcionar a retomada de algumas atividades educacionais, mesmo
que fora do convívio escolar.

O momento atual é desafiador a todos, especialmente e não somente aos profissionais da
Saúde e da Ciência, como também a nós profissionais da Educação. Desde a propagação do novo
Coronavírus no Brasil, especialmente no estado de Minas Gerais muitas medidas foram definidas,
dentre elas a suspensão das aulas. Na sequência, houve uma alteração significativa do Calendário
Escolar. Muitos perguntam sobre a continuidade das aulas ou do distanciamento social e em meio à
necessidade da preservação da vida, novos paradigmas se impõem às condições de funcionamento
das escolas, à regularidade das aulas, à garantia do ano escolar, mas especificamente ao “saber
docente”.

Assim, nesse momento é fundamental que o distanciamento social não permita que nos
afastemos das unidades escolares, das famílias, dos estudantes e principalmente daqueles que têm
a escola como elemento essencial à formação humana. É nosso dever, como educadores que
somos, repensar, mesmo que momentaneamente, uma nova proposição de “educação escolar em
casa”. É momento de repensarmos os aspectos relacionais do currículo, a forma de se incorporar os
saberes, interesses e, sobretudo, necessidades das crianças e adolescentes.

A Secretaria Municipal de Educação de Diamantina tem como proposta a organização de
Atividades Pedagógicas Orientadas, com o objetivo de favorecer o planejamento de atividades para
a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e a Educação Inclusiva.

Considerando que estamos vivenciando uma nova situação, juntos descobriremos as
melhores estratégias a serem percorridas. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Educação, em
consonância com a Resolução SEE Nº 4310/2020 e o Parecer do Conselho Nacional de Educação 05-2020,
que tratam “sobre reorganização dos calendários escolares e realização de atividades pedagógicas não
presenciais durante o período de pandemia da Covid-19”, encaminha proposta para os profissionais
que atuam na Rede Municipal de Ensino. Importa salientar que sugestões completares, ajustes ou
novas adequações poderão ser acrescidas a este documento, respeitadas as especificidades de
cada comunidade escolar.

A participação coletiva é de suma importância, precisamos da experiência e apoio de cada
profissional na elaboração e organização do material, por conhecerem a realidade de cada

https://www.facebook.com/sindprofnh/videos/631629681020563/


PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 17.754.136/0001-90
Rua da Glória, 394 – Diamantina/MG – 39100-000

2 | P á g i n a

Escola/CMEIs e comunidade. Entendemos que a diferença na vida dos estudantes, só será possível
com a interação de todos os sujeitos responsáveis por este processo educativo.

Objetivo
A presente proposta busca promover a interação entre as unidades escolares, estudantes e seus
familiares, fortalecendo os vínculos afetivos no período do distanciamento social, bem como
minimizar as perdas dos estudantes em razão da suspensão das atividades escolares presenciais.

Atividades Pedagógicas Orientadas
Metodologia

As atividades a serem planejadas devem ser de natureza lúdica e educativa, organizadas
pelo Professor (a) da turma ou componente curricular, sob a orientação e acompanhamento do
Supervisor Escolar e das Gerências da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação
Inclusiva. Os trabalhos serão coordenados pela Diretoria de Políticas Pedagógicas e de Formação
juntamente com o Dirigente Escolar.

A) Para a Educação Infantil, as atividades devem ser planejadas pelos professores e
educadores de forma que sejam desenvolvidas pelas famílias, prevalecendo o lúdico e a interação.
Portanto, cada uma delas deverá ser seguida de texto instrucional, além de serem organizadas de
modo que a integração entre criança e família seja potencializada.

As atividades deverão ser planejadas em conformidade com as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil (2009) e os campos de experiências já trabalhados em sala de
aula, privilegiando as interações e as brincadeiras, considerando os objetivos e direitos de
aprendizagem da criança, respeitada a faixa etária de cada turma e suas necessidades.

Neste sentido, orientamos que as atividades não presenciais, deverão ser planejadas
levando em consideração o diálogo entre as professoras (es) e educadoras (es), organizadas em
horários de comunicação coletiva, socializando e consolidando o material produzido, a ser
encaminhado às famílias.

Os Kits de materiais escolares construídos mensalmente poderão conter livros literários,
atividades impressas, textos instrucionais, materiais como giz de cera, massa de modelar, fitas,
palitos, tintas, pincéis, tampinhas, orientações para construção de brinquedos, e outros que se
fizerem necessários disponíveis nas insituições. Estes deverão ser retirados na Escola/CMEIs pelo
responsável, caso não tenha condições de imprimir o material, ou encaminhado para as famílias via
email ou whatsapp.

Para iniciar o trabalho, neste primeiro momento, encaminharemos junto a esta proposta,
algumas sugestões elaboradas pela equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, bem
como materiais de apoio que possibilitam o trabalho com as vivências e experiências das crianças, a
saber:
1- Cardápio Brincadeiras.
2- Inventário: Diário das Emoções.
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3- Misturas na Educação Infantil.
4- Trilhas de Aprendizagens para 0 a 3 anos e 4 e 5 anos.
5- Histórias: 1- Pequenos Cientistas, 2- Por que não posso ir lá fora? Cartilha: Coronavírus: vamos
nos proteger!

Para finalizar, sugerimos como ferramenta de pesquisa às (aos) professoras (es) e
educadoras (es), os sites: Amaná Educacional e o Blog Leiturinha.

B) Para os anos iniciais do Ensino Fundamental, as atividades devem ser planejadas pelos
professores, em conformidade com os campos de atuação e as unidades temáticas já trabalhadas
em cada componente curricular, seguidas de enunciado ou texto instrucional de forma clara e
objetiva. As atividades de leitura, produção de texto, recorte e colagem, jogos e outras deverão
fazer parte desse arsenal, tendo o cuidado para que não sejam elaboradas atividades que exijam
qualquer desdobramento da família no que tange à conhecimentos pedagógicos específicos.

Como já mencionado, as atividades poderão ser organizadas em kits, os quais poderão
conter: livros literários e didáticos, atividade impressa, jornais, texto instrucional, orientações para
construção de jogos educativos e outros que se fizerem necessários. Os kits de materiais escolares
deverão ser retirados na escola ou encaminhados para as famílias ou responsáveis, periodicamente
para as escolas da sede e quinzenalmente para as unidades escolares da área rural.

Disponibilizamos o link de lançamento do vídeo educativo pela Rede Municipal de Ensino,
como sugestão para o trabalho pedagógico dos professores, que poderá ser utilizado também na
Educação Infantil. Link: O coronavírus na terra dos diamantes:
https://www.youtube.com/watch?v=rA19BeF6gNM.
O coronavírus na terra dos diamantes-Traduzido para Língua Brasileira de Sinais:
https://www.youtube.com/watch?v=l5jHdsuvKy4

C) Para os anos finais do Ensino Fundamental sugerimos que os professores P2 conheçam e
analisem os PETs-Planos de Estudos Tutorados adaptando-os à realidade dos alunos. Nos casos em
que não for possível a adaptação, o professor terá a autonomia para organizar atividades
pedagógicas compatíveis com as habilidades desenvolvidas em cada componente curricular,
priorizando as habilidades de leitura, escrita, raciocínio lógico-matemático e os projetos adotados
pela Secretaria Municipal de Educação.

D) Para o trabalho com crianças e adolescentes com deficiência, os profissionais que
trabalham com o Atendimento Educacional Especializado (apoio), em parceria com os professores
regentes de turmas, deverão planejar atividades de natureza lúdico educativa concernentes a cada
aluno assistido, apresentando enunciado claro ou texto instrucional. É necessário que os
professores estejam atentos às possibilidades de realização das atividades, as quais não devem
exigir qualquer conhecimento pedagógico específico por parte das famílias. Caso a Escola/CMEIs
possuam materiais de apoio a este trabalho, os mesmos poderão ser disponibilizados às famílias,
desde que as mesmas apresentem possibilidades de utilizá-los, a partir de orientações.

https://www.youtube.com/watch?v=rA19BeF6gNM
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A oferta dos Kits de materiais escolares pelas Escolas/CMEIs, serão disponibilizadas somente
nos casos em que as famílias não tenham acesso à internet ou a facilidade para impressão dos
materiais. Segue abaixo o cronograma para entrega dos mesmos:

Escala para entrega dos kits de materiais escolares

Escolas e CMEIs localizadas em Diamantina-sede

As instituições deverão seguir a escala para entrega dos kits, bem como organizar o horário
por turma para a retirada dos mesmos pelas famílias, seguindo o Protocolo

O cronograma de entrega dos kits de materiais escolares para a área rural, será divulgado
pela Secretaria Municipal de Educação em consonância com o Gerente do Transporte Escolar.

As atividades impressas, tanto para a Educação Infantil como para o Ensino Fundamental
poderão compor um Portfólio intitulado ATIVIDADES EM CASA: em tempo de pandemia.

E) Proposição de Trabalho com o uso das TICs – Tecnologia de Informação e Comunicação e
outras ferramentas de trabalho: As unidades escolares, depois de fazer um levantamento quanto
ao acesso das famílias às redes sociais, à internet, site da prefeitura, portais educativos e outros
recursos, poderão disponibilizar vídeoaulas ou vídeos instrucionais que complementem as
orientações das atividades, além de encaminhar por estas vias as próprias atividades orientadas.

Considerando a proposição de trabalho apresentada, orientamos:
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 as dúvidas das famílias poderão ser direcionadas aos professores, que deverão criar
um canal de comunicação. Sugestões: via telefone, via e-mail, via WhatsApp ou via
Associação Comunitária/PSF (para as instituições localizadas na área rural),
ocorrendo em horário escolar, seguida de todas as recomendações do Protocolo
estabelecido pelo Serviço de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde.

 para a possível gravação de vídeoaulas contaremos com os apoio da Diretoria de
Educação à Distância da UFVJM - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri, vídeos disponíveis no youtube e suporte técnico disponibilizado pela TV Vale,
por meio de vídeoaulas ministradas pelos professionais da Rede Municipal de Ensino
de Diamantina, MG.

 os professores e educadores terão autonomia para planejar atividades/materiais
lúdicos e educativos de acordo com a especificidade de cada unidade escolar.

 a utilização dos PETs- Planos de Estudos Tutorados como suporte pedagógico para os
estudantes do Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Inicias e Finais e a
Educação Especial, disponibilizado no hotsite
www.estudeemcasa.educacao.mg.gov.br, que poderá ser adaptado de acordo com o
público atendido em cada unidade escolar.

 o acesso ao Programa “Se Liga na Educação”, para os estudantes do Ensino
Fundamental Anos Inicias e Finais, transmitido pela Rede Minas de segunda a sexta-
feira de 07:30 às 12:30. As aulas também estarão disponíveis no hotsite
www.estudeemcasa.educacao.mg.gov.br e no aplicativo Conexão Escola.

 o acesso ao aplicativo “Conexão Escola”, para estudantes do Ensino Fundamental
Anos Inicias e Finais, professores e escolas, disponibilizado pela Secretaria de Estado
de Minas Gerais.

 a leitura, o estudo e desenvolvimento das orientações pedagógicas encaminhadas
pelas Diretorias e Gerências responsáveis.

F) Suporte de Formação aos profissionais da Rede Municipal de Ensino de Diamantina:
Concomitante ao trabalho remoto, a Secretaria Municipal de Educação vem disponibilizando cursos
de formação, com o objetivo de instrumentalizar os profissionais neste momento de pandemia.

Segue os links de acesso para alguns cursos já disponibilizados gratuitamente:
1- Curso de Treinamento Google for Education para professores:
https://bit.ly/googleparaprofessores
2- Cenpec - Centro de Referências em Educação Integral: https://www.cenpec.org.br/cursos
3- Portal TRILHAS: https://www.portaltrilhas.org.br/
4- Programa Tempo de Aprender: http://alfabetizacao.mec.gov.br/tempo-de-aprender
5- FORMAÇÕES ESCOLAS CONECTADAS: https://bit.ly/undime-ed1-2020
6- Deixa que Eu Conto: https://uni.cf/2KJcaLp e
https://open.spotify.com/show/09Oc1iE8GlmOzjdpcygrXo?si=-E-sN-b3RkWkwW0oerST0w.

http://www.estudeemcasa.educacao.mg.gov.br
https://www.portaltrilhas.org.br/
http://alfabetizacao.mec.gov.br/tempo-de-aprender
https://bit.ly/undime-ed1-2020
https://uni.cf/2KJcaLp
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Considerações para as unidades escolares cicladas
Para os professores (as) que atuam na área rural, que não tem o auxílio do Supervisor

Escolar, será organizado um cronograma pela Gerência responsável, para atendimento ou suporte
pedagógico a estes profissionais.

As instituições da área rural, que não dispõe de máquina para produção impressa dos
materiais, a Secretaria Municipal de Educação, disponibilizará um quantitativo de cópias, de acordo
com a proposição de trabalho e orientação das Gerências de Educação Infantil, Ensino Fundamental
e Educação Inclusiva.

Validação da Carga Horária

O cômputo da carga horária relativa às atividades escolares vivenciadas pelos estudantes
será de acordo com a regulamentação da SEE/MG/Resolução Nº 4310/2020 e normas
complementares. Com relação à carga horária dos profissionais da educação, está será
regulamentada por Documento Norteador específico, respaldado por Decreto Municipal.

Considerações Finais
A presente proposta deverá ser desenvolvida respeitando as orientações das autoridades

sanitárias conforme protocolo estabelecido pelo Serviço de Epidemiologia da Secretaria Municipal
de Saúde.

Certos de que o esforço coletivo de toda a nossa rede de ensino permitirá aos nossos
estudantes a proximidade com as atividades escolares, mesmo que remotamente, reforçamos
nossos votos de bom trabalho e colocamo-nos à disposição para juntos alcançarmos bons
resultados neste período excepcional de atividade escolar.

Por fim, esta é mais uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação de Diamantina que
continua contando com o apoio e dedicação dos profissionais diante deste cenário de pandemia
que nos convida a buscar novos paradigmas.

Diamantina, 22 de maio de 2020.

Gerência de Educação Infantil
Gerência de Ensino Fundamental
Gerência de Educação Inclusiva

Diretoria de Políticas Pedagógicas e de Formação
Diretoria de Administração Escolar
Secretário Municipal de Educação
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ANEXO

As atividades podem abordar orientações de medidas de proteção contra o Covid – 19.
Como exemplo, temos aquelas já planejadas e divulgadas pela equipe pedagógica da SMED, como
também um material de apoio disponibilizados pela UNDIME através do link:
https://www.convivaeducacao.org.br/fique_atento/2228.

Esta página se encontra disponível no link acima e traz acessos diretos ao conteúdo.

Com o avanço do Novo Coronavírus (Covid-19) pelo país, diversas instituições produziram vídeos,
textos e materiais gráficos que podem ser utilizados pelas equipes das Secretarias Municipais de
Educação e escolas para orientar os cidadãos. Veja uma seleção deles:

1. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação e a plataforma. Cada Criança(?) lançaram dois
guias sobre educação e proteção no contexto da pandemia de Covid-19. O objetivo é oferecer um
compilado de informações checadas, comprovadas e acessíveis sobre como cidadãos ligados à
educação podem agir, cobrar, e trabalhar pela proteção de todos de maneira colaborativa; e
também, da parte de atores do poder público, garantir os direitos de nossas crianças e
adolescentes em situação de emergência (saiba mais neste vídeo).

2. Página da Fundação Itaú Social com indicações de conteúdo, atividades educativas e ferramentas
tecnológicas.

3. O Consed está reunindo as decisões e ações das secretarias estaduais de educação em uma
página exclusiva.

4. Plataforma de Boas Práticas da Fundação Grupo Volkswagen, com iniciativas inovadoras e
solidárias para superar a pandemia de Covid-19 (saiba mais neste vídeo).

5. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) disponibilizou materiais em sua
plataforma de vídeos de educação corporativa para apoiar gestores e técnicos da educação na
execução de seus principais programas.

6. Guia para pais com crianças em quarentena, do jornal O Globo.

7. Cards para uso nas redes sociais elaboradas pelo Ministério da Educação (MEC)

8. Cards para uso nas redes sociais elaboradas pelo Ministério da Saúde

9. Canal do Youtube do Ministério da Saúde com vídeos rápidos sobre prevenção e transmissão:

O que é o coronavírus (Covid 19)?

Para dúvidas, sugestões e esclarecimentos, segue os contatos desta Secretaria:
gerenciapedagogica@diamantina.mg.gov ou (38)3531 9285.

https://www.convivaeducacao.org.br/fique_atento/2228
https://www.convivaeducacao.org.br/fique_atento/2248
https://www.convivaeducacao.org.br/fique_atento/2248
https://youtu.be/Idy-D23gsY0
https://polo.org.br/editorial
http://www.consed.org.br/portal/noticia/estados-suspendem-aulas-para-combater-coronavirus-1
https://fundacaogrupovw.org.br/conhecimento-que-salva-pessoas-fundacao-grupo-vw-lanca-plataforma-de-boas-praticas/
https://web.facebook.com/convivaeducacao/videos/2671787669722543/
https://www.convivaeducacao.org.br/fique_atento/2294
https://www.convivaeducacao.org.br/fique_atento/2294
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-um-guia-para-pais-com-criancas-em-quarentena-24328784
https://drive.google.com/open?id=1-9w1I0eGgws8qDEmc7G9W26oHthLHCGa
https://drive.google.com/drive/folders/16ptijchMgGK6tTLUzO7YibrHpVBrJvMQ

