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INTRODUÇÃO 
 

O mundo passa por uma experiência nunca antes vivida, uma pandemia 

que tem forçado a todos a repensar sua maneira de viver, conviver e ser. E na 

busca de maneira para enfrentar esta realidade a Secretaria Municipal de 

Educação de Pugmil – TO. 

Em Momentos de nossas vidas nos deparamos com as dificuldades que 

são eminentes no desenvolvimento do ser humano. Considerando a suspensão 

das atividades escolares presenciais nos ambientes escolares. Este documento 

servirá para orientar os professores e para definir a reorganização do 

calendário na realização de atividades pedagógicas não presenciais do 

Sistema de Ensino Municipal, que deverá ser avaliado e aprovado pelo 

Conselho Municipal de Educação – CME. 

Na atual situação relacionada com o COVID-19, o Ministério da 

Educação recomendou aos Sistemas de Ensino a elaboração de planos de 

contingência que permitam o bom funcionamento das atividades educacionais 

essenciais. 

O objetivo do Plano de Contingência do Sistema Municipal de Educação 

de Pugmil, Estado do Tocantins para o COVID-19 é manter a atividade da 

instituição escolar, em face dos possíveis efeitos da pandemia, nomeadamente 

o absentismo dos profissionais e dos alunos e respectivas repercussões nas 

atividades escolares e no ambiente familiar e social de toda a comunidade 

educativa. 

O Plano é flexível e consiste num conjunto de medidas e ações que 

deverão ser aplicadas oportunamente, de modo articulado, em cada fase 

identificada. As medidas são preventivas e emergenciais, no intuito de se 

estabelecer estratégias para ações vindouras. 
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JUSTIFICATIVA: 
 

Diante do cenário em que se encontra o País, em decorrência da 

infecção humana pelo novo Coronavírus (Covid-19), considerando a 

declaração de Emergência em Saúde Pública de importância internacional, 

pela organização Mundial de saúde em 30 de janeiro de 2020, que levou a 

suspensão das atividades escolares presenciais, a fim de minimizar a 

disseminação da Covid-19. Mediante essa situação a Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura de Bandeirantes do Tocantins no uso de suas atribuições 

legais, e respaldando no que preceita o seu regimento, organiza o plano de 

contingência para retomar as atividades escolares por meio das aulas 

remotas/online. 

O País começa debater medidas para minimizar os danos aos 

estudantes durante o período de suspensão das aulas presenciais. Através das 

orientações e debates coletivos dos órgãos responsável: Tais como: Consed 

(Conselho Nacional de Secretários de Educação), Undime (União dos 

Dirigentes Municipais de Educação), CNE (Conselho Nacional de Educação), 

FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e MEC (Ministério 

da Educação). Juntos, buscaram uma solução, para atender melhor os 

educandos com segurança a todos, através das aulas remotas/online, para que 

os alunos não fiquem prejudicados, pois ate agora não se sabe quando será o 

retorno das aulas presenciais. 

O Decreto Nº 0049, de 16 de março 2020, publicado no Portal da 

Transparência da Prefeitura Municipal, Decreto Nº 0055, de 02 de abril de 

2020, publicado no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal, Decreto 

Nº0051, de 23 de março 2020, publicado no Portal da Transparência da 

Prefeitura Municipal, Decreto Nº 061, de 05 de maio 2020, publicado no Portal 

da Transparência da Prefeitura Municipal, Decreto Nº 065, de 20 de maio 2020, 

publicado no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal, tais decretos 

destaca as medidas adotas no munícipio e  declara situação de emergência em 

saúde pública é dispôs sobre medidas de enfrentamento da pandemia 
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provocada pelo Coronavírus (COVID-19) em consonância com atitudes 

tomadas em outras partes do mundo, concentrando suas ações e esforçados 

no sentido de bem orientar a população na adoção de medidas profiláticas e 

preventivas, dentre as quais a suspensão das aulas nas unidades públicas e 

privadas do Sistema Municipal de Ensino enquanto durar o estado de 

emergência causado pela COVID -19. 

O desenvolvimento de um plano de aulas remotas é o momento ideal 

para colocarmos em prática novas ideias e fomentar as aprendizagens ativas. 

Vale ressaltar que o ensino a distância é benéfico, e, com criatividade, 

podemos enxergar grandes oportunidades, principalmente em momentos de 

desafios. E as escolas da Rede Municipal estão buscando alternativas e 

estratégias de ensino para manter seus alunos engajados? Pensando nisso, 

preparamos link com questionários para os pais dos alunos responderem para 

que os alunos possam ser cadastrados na plataforma educacional para que os 

educados possam ter acesso às disciplinas e conteúdos que podem auxiliar as 

escolas em momentos de crise.  

E também através do questionário pode-se fazer o levantamento dos 

alunos que não tem acesso as tecnologias, assim a equipe pedagógica irá 

elaborar apostilas com explicações para que os mesmos também fiquem 

atualizado com o ensino e aprendizagem. Além do questionário dos alunos, foi 

elaborado um questionário também para os professores, para que os mesmos 

fizessem uma análise das propostas dos calendários e ao mesmo tempo fazer 

uma sondagem das dificuldades encontradas no meio tecnológico. 
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DIAGNÓSTICO  
 

Estamos a mais de 60 dias sem aulas presenciais e sem uma certeza de 

volta, neste contexto a Secretaria Municipal de Educação de Pugmil, resolveu 

fazer uma pesquisa online por amostragem com os pais dos educandos 

atendido nas escolas: CMEI Maria Ribeiro da Silva, Escola Municipal José 

Batista Maciel Bastos e Escola Municipal João Pereira da Mota, atingindo cerca 

de 65% por cento dos pais. 

Entre os entrevistados 98% dos pais respondeu que tem acesso a 

internet via celular; somente 40% tem computador com acesso a internet em 

casa; 96% consegue com ajuda online do professor realizar alguma atividade 

escolar; e 93% dos pais gostaria que seus filhos realizassem alguma atividade 

online; 96% diz está de acordo a receber atividades impressas para os filhos 

fazerem em casa; sendo que a mesma porcentagem de 96% dizem ter tempo 

para ajudar seus na realização destas atividades e 94% estão de acordo a 

receber vídeos aulas pelo whatsapp. Praticamente todos os professores tem 

acesso a internet em casa o que facilita o planejamento e elaboração das 

atividades remotas. 
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OBJETIVO: 
 

Disponibiliza aos alunos exercícios e vídeo aulas com conteúdos 

voltados para cada série de acordo com o Documento Curricular do Tocantins. 

Os educandos vão estar sempre conectados e realizando trabalhados no livro 

didático para uma melhor compreensão dos conteúdos. Em casa, os alunos 

acessam e iniciam a resolução dos exercícios dados com o acompanhamento 

dos pais. O professor vai promover a discussão prática do conteúdo teórico 

trabalhado nas aulas remotas? O professor pode abrir assunto abordado na 

aula através das diversas ferramentas de comunicação este momento serve 

para criar espaços para a interação entre os próprios estudantes.  

As aulas remotas/online vão promover debates que vai estimular a 

participação e a exposição de diferentes pontos de vista, aqueles alunos que 

não tem acesso as tecnologias não serão prejudicados, pois os mesmos irão 

ter materiais impressos com a explicação do professor por escrito, disponíveis 

na escola para que os pais possam buscar em horários disponíveis desde que 

não haja aglomeração de pessoas. E a caso se o pai não tiver disponibilidade 

no retorno das aulas os professores farão a entrega desse material. 

Acreditamos que o fluxo de ensino e aprendizagem terá o prejuízo amenizado 

para aqueles que são nosso maior foco: os alunos. Temos a certeza de que, 

juntos, aprenderemos muito e superaremos as adversidades deste momento 

tão difícil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Estabelecer, de imediato, uma politica de uso dos ambientes 

virtuais de aprendizagem; 

- Levar o ensino e aprendizagem até a casa do aluno seja por meio 

virtual ou com apostila. 

- Comunicar as regras a serem seguidas no ambiente virtual não 

apenas aos alunos, mas também a suas famílias; 

- Impor regras de convivência como se estivessem presentes na 

escola, mesmo com aprendizagem remota; 

- Serão orientados os professores e alunos em relação a cuidados 

com a privacidade em ambiente digital. 

- O professor durante aula teórica de conteúdo. Pode ministrar suas 

aulas com textos explicativos, slides, vídeos, áudios, imagens, etc; 

- Atividade prática para o aluno: deve simular o momento da aula 

no qual o aluno coloque em prática o que aprendeu. Pode ser por meio de 

exercícios na apostila, atividades no livro didático, exercícios extras, explicação 

oral (gravada em áudio), montagem de circuito, contação de histórias, 

produção textual, leitura de livro e sistematizações diversas; 
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- Os pais serão comunicados por telefone via (Whatsapp) sobre o 

processo de ensino e aprendizagem de seus filhos; 

- Durante as aulas remotas a família também tem um papel 

importante na formação dos alunos, pois o acompanhamento em casa cabe a 

eles estarem motivando e incentivando seus filhos a participarem das aulas e 

responderem os exercícios; 

- É essencial que a escola mantenha um bom relacionamento com 

os pais dos alunos; 

- Será entregue aos pais uma apostila com as atividades semanais 

incluindo todos os componetes curriculares de acordo o previsto no Documento 

Curricular do Tocantins. 

- Feedback: é a devolutiva do professor para o aluno. Pode ser por 

correção dos exercícios, ou demais respostas às atividades sugeridas. 
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DAS MEDIDAS ADOTAS PARA CUMPRIMENTO DO CALENDÁRIO 

ESCOLAR ANUAL LETIVO 
 

Conforme a MEDIDA PROVISÓRIA Nº 934, DE 1º DE ABRIL DE 2020 

em que estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação 

básica e do ensino superior decorrentes das medidas para enfrentamento da 

situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020: 

O estabelecimento de ensino de educação básica fica dispensado, em 

caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de 

efetivo trabalho escolar, nos termos do disposto no inciso I do caput e no § 1º 

do art. 24 e no inciso II do caput do art. 31 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, desde que cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos 

referidos dispositivos, observadas as normas a serem editadas pelos 

respectivos sistemas de ensino. Parágrafo único. 

A dispensa se aplicará para o ano letivo afetado pelas medidas para 

enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei 

nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

Sendo assim, o Município de Fátima, Estado do Tocantins optou pelas 

seguintes medidas: 

 Reunião entre Semed e equipes escolares para elaboração de um novo 

Calendário Escolar com as adaptações para a conclusão do ano letivo de 2020; 

Reunião com Câmara da Educação Básica para aprovação de um novo 

calendário escolar com as devidas adaptações devidamente regulamentadas 

por meio de Parecer e/ou Resolução 

A medida inicial tomada foi de aulas em formato EAD, ou seja, na 

modalidade de Educação à Distância (EAD) com planejamento específico e os 

canais de comunicação entre professores e pais acerca das atividades 

extraclasses ocorreram por meio de grupos de whatsapp, bem como 

comunicado por telefone e/ou avisos impressos, de modo que cada aluno 

tivesse acesso aos conteúdos a serem estudados e as atividades a serem 

realizadas no decorrer das aulas EAD. Com todo o mateial impresso para 

realização das atividades em casa. 

Ações a serem desenvolvidas: 

 Reunião com a equipe diretiva das escolas da rede municipal; 

 Elaboração de uma pesquisa online com os pais; 

 Análise dos dados da pesquisa e divulgação dos mesmos em 

reuinião com a equpe dirtiva e pelo whatsap para os professores. 

 Elaboração do cronograma da entrega das atividades remotas 

aos pais. 
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 Elaboração, produção das atividades remotas por turma pelos 

professores e coordenadores pedagógicos. 

 Produção de sugestoes de brincadeiras e interações para os pais 

realizarem com as crianças da educação infantil. 

 Divulgação das sugestões de brincadeiras e interações a serem 

desenvolvidas em com as crianças da educação infantil. 

 Produção de audios e videos aulas para ajudar os alunos na 

resolução das atividades remotas. 
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CARGA HORÁRIA DAS ATIDADES REMOTAS POR COMPONENTES 

CURRICULARES 
 

 

ESTRUTURA CURRICULAR ENSINO FUNDAMENTAL DE 1º AO 5º ANO 
Áreas de 
conhecimento 

Componente Curricular Carga Horária Semanal Carga Horária total 

Linguagens 

1º 2º 3º 4º 5º 1º 2º 3º 4º 5º 

Língua Portuguesa 3 3 3 3 3 12 12 12 12 12 

Educação Física 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 

Arte 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 

Língua Inglesa 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 

Ciências da 
Natureza e 
Matemática 

Matemática 2 2 2 2 2 8 8 8 8 8 

Ciências 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 

Ciências 
Humanas e 
Ensino 
Religioso 

História 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 

Geografia 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 

Ensino Religioso 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 

Total 12 12 12 12 12 48 48 48 48 48 

 

 

Áreas de 
conhecimento 

Componente Curricular Carga 
Horária 

Semanal 

Carga 
Horária 
Anual 

Linguagens 

6º 7º 6º 7º 

Língua Portuguesa 3 3 12 12 

Educação Física 1 1 4 4 

Arte 1 1 4 4 

Língua Inglesa 1 1 4 4 

Ciências da 
Natureza e 
Matemática 

Matemática 2 2 8 8 

Ciências 1 1 4 4 

Ciências 
Humanas e 
Ensino 
Religioso 

História 1 1 4 4 

Geografia 1 1 4 4 

Ensino Religioso 1 1 4 4 

Total 12 12 48 48 
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AVALIAÇÃO 
 

A avaliação é um instrumento utilizado para avaliar a evolução dos 

alunos ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Esse procedimento vai 

além de aplicar testes e conceder notas aleatórias, mas exige um 

acompanhamento do estudante em diferentes momentos do processo 

educativo. 

Cada vez mais as instituições de ensino têm adotado a avaliação ao 

longo da aprendizagem. Percebeu-se que deixar esse procedimento para o fim 

do processo não contribui para o avanço escolar do aluno. 

Este plano terá avaliação semanal por meio de reuniões presenciais e 

onlines com os professores e equipe diretiva e de acordo com os resultados 

obitidos será replanejado. 


