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Prezados gestores, supervisores, professores,

Recomeçar as atividades neste momento de pandemia nos traz certo

alívio quando pensamos que a interação com nossos alunos, mesmo que à

distância, pode nos aproximar da nossa missão: EDUCAR.

Aos professores P2, queremos compartilhar nossas angÚStias,

ansiedades quanto ao novo formato de trabalho, que a primeiro olhar nos

parece desafiador, mas ao mesmo tempo nos colocar à disposição para

aprender, contribuir e compartilhar o aprendizado.

Ninguém melhor que você, gestor, supervisor, professor, para nos dizer

o que é possível fazer para estarmos conectados com os alunos,

oportunizando momentos de aprendizado sem que o estudo se torne

enfadonho.

Nossa proposição é que os PETs-Planos de Estudos Tutorados possam

ser utilizados como referenciais para ao planejamento das aulas do 6ºao

9ºano do Ensino Fundamental, desde que adaptados para a realidade das

comunidades atendidas pela Rede Municipal de Educação de Diamantina.

A comunicação neste momento de pandemia será realizada com o

uso das TICs-Tecnologias da Informação e Comunicação. É importante que

cada turma tenha um grupo de Whatsapp para se comunicar, tirar dÚVIDas

com o professor e se manter conectados durante a pandemia. Para

complementar as aulas e atividades propostas teremos disponível o

programa de TV “Se Liga na Educação” que será transmitido diariamente na

Rede Minas, de segunda-feira a sexta-feira pela manhã.

Nos casos em que não for possível o contato via telefone, e-mail ou

televisão, as atividades poderão ser organizadas em kits de materiais para



entrega às famílias, seguindo as recomendações do Setor de Epidemiologia

da Prefeitura Municipal de Diamantina.

Conhecendo as peculiaridades da nossa rede, entendemos que todo

esforço para manter a conexão com nossos alunos, de forma virtual ou por

meio de Kits de atividades adaptadas dos PETS, como também atividades

elaboradas pelos professores, ressaltando a importância das mesmaspara a

comprovação da carga horária do aluno e também dos profissionais da

Educação.

Orientamos que as sugestões de atividades corroborem para a

construção de habilidades básicas e formação de competências no

processo de alfabetização, considerando o nível de aprendizagem de cada

turma ou alunos.

Inicialmente, reforçamos a necessidade de trabalhar de forma

contextualizada, tendo como referência os temas emergentes: COVID 19,

Dengue ou Sarampo. As informações atualizadas sobre os assuntos,

especialmente, sobre o Covid 19 podem ser trabalhadas a partir degêneros

textuais previstos para cada ano de estudo.

Na Língua Portuguesa, orientamos especial atenção à leitura, escrita e

habilidades leitoras como a compreensão e interpretação de textos. As

produções de textos poderão ter como suporte os gêneros trabalhados,

além de propiciar a criação de coreografias, desenhos, pinturas, colagens,

dobraduras, fotografias, gravuras que possam ser gravadas e veiculadasem

vídeos ou outras formas de comunicação acessíveis aos alunos.

Na Matemática, orientamos a retomada de contEÚDos relacionados

ao sistema de numeração, as quatro operações e contEÚDos básicos a partir

de situações problemas que envolvam as peculiaridades dos alunos (formas

de sustentabilidade da família e da comunidade). Sugerimos que as

dificuldades apresentadas no componente curricular de Matemática em

relação à apreensão dos contEÚDos sejam propostas a partir de materiais

concretos para melhor compreensão pelos estudantes.



Durante a pandemia, enquanto estivermos desenvolvendo atividades

não presenciais, propomos um trabalho interdisciplinar como o estudo de

gráficos, análises de tabelas, a compreensão do processo histórico das

doenças, orientações sobre higiene e prevenção do coronavírus e de outros

agentes de contaminação, pesquisas sobre a propagação do vírus-Covid-

19 em diferentes países e os índices de acometimento às suaspopulações.

Todas as atividades propostas aos alunos do 6º ao 9º ano poderão ser

intermediadas com atividades lÚDicas, com uma boa leitura literária e

proposição de atividades que envolvam expressões artísticas.

Por fim, enfatizamos a necessidade de promover atividades físicas que

exercitem o corpo, a mente, além de atividades que fortaleçam o espírito e

a alma de nossos alunos, levando-os a refletir sobre valores fundamentais

como o respeito à vida e aos semelhantes, incentivando-os a exercitar a fé

frente à crise do novo coronavírus.
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Recado especial:

Prezado servidor,

Acalme o seu coração!

Com o tempo, tudo pode ser
recuperado.

Se manter seguro é o melhor
que podemos fazer agora para

ajudar a todos.

Nesse momento de incertezas,
nossa vida é o bem mais

precioso que temos.

Cuide de sua saúde e de sua
família.

# Fique em casa!!!

Equipe SMED



ANEXOS

Vídeos Educativos do Ministério da SAÚDE

https://www.youtube.com/user/MinSaudeBR

Materiais disponíveis para download

https://educacaocidada.cgu.gov.br/programas/upt/materiais

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/user/MinSaudeBR
https://educacaocidada.cgu.gov.br/programas/upt/materiais
https://www.youtube.com/watch?v=rA19BeF6gNM
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