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Resumo
Decreto de Exoneração Nº 2600 13 de maio de 2022 - Exonerar, Jario Santos Silva, do cargo de
Sup Erintendente de Gestão Pública, símbolo CC-II, com lotação na Secretaria Municipal de Gestão
Pública - SEMGE.
Republicação por Incorreção Portaria Nº 017/2022 de 13 de maio de 2022 - “Institui a versão
preliminar do Plano de Recomposição das Aprendizagens e estabelece procedimentos no retorno à
presencialidade das atividades pedagógicas, diante das lacunas educacionais ocasionadas pela
pandemia da Covid–19, no Sistema Municipal de Ensino do Município de Candeias.”

Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Pitagoras Alves Da Silva Ibiapina / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Av Tres Poderes s/n Ouro Negro - Candeias
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REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº 017/2022
DE 13 DE MAIO DE 2022
“Institui a versão preliminar do Plano de
Recomposição das Aprendizagens e
estabelece procedimentos no retorno à
presencialidade
das
atividades
pedagógicas,
diante
das
lacunas
educacionais ocasionadas pela pandemia
da Covid–19, no Sistema Municipal de
Ensino do Município de Candeias.”
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do Município de Candeias, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e,
CONSIDERANDO, a investidura do cargo de Secretário Municipal de Educação, em
05/04/2022, conforme Decreto nº 2500, de 05 de abril de 2022;
CONSIDERANDO, que em 17 de março de 2020 o Decreto nº 020/2020, dispôs sobre
as medidas de prevenção e controle para o enfrentamento da COVID-19 no âmbito do
município de Candeias, prevendo em seu Art. 1º a suspensão das atividades de
classe de todas as Unidades Escolares integrantes do Sistema Municipal de
Educação;
CONSIDERANDO, que a Secretaria Municipal da Educação de Candeias – SEDUC
visando estabelecer, em meio ao cenário que se mostrou imprevisível, diretrizes para
manter a proteção por meio do distanciamento social e ao mesmo tempo assegurar
continuidade das atividades escolares, pensando nos vínculos entre professores e
estudantes, criou o Programa de Estudo Domiciliar – PED;
CONSIDERANDO, que o Programa de Estudo Domiciliar – PED, se deparou com
dificuldades em alcançar a totalidade do público-alvo, pois boa parte dos alunos de
família de baixa renda, não tiveram acesso a condições adequadas de estudo durante
a pandemia;
CONSIDERANDO, que as consequências deixadas pelo fechamento das escolas
(adoção emergencial do ensino remoto), aconteceu sem que ninguém estivesse
devidamente preparado, cenário que causou prejuízos consideráveis no progresso
cognitivo e socioemocional dos estudantes, o que não podem ser ignorados no retorno
presencial;
CONSIDERANDO, a Resolução CNE/CP Nº 2, de 5 de agosto de 2021, que institui
diretrizes nacionais orientadoras para a implementação de medidas no retorno à
presencialidade das atividades de ensino e aprendizagem e para a regularização do
calendário escolar;
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CONSIDERANDO, o Decreto nº 003/2022, de 11 de janeiro de 2022, que dispõe sobre
a retomada das aulas presenciais na rede pública e privada do Município de Candeias;
CONSIDERANDO, as lacunas deixadas e a falta de Diretrizes pedagógicas com foco
nas aprendizagens por parte Ministério da Educação - MEC, para orientar as redes
estaduais e municipais de educação na construção de seus Planos de Recomposição
das Aprendizagens, e da escassez de materiais e estudos robustos que possam
embasar a formatação de estratégias pedagógicas com o fim de ofertar aos estudantes
estratégias pedagógicas para consolidar o que não foi aprendido no período de
Pandemia;
RESOLVE:
Art. 1º - Instituir o Plano de Recomposição das Aprendizagens - PRA, estabelecendo
procedimentos no retorno à presencialidade das atividades de ensino e aprendizagem,
diante das lacunas educacionais ocasionadas pela pandemia da Covid–19, no Sistema
Municipal de Ensino do Município de Candeias.
Art. 2º - O Plano de Recomposição das Aprendizagens - PRA objetiva colaborar para a
superação dos déficits de aprendizagem, por meio de estratégias pedagógicas que
visam ainda acolher com cuidado seu alunado/equipe escolar/famílias, com foco na
reconstituição, na reorganização e na reconstrução das aprendizagens.
Art. 3º - O documento tratado nesta Portaria, enquanto fase preliminar será analisado,
por Comissão Pedagógica criada pela Secretaria Municipal da Educação, através da
Portaria nº 018/2022, de 13 de maio de 2022, para acompanhamento, monitoramento e
revisão do mesmo.
I - A Comissão Pedagógica a qual trata o caput deste artigo é formada por profissionais
da Educação da Rede Municipal de Candeias, sendo coordenadores pedagógicos,
professores e gestores escolares, que integrarão esta Comissão a convite do Secretário
da Educação.
Art. 4º- As Unidades do Sistema Municipal de Ensino, devem realizar as suas
atividades, tendo como documento norteador, o Plano de Recomposição das
Aprendizagens - PRA, anexo a esta Portaria.
Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Gabinete do Secretário Municipal de Educação, 13 de maio de 2022.

Cassio Vinícius Figueredo Bordoni
Secretário Municipal de Educação
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SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE CANDEIAS - SEDUC

PROGRAMA PEDAGÓGICO

(RE)ADAPTAÇÃO ESCOLAR: NOVOS SONHOS, NOVOS DESAFIOS
PERSPECTIVAS PARA A EDUCAÇÃO EM 2022

Imagem: “O abraço” de Romero Brito
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Apresentação

Todo conhecimento começa com o sonho.
O sonho nada mais é que a aventura pelo mar desconhecido, em busca da terra sonhada. Mas
sonhar é coisa que não se ensina, brota das profundezas do corpo, como a alegria brota das
profundezas da terra. Como mestre só posso então lhe dizer uma coisa. Contem-me os seus
sonhos para que sonhemos juntos.
Rubem Alves

Breve histórico
“O pesadelo”
No ano de 2020, com a pandemia do Corona vírus os governos estaduais e municipais
foram levados a decretar estado de emergência e interromper as aulas na rede pública de
ensino, como forma de evitar a disseminação do vírus. A implementação de políticas de
emergência em educação foram essenciais para garantir a segurança e a saúde dos estudantes.
Desta forma a Prefeitura Municipal de Candeias imbuída do compromisso com a Educação
pública, proteção e cuidado da comunidade local, editou em 17 de março de 2020 o Decreto nº
020/2020, que dispôs sobre as medidas de prevenção e controle para o enfrentamento da
COVID-19 no âmbito do município de Candeias, prevendo em seu Art. 1º a suspensão das
atividades de classe de todas as Unidades Escolares integrantes do Sistema Municipal de
Educação.
Inicialmente o prazo previsto no decreto foi de 30 dias, no entanto, com o crescimento
dos casos positivos, houve a necessidade de prorrogação dessa suspensão, resultando na edição
de outros Decretos que perduraram ao longo de todo ano de 2020 até o final do ano de 2021.
Sonhos foram interrompidos e a distância era a nova realidade.

A SEDUC FRENTE AO CONTEXTO DE PANDEMIA
Encurtando distâncias

A Secretaria Municipal da Educação de Candeias – SEDUC visando estabelecer em meio
ao cenário que se mostrou imprevisível, diretrizes para manter a proteção por meio do
distanciamento social e ao mesmo tempo assegurar continuidade das atividades escolares,
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pensando nos vínculos entre professores e estudantes, na importância de manter-se próxima
dos profissionais e das famílias, da comunidade naquele momento de pandemia organizou,
desde o primeiro decreto publicado, estratégias para manutenção da regularidade das ações
pedagógicas e projetos previstos que seriam desenvolvidos ao longo do ano e sofreram
adaptações a fim de dar conta das demandas emergenciais.
Assim, foi formatado o Programa de Estudo Domiciliar – PED, lançado em 06 de abril de
2020, publicado no DOEM - Diário Oficial do Município sob o ofício nº 283/220 pelo dirigente
municipal de Educação. Com atualizações para execução no ano letivo de 2021.
O Programa funcionou com o planejamento, elaboração e compartilhamento de
atividades pedagógicas para os estudantes inseridos em grupos por meio da ferramenta de
WhatsApp, outras plataformas e atividades dirigidas impressas. Foram criados grupos das
turmas tendo como mediadores os professores.
Assim, todas as Unidades Escolares mantiveram o funcionamento e atividades em
formato remoto.
Relevante mencionar que o PED neste período se deparou com dificuldades em alcançar
a totalidade do público-alvo, pois boa parcela dos alunos de famílias de baixa renda não tiveram
acesso a condições adequadas de estudo durante a pandemia. Consequentemente, isso
aumentou consideravelmente a evasão escolar. A desmotivação dos alunos, dificuldades em
adaptação, e os casos de perdas de familiares também colaboraram para que o Plano não
atingisse 100% do alunado.
No entanto, há que se reconhecer a contribuição do Plano de Estudo domiciliar ter se
consolidado nestes dois anos letivos 2020/2021 enquanto via de aproximação entre
professores/estudantes/famílias e resposta ao enfrentamento da pandemia mantendo a Escola
e as relações que nela se estabeleceram (dentro das possibilidades) ativas.

CENÁRIO PÓS-PANDEMIA
Eu quero desaprender para aprender de novo.
Raspar as tintas com que me pintaram.
Desencaixotar emoções, recuperar sentidos.
Rubem Alves
Com a maior parte da população já imunizada e os índices mais baixos de contágio e
atendimentos ou internações por corona vírus, o ano de 2022 marca a retomada das atividades
escolares presenciais, no município de Candeias - o ano letivo iniciou em 07 de março de 2022.
Neste cenário, uma nova configuração se apresenta tanto em aspectos estruturais quanto
em demandas pedagógicas – o que era naturalmente esperado, afinal de contas foi um ano
atípico e sem precedentes na história da Educação brasileira.
Temos algumas Unidades escolares funcionando de modo presencial, outras
funcionando em modalidade híbrida.
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Quanto as demandas estruturais, algumas escolas, neste interstício passaram ou estão
passando por reforma para oferecer um novo padrão de arquitetura e equipamentos, bem como
algumas Unidades sofreram reordenamento em seus segmentos para melhor atender/acolher
os estudantes.
Quanto as demandas pedagógicas, o contexto é de impactos relevantes especialmente
no âmbito das aprendizagens com atenção aos aspectos emocionais tanto dos estudantes como
dos educadores e demais profissionais da educação.
O cenário atual mostra que o retorno ao ensino presencial exige reorganização,
planejamento, novas práticas e um olhar direcionado para cada aluno.
Assim como aconteceu com os adultos, a pandemia abalou psicologicamente as
crianças e jovens. Além do isolamento social, em que elas precisaram mudar a rotina e ficar em
quarentena, outras questões referentes ao assunto tiveram um impacto grande em suas vidas.
Um deles é o receio de eles próprios ou seus familiares contraírem o vírus.
Outras questões que escolas e professores entraram/entrarão em contato com a
retomada das aulas presenciais são:

A RELAÇÃO COM O
LUTO

A MUDANÇA BRUSCA NA
ROTINA DOS ESTUDANTES
De repente, as aulas
Muitos alunos podem
presenciais tiveram que ser
ter perdido entes
suspensas e os alunos foram
queridos ou alguns
obrigados a se adaptarem
conhecidos. Para
rapidamente à modalidade
muitos pode ter sido a remota. Essa mudança brusca
primeira vez de ter que
na rotina também é um
lidar com a morte. Este assunto que merece atenção.
já é um assunto que
A necessidade de estudar em
exige cuidado especial
um ambiente diferente do
ao ser tratado, e o
escolar e a falta de contato
cenário atual traz
pessoal com os colegas podem
ainda mais atenção
ter um impacto direto no
com relação ao tema.
desempenho.

A APREENSÃO DE SE
CONTAMINAR
Ao voltar a ver pessoas, é
preciso lidar com uma
possibilidade maior de
contrair o vírus. Esse
pode ser mais um
problema que as escolas
e os educadores podem
ter que lidar ao receber
os alunos de volta às
aulas presenciais.

A MUDANÇA NA ROTINA DOS PAIS
Em meio a essa mudança, houve também a alteração na rotina dos pais. Em muitos
casos eles passaram a ficar mais tempo em casa, mas, por conta do trabalho, não
podem dedicar todo o tempo aos filhos.
Além do aumento do desemprego.
A necessidade de trabalhar em casa e lidar com diversos outros problemas também
impacta negativamente os filhos, que voltarão/voltaram com essa bagagem
emocional para as aulas presenciais.
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Também é comprovado que o estado psicológico dos pais tem altas chances
de influenciar o dos filhos. Como muitos adultos também não encararam bem
o período de isolamento social, com os medos e mudanças na rotina, o aluno
pode trazer essa bagagem de casa.

Tendo em vista todo o exposto e diante a volta às aulas presenciais que também
representará/representa outra grande mudança na vida das crianças e jovens cabe repensar,
portanto, uma readaptação à realidade.
Repensar na Reabertura das escolas pós-pandemia: Como planejar? E como a escola
pode acolher os alunos nas aulas presenciais?

NOVOS DESAFIOS
O desejo que move os poetas não é ensinar,
esclarecer, interpretar. O desejo que move os poetas é
fazer soar de novo a melodia esquecida. Rubem Alves
OS DÉFICITS DE APRENDIZAGEM
A possibilidade de ter um ensino remoto não foi suficiente para evitar a tragédia
educacional causada pelo fechamento das escolas. A pandemia criou um retrocesso de duas
décadas para mais de 5 milhões de crianças e jovens – o que equivale a 13,9% da população
brasileira de 6 a 17 anos.
Esses números são majoritariamente de crianças e jovens pobres, pardos e negros
(68,5%).
Pesquisas no ano de 2021 indicam que cerca de 41% dos 5,1 milhões de estudantes
sem acesso a educação em novembro de 2020 tinham até 06 anos.
Segundo Florence Bauer (2021) “São crianças dos anos iniciais do ensino fundamental,
fase de alfabetização e outras aprendizagens essenciais às demais etapas escolares. Ciclos de
alfabetização incompletos podem acarretar reprovações e abandono escolar. O país corre o
risco de regredir duas décadas no acesso de meninos e meninas à educação voltando aos
números do ano 2000.”
Diferentemente do que aconteceu no século passado, a população mais vulnerável é
a mais afetada, pois a escola é para essa parcela da população um espaço de aprendizagem,
sociabilização, desenvolvimento emocional e, até mesmo, segurança alimentar.
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Por isso, precisamos ter consciência das consequências deixadas pelo fechamento de
escolas. Entender que a adoção emergencial do ensino remoto – por aqueles que tiveram acesso
–, aconteceu sem que ninguém estivesse devidamente preparado. Esse cenário causou prejuízos
consideráveis no progresso cognitivo e socioemocional dos estudantes, que não podem ser
ignorados no retorno presencial.
Embora tenha sido necessário fechar as escolas no início da pandemia, hoje o cenário é
outro. Temos evidências de que é possível retomar as atividades presenciais de forma integral
e obrigatória. Com essa possibilidade no horizonte, é imprescindível entender que as estratégias
de suplementação pedagógica que utilizamos normalmente, tais como recuperação paralela,
revisão de conteúdos e regimes de progressão parcial, não darão conta dos impactos da
pandemia.
De acordo a Tiago Bartholo, doutor em Educação pela URFJ, que fala do impacto da
pandemia no desenvolvimento das crianças um estudo revelou que entre 2 e 5 anos mais de
30% das crianças apresentam níveis baixos de qualidade de sono, exercício e frequência de
estada ao ar livre abaixo do adequado e 32% das crianças tiveram tempo de exposição a telas
acima do considerado adequado. (Fonte: Estadão, Carolina Delboni)

MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DOS IMPACTOS NEGATIVOS DA PANDEMIA NA EDUCAÇÃO
ESCOLAR MUNICIPAL
Sempre vejo anúncios de oratória. Nunca vi anúncios de
escutatória. Todo mundo quer aprender a falar.
Ninguém quer aprender a ouvir!
Rubem Alves
A escola, naturalmente, já tem o papel de acolhimento. Por isso, é papel dela ajudar
os estudantes a lidarem com os próprios sentimentos, em toda a Educação Básica. O
desenvolvimento de competências socioemocionais para prepará-los para a vida profissional e
social, como um todo, está prevista na Base Nacional Comum Curricular.
Em um momento atípico como o vivido atualmente, essa função torna-se ainda mais
importante. Depois de os alunos passarem muito tempo sem frequentar a escola, eles
chegarão/chegaram com o emocional abalado nas aulas presenciais.
Algumas atitudes que escolas e educadores podem realizar para acolher os alunos no
retorno às aulas presenciais:
Zelar pela segurança e saúde
A primeira preocupação da escola deve ser com a saúde dos alunos e dos
profissionais, pois antes de ser um espaço de conforto emocional, ela precisa passar
segurança para reduzir o medo que crianças, jovens e os adultos podem estar sentindo.
As medidas sanitárias podem variar de acordo com recomendações de autoridades
locais para a reabertura das escolas. No entanto, há uma série de pontos em comum que
devem ser considerados:
●
Higienizar as dependências;
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●
Manter ambientes arejados;
●
Disponibilizar álcool em gel 70%;
●
Incentivar a higienização constante das mãos;
●
Promover a adoção de materiais individuais;
●
Orientar famílias;
●
Criar rotina de treinamentos;
●
Medir a temperatura de alunos e funcionários;
●
Afastar pessoas do grupo de risco;
●
Promover o isolamento imediato para pessoas sintomáticas;
●
Notificar a existência de casos de Covid-19
Escutar
Outra função importantíssima que as instituições de ensino e, principalmente, os
educadores terão de ter nesse momento é o de ESCUTAR. Os professores, gestores e demais
funcionários da escola devem se mostrar à disposição dos alunos, tanto durante as aulas
presenciais quanto fora delas, caso eles tenham alguma queixa ou insegurança.
Essa escuta também é útil para entender o que cada aluno está passando e como ajudá-los
melhor. Por exemplo, se o maior problema do aluno for o medo de contrair a doença, a
escola pode destacar as medidas de segurança tomadas e o papel delas. Se o tempo longe
dos colegas foi o maior problema, é importante promover ações de interação.
Propor momentos de conversas
Além de momentos de escuta individuais, para acolher os alunos e ainda proporcionar união
na volta às aulas presenciais, é importante propor rodas de conversas entre eles. É uma
oportunidade interessante para as crianças e jovens escutarem sobre as experiências e
sentimentos de cada um.
Esses momentos não precisam ser necessariamente sobre assuntos ligados ao conteúdo
escolar ou à pandemia. Apenas o fato de voltarem a conversar já traz a aproximação que
pode ter feito falta aos estudantes durante o período de isolamento.
Propor diversão
É importante que os alunos lembrem que a escola é um lugar agradável e divertido para
aprender. Por isso, as atividades de aprendizado e relacionamento devem ser mantidas.
É importante, contudo, respeitar não só as recomendações sanitárias e de segurança, mas
também o desejo de cada estudante. Pode ser que alguns sintam medo ou não estejam
confortáveis de realizar certas atividades ou brincadeiras. Diante disso, os professores
precisam respeitar e acolher a decisão dos alunos.
Manter relação com os pais
Os pais e a escola devem estar aliados para o melhor acolhimento das crianças. Por isso é
imprescindível manter um bom relacionamento com os familiares de seus alunos.
Além disso, os pais também podem precisar de algum auxílio. Seja com relação a eles
próprios ou à segurança e apoio dos filhos. Diante disso, informações frequentes sobre as
crianças e comunicação próxima são essenciais.
Lembre-se que os sentimentos e aflições dos pais, muitas vezes, são passados para os filhos.
Então, para que as crianças fiquem mais tranquilas, os pais precisam estar amparados.
Considerando o déficit nas aprendizagens e as questões de desenvolvimento
socioemocionais como principais aspectos a serem focados no retorno as aulas presenciais na
Rede Municipal de Educação de Candeias apresentamos o PLANO DE RECOMPOSIÇÃO DAS
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APRENDIZAGAGENS – PRA que tem como objetivo colaborar para superação dos déficits de
aprendizagem por meio de estratégias pedagógicas que visam ainda acolher com cuidado seu
alunado/equipe escolar/famílias.

PLANO DE RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS – PRA

Assim como o Plano de Estudo Domiciliar (PED) que surgiu enquanto resposta ao
enfretamento no momento de pandemia quando foram exigidas estratégias para a continuidade
do processo pedagógico mesmo a distância, o Plano de Recomposição das Aprendizagens surge
num novo contexto, o pós pandemia, em resposta aos efeitos negativos dos impactos desta na
Educação escolar haja vista que a escola não é e não será mais como antes.
A Relevância deste documento para a Rede Municipal se caracteriza por ser neste
momento uma diretriz que indica/recomenda caminhos a serem percorridos. Com teor
sistematizador sugere estratégias pedagógicas concretas de médio a longo prazo a serem
desenvolvidas pelas Unidades Escolares.
O Plano de Recomposição das Aprendizagens (PRA) pretende minimizar os impactos
negativos da pandemia sobre a aprendizagem e otimizar os processos levando em consideração
os aspectos cognitivos e socioemocionais respeitando a realidade de cada contexto escolar.
Segundo o dicionário, recuperar significa tornar a ter a posse, reaver; já recompor,
reconstituir, reorganizar, restaurar. Por isso, muitos têm preferido usar recomposição de
aprendizagem para identificar o movimento que é necessário hoje.
A demanda que temos atualmente é diferente das defasagens e dificuldades de
aprendizagens que existiam antes da pandemia. Por isso, é preciso mais do que recuperar, mas
construir uma ação complexa e significativa que vise não só reconectar o estudante à trajetória
cognitiva afetada pelo distanciamento, mas também reduzir a desigualdade educacional.
O foco deve estar na reconstituição, a reorganização e a reconstrução das
aprendizagens. Isso significa desenvolver ações que foquem o desenvolvimento das
habilidades essenciais que foram prejudicadas, mas que são fundamentais para a
continuidade do caminhar pedagógico dos estudantes.
A recomposição das aprendizagens deve ser uma ação complementar ao retorno
presencial e deve acontecer em paralelo às atividades previstas nos Projetos Políticos
Pedagógicos (PPPs) escolares.
Um caminho é investir em mais tempo qualificado para o processo de ensinoaprendizagem – com o devido cuidado para não sobrecarregar os alunos e afastá-los da escola.
É um cenário complexo e desafiador que requer energia e foco.
NOVOS DESAFIOS, NOVOS SONHOS
PRA - RECOMENDAÇÕES GERAIS
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Neste momento de retomada onde algumas Unidades escolares já estão funcionando
presencialmente e outras se planejando para o retorno faz-se necessário ter em vista a Escola
como espaço para construção da afetividade; que é preciso fazer com que os alunos busquem
sentido na escola; discutir sobre a importância de integrar ensino presencial ao ensino online;
quando possível fazer a incorporação das tecnologias às rotinas escolares; realizar o
compartilhamento de práticas entre as redes municipais e rede privada para fortalecimento da
educação; repensar a escola em todas as dimensões: currículo, gestão, espaços, tempo,
periodicidade, metodologias, tecnologias, avaliação, formação docente, relação com a família e
sociedade.
Neste documento de orientações focamos em três pontos que consideramos
fundamentais que a Equipe escolar dialoguem e repensem: PLANEJAMENTO, COMBATE A
EVASÃO e ACOLHIMENTO cada aspecto apontado traz recomendações gerais a serem levadas
em consideração no Plano de Recomposição das Aprendizagens de cada escola.

PLANEJAMENTO
 Mapear as turmas: Saber como os alunos vivenciaram a quarentena
será essencial para o replanejamento. Quem conseguiu ter acesso à
internet? Quem fez as atividades? Quais foram as perdas das famílias?
Quem é esse aluno que está retornando à escola?
 Analisar o próprio percurso: Analisar o que conseguiu oferecer às
turmas. O que priorizei? Como utilizei a tecnologia? O que deu certo?
 Planejar em longo prazo - Considerar que não dará conta de tudo o que
estava previsto para este ano e debater, em conjunto com gestores,
colegas docentes e famílias, o que deve ser priorizado.
 Adaptar do currículo da rede à realidade
 Administrar bem o horário de trabalho – determine quais as
aprendizagens são prioritárias.
 Trabalhar de maneira coletiva: Estabelecer trocas com toda a
comunidade escolar fará a diferença. Não apenas nas questões
relativas às aprendizagens, mas também para o cuidado.
 Utilizar a Avaliação Diagnóstica como ponto de partida para o
estabelecimento dos planos e percursos pedagógicos.
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COMBATE A EVASÃO
 Realizar a Busca ativa
 Estabelecer constante diálogo entre família e escola afim de promover
o engajamento dos alunos no retorno presencial – Importante trazer as
famílias para mais perto.

ACOLHIMENTO
 Trabalhar a questão da defasagem do conteúdo não pode ser o único
foco. A pandemia trouxe uma disrupção muito grande. Importante não
fingir que nada aconteceu.
 Não ignorar os traumas e as perdas vivenciados por todos e encontrar
maneiras para trabalhá-los
 Restabelecer o vínculo do aluno com a escola
 Criar um ambiente acolhedor na sua sala para que eles se sintam
confortáveis – o estudante precisa se sentir importante naquele espaço.
Ele precisa ser readaptado.
 Colocar frases motivacionais (queridos alunos vocês são: inteligentes,
especiais, talentosos, importantes, amados, criativos)
 Aplicar dinâmicas de autoconhecimento e de integração à comunidade
escolar – acolhe para depois recuperar e nivelar as aprendizagens
 Mostrar interesse nas vivências dos estudantes, principalmente da
pandemia
 Evitar excesso de cobranças no retorno presencial
 Se possível, organizar atividades ao ar livre para tornar o aprendizado
mais atrativo no dia a dia

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS PARA RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS

Os educadores, antes de serem especialistas em
ferramentas do saber, deveriam ser especialistas em amor:
Intérpretes de sonhos.
Rubem Alves
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AÇÕES CONCRETAS QUE AS ESCOLAS PODEM FAZER:

AÇÃO: RECALCULANDO ROTA
REALIZAR
AVALIAÇÃO
DIAGNÓSTICA/
CONSTANTE

ACOMPAHAMENTO

Avaliar as necessidades e dificuldades individuais de cada aluno para
identificar o nível real de “perdas” em determinadas disciplinas, como
português e matemática, práticas de linguagens.
 Compatível com a etapa ou segmento do ensino
 Analisar aspectos da AV diagnóstica após a aplicação utilizar os
resultados como ponto de partida para (Re)Planejar
 Planejar visando a recomposição das aprendizagens – Recalculando a
rota
 Adequar o currículo com o que precisa ser priorizado: adequando
espaço e tempo pedagógico
 Planejar aulas e atividades com base em metodologias ativas, na
escuta cuidadosa, ludicidade e afetividade como forma de potencializar
os resultados do processo
 Acompanhar o processo: observação, registros, reflexão e ação.
 Criar estratégias de recuperação da aprendizagem, disponibilizar meios
tecnológicos (computadores da escola e celulares) e outros recursos de
complementação da aprendizagem.

AÇÃO: FAMÍLIA NA ESCOLA PARCERIA NOTA 10
A família deve ser a grande aliada da escola. É importante para que a
família possa acompanhar a vida escolar dos filhos. Além de fortalecer
as relações e ampliar as possibilidades educativas.
 Promover reunião com pais de forma mais geral e Plantão pedagógico
com pais por turma – Criar uma agenda pedagógica
 Promover escuta cuidadosa das famílias constantemente
 Ampliar os canais de comunicação: avisos, grupos de whatsapp
 Indicar reforço escolar
 Apoio da família para combinação de atividades online e presenciais
 Oferecer atividades extraclasse para reforçar o aprendizado e recuperar
perdas
 Encaminhar atividades para casa com roteiro
 Reunir os pais com maior frequência, utilizando inclusive plataformas
de transmissão

AÇÃO: MELHORIA DAS APRENDIZAGENS
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Ações que buscam otimizar por meio de estratégias lúdicas e
diversificadas as aprendizagens das áreas prioritárias para a condução
do percurso pedagógico dos estudantes.
 Projeto de leitura
 Projeto (A)Matemática
 Projeto SOLTA O SOM - utilizar a linguagem musical com objetivo de
promover a reflexão dos estudantes sobre as questões
socioemocionais e afetivas de cuidado e empatia
 Reforço escolar no contraturno
 Usar metodologias síncronas ou outros mecanismos no contraturno de
aulas assíncronas
 Projeto brincando em casa
 Projeto Reagrupar:
O projeto consiste no reagrupamento temporário de estudantes de acordo com as
necessidades de aprendizagem em Língua Portuguesa (LP) e Matemática (MAT),
diagnosticadas a partir de instrumentos de avaliação diversos, e, a partir disso, a
realização de atividades diferenciadas.
Neste caso promover atividades que considerem Reenturmar/organizar os estudantes
por níveis de escrita – utilizando técnicas de nivelamento, buscando preencher apenas
as lacunas mais críticas, dentro de um período preestabelecido, por meio de
atividades escolares apropriadas à etapa atual.
1º passo: Avaliação diagnóstica
2º passo: Definir as prioridades curriculares (enxugar o currículo)
3ªpasso: Planejar a agenda: considerando 1 mês – realizar em 3 semanas aulas
normais (com os conteúdos priorizados) e na última semana realizar as atividades
com foco nas maiores dificuldades reveladas nas avaliações diagnósticas.
4º passo: Acompanhamento – conforme o aproveitamento for aumento os
reagrupamentos vão mudando.
No Ensino Fundamental 2 – Com o currículo priorizado, os estudantes poderão ser
separados em 3 grupos:
Grupo 1 – Estudantes que conseguem avançar sem tanto apoio docente;
Grupo 2 – Estudantes que precisam de certo apoio docente;
Grupo 3 – Estudantes que precisam de muito apoio docente

 As turmas de recomposição frequentarão (caso possível) as aulas no
contraturno ou atividades remotas complementares.
 Utilizar a plataforma de Ambiente de aprendizagem online do Sabio
para desenvolver atividades complementares
 Baixar app gratuito EDUEDU no celular ou computadores para crianças
de 5 a 9 anos
 Indicar livros da Biblioteca municipal
 Indicar jogos educativos
 Projeto Conectando com o seu corpo para estimular os estudantes a
prática de esportes/práticas corporais – potencializando habilidades
motoras e cuidando da saúde.

As Unidades Escolares deverão por meio do trio gestor discutir e dialogar sobre a
viabilidade de desenvolvimento das ações recomendadas neste documento, buscando adequá-
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las aos seus contextos e ao perfil do público que atende, sem perder de vista as peculiaridades
locais e especificidades educativas, ressaltando atenção a Educação inclusiva.
As equipes pedagógicas das Unidades deverão estabelecer um Plano de ação que
destaque as ações a compor o seu PLANO DE RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS, quais
estratégias serão utilizadas para que possamos voltar a sonhar juntos frente aos novos desafios.
Ressaltamos que estamos no desenvolvimento da primeira unidade letiva, importante
pensar que este período inicial é de observação das condições e desenvolvimento dos
estudantes: como chegaram à escola, quais dificuldades estão apresentando – este período é
de mapeamento da realidade apresentada em cada público de cada escola e desta forma faz-se
necessário ter clareza de que falar em Recomposição das Aprendizagens é um processo
contínuo, a ocorrer num período de médio a longo prazo.
Outrossim é imprescindível considerar os diferentes ritmos no desenvolvimento das
aprendizagens de nossos estudantes. E considerar que mesmo sem avanços na leitura ou na
matemática da forma como era esperado, os estudantes adquiriram conhecimentos que vão
além daqueles que a escola oferece. Por isso, durante esta retomada é essencial os docentes
validarem esses saberes e pensarem em formas de relacionar as experiências e vivências dos
durante a pandemia com as habilidades que precisam ser desenvolvidas.
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