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1 - INTRODUÇÃO  

  

O mundo está enfrentando os efeitos avassaladores da COVID-19, que teve seus 

primeiros casos registrados no final do ano de 2019. Rapidamente sua contaminação se tornou 

pandêmica, espalhou-se pelo planeta, atingindo diferentes países, em vários continentes. 

Especialistas em saúde pública ressaltam a importância da adoção de medidas de 

distanciamento social, devido a sua forma de transmissão. 

Os Sistemas Municipais de Ensino, assim como instâncias estadual, nacional e mundial, 

perpassam por uma experiência singular no ano de 2020. Experiência esta, provocada pelo 

estado crítico que envolve o risco à saúde das pessoas no mundo todo, que pela necessidade de 

manter o distanciamento social, exige de todos os setores, independentemente de sua finalidade 

existencial para a sociedade, um repensar de procedimentos e meios em que se estabelecia para 

garantir a sua razão de ser.  

Como é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação (SME), manter as 

comunidades escolares em segurança, fora cumprida a determinação dos órgãos competentes 

para a suspensão temporária das aulas presenciais. Sendo assim, as aulas presenciais na rede 

municipal de Lucas do Rio Verde-MT, foram suspensas dia 23 de março de 2020. 

 Neste contexto, a partir da segunda quinzena do mês de março de 2020, atuando de 

forma a evitar o contato ou aglomerações para prevenir e minimizar a propagação da pandemia 

causada pelo novo coronavírus (COVID-19), a Secretaria Municipal de Educação de Lucas do 

Rio Verde/MT, iniciou a implementação de um conjunto de ações com o objetivo de perseverar 

a oferta da educação básica aos estudantes matriculados nas instituições de ensino da Educação 

Infantil e Ensino Fundamental da rede municipal. 

Assim, preocupados com a aprendizagem dos estudantes durante o período de 

distanciamento social, foi criado o Programa Especial de Aulas não presenciais. Com foco 

na qualidade na educação e continuidade dos processos de gestão pedagógica, administrativa e 

de pessoas frente a este novo olhar para a educação, que exigiu novas perspectivas para exercer, 

fazer e garantir o direito de aprendizagem para todos os estudantes, o Programa Especial de 

Aulas não Presencial foi construído pela Secretaria de Educação e validado pelas frentes que 

representam  a educação  municipal de Lucas do Rio Verde – MT  - Gestores Escolares, 

Coordenadores Pedagógicos, Conselho Municipal de Educação e Sindicato dos Trabalhadores 

(SINTEP), que representa os profissionais da educação.    
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Um marco para a educação de Lucas do Rio Verde, que mais uma vez tomou destaque 

como um dos primeiros municípios a dar uma resposta efetiva frente ao desafio que se apresenta 

e retomando suas atividades educacionais com compromisso, zelo e responsabilidade eminente. 

A Secretaria Municipal de Educação, juntamente com as Escolas da Rede Municipal, 

define então, as estratégias de atendimento aos estudantes, com o lançamento de 

aulas/atividades pedagógicas, através de sistema informatizado para os estudantes matriculados 

na Rede Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde-MT, tendo em vista a suspensão do 

atendimento presencial nas unidades escolares. 

Nessa perspectiva, toda equipe da SME trabalhando intensamente desbrava as primeiras 

trilhas para o início das aulas não presenciais. Elaborando inicialmente as atividades enviadas 

aos estudantes da Educação Infantil e Ensino Fundamental, a equipe de Assessoria Pedagógica 

instituiu as primeiras ações pedagógicas para os estudantes da Rede Municipal, no referido 

período, que propiciou a estes, vivenciar em casa, uma rotina de estudo para mantê-los 

conectados com o aprendizado formal, através do acesso às atividades interativas e 

significativas, que posteriormente foram devidamente planejadas pelos docentes responsáveis 

pelas respectivas turmas.  

Diante dessa organização, a SME preocupou-se também, em assegurar que os docentes 

tivessem a oportunidade e possibilidade de acompanhar o desempenho da turma em geral e as 

aprendizagens individuais das crianças e adolescentes sob sua responsabilidade pedagógica. 

Para tanto, usou-se de recurso tecnológico que oferece feedbacks para cada atividade 

encaminhada e realizadas pelos estudantes, assegurando assim, o processo de monitoramento e 

avaliação contínua do ensino e aprendizagem.   

Esse acompanhamento prioriza o planejar, e (re)planejar, próximo à realidade dos 

estudantes, garantindo a contínua progressão dos seu desempenho cognitivo. Diante dessa 

situação nova e desafiadora, nos dedicamos a buscar o melhor caminho, em cada segmento, 

para manter o vínculo com as crianças e adolescentes e continuar com as atividades pedagógicas 

do cotidiano escolar, mesmo que não presencial. 

Com aumento de casos de infectados pelo novo coronavirus (COVID-19), a 

continuidade do distanciamento social devido à evolução da pandemia é eminente, o que 

desencadeou a necessidade de dar sequência ao Programa Especial de  Aulas Não Presenciais 

mesmo com impactos na legislação e organização letiva, e consequentemente, atribuir nova 

organização ao calendário escolar, havendo inclusive, antecipação e ampliação do recesso 

escolar que estava previsto para final de julho e início de agosto, passando a acontecer ainda no 

mês de junho. 
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Em continuidade as atividades escolares após recesso escolar, ainda é observado a 

necessidade de manter o atendimento através das atividades não presenciais, mantendo o 

vínculo e rotina de estudos com os estudantes.    

As Unidades Escolares começarão a funcionar com uma prática diferenciada, 

inicialmente vão para as escolas trabalhar somente as equipes gestoras para que possam delegar 

e contribuir na organização de trabalho do professor a distância e garantindo para a continuidade 

da aprendizagem dos estudantes, pois as relações devem prosseguir. 

Mesmo com o retorno das aulas, de forma Não Presencial, a Secretaria Municipal de 

Educação em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde garante formação continuada e 

capacitação a todos os profissionais da Educação com o objetivo de esclarecer dúvidas e 

prepará-los para a possibilidade do retorno das aulas presenciais com segurança e conhecimento 

dos cuidados necessários para evitar a contágio com ele e com o outro. 

     A SME elaborou as Diretrizes Pedagógicas para o Programa Especial de Aulas Não 

Presenciais, documento que norteia as ações dentro das Unidades Escolares, porém, deixa claro 

a responsabilidade de cada ator envolvido com a educação escolar na Rede Municipal de 

Ensino.  

Aos gestores escolares neste contexto cabe organizar, subsidiar e garantir conforme 

legislação estabelecida, o cumprimento das diretrizes e normas administrativas e pedagógicas 

dispostas no DRC/LRV.  

Os Coordenadores Pedagógicos, terão responsabilidades em acompanhar e orientar os 

professores, estudantes e familiares no cumprimento das diretrizes e normas pedagógicas, 

conforme legislação previstas para o período do Programa de Aulas Não Presenciais. Também, 

assegurar o cumprimento do cronograma, planejamento pedagógico e o conjunto de ações junto 

à comunidade escolar, bem como, orientar os professores na condução dos trabalhos 

pedagógicos (planejamento pedagógico, elaboração de atividades escolares, encaminhamento 

e avaliação), de acordo com os níveis e etapas, conforme sua Instituição de ensino. 

     Como meio apoiador, no início das ações preventivas para evitar a propagação da 

Covid-19, foi criada uma Comissão Especial para Estudo, Elaboração de Critérios e Protocolos 

para o Enfrentamento da Emergência em Saúde Pública com a representatividade dos diversos 

seguimentos da sociedade ligada à educação deste município: Educadores da Rede Pública e 

Privada, do Conselho Municipal de Educação, SINTEP, Conselho Deliberativo da Comunidade 

Escolar, com o intuito de juntos, buscar o melhor caminho tanto com relação a oferta, quanto 

com a qualidade de ensino escolar,  neste período de pandemia.  

A Comissão contribuirá para que todos os professores acompanhem o que está sendo 
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tratado na Educação e para a Educação, esta Comissão elaborará em conjunto, após pesquisas 

com seus pares de cada Instituição de ensino, juntamente com o Comitê de enfrentamento ao 

novo coranavírus de Lucas do Rio Verde o Plano de Contingência, trazendo informações, 

orientações e deliberações de tomadas de decisões as quais cada órgão assume sua 

corresponsabilidade mediante a este período.  

No Plano de Contingência Municipal, documento macro elaborado pela Comissão 

Especial para Estudo, Elaboração de Critérios e Protocolos para o Enfrentamento da 

Emergência em Saúde Pública, consta  critérios do retorno das Aulas Presenciais, evidencia a 

responsabilidade do  Município,  Mantenedoras e  Instituições, bem como, os protocolos de 

prevenção da transmissão da Covid-19 ao retorno das aulas presenciais nas instituições públicas 

e privadas  e como as mesmas devem se planejar para o retorno de aulas presenciais, quais são 

as responsabilidades dos profissionais docentes e não docentes, mediante ao retorno e a 

importância da readaptação ao novo. Assim, ser conhecedor de como evitar o contágio sem 

deixar de ser educador.  

Também trata das responsabilidades dos pais e/ou responsáveis em manter a rotina dos 

filhos e de participar junto a eles com compromisso e foco na aprendizagem. Ressalta aos 

estudantes a necessidade deste, em comprometer-se em seguir com seu estudo, focado em sua 

aprendizagem. 

Destaca-se que todas as orientações foram escritas e planejadas de forma geral, a todas 

as Unidades Escolares do Município. De acordo com o Plano de Contingência e Orientativos, 

cada Instituição de ensino deverá planejar/elaborar um planejamento estratégico com todas 

ações a serem desenvolvidas de acordo com a realidade de sua Instituição de ensino, seguindo 

as orientações de Decretos Municipais e Resoluções Normativas do Conselho Municipal de 

Educação, vigentes. 

Para apoiar os professores a desenvolver o seu trabalho de forma Não Presencial, 

juntamente com a Equipe de Formadores, o Centro de Ciências e Inovação de Tecnologia 

Educacional de Lucas do Rio Verde/MT, será o polo de oferta de Formação Continuada, por 

meio de ferramentas digitais na Modalidade de Educação a Distância (EAD), para capacitar os 

profissionais da educação para desempenhar sua nova forma de trabalho com mais segurança e 

qualidade.  
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2 - MARCO HISTÓRICO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL1 

Uma pneumonia de causas desconhecidas detectada em Wuhan, China, foi reportada 

pela primeira vez pelo escritório da Organização Mundial de Saúde (OMS) em 31 de dezembro 

de 2019.  O surto foi declarado como Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional em 30 de janeiro de 2020.  

A OMS declarou, em 11 de março de 2020, que a disseminação comunitária da COVID-

19 em todos os Continentes a caracteriza como pandemia.  Para contê-la, a OMS recomenda 

três ações básicas: isolamento e tratamento dos casos identificados, testes massivos e 

distanciamento social.   

O Ministério da Saúde editou a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, publicada no 

Diário Oficial da União (DOU), em 4 de fevereiro de 2020, declarando Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional, em razão da infecção humana pelo novo Corona vírus 

(COVID-19).   

Estados e Municípios vêm editando decretos e outros instrumentos legais e normativos 

para o enfrentamento da emergência de saúde pública, estando, entre elas, a suspensão das 

atividades escolares.   

No dia 17 de março de 2020, por meio da Portaria nº 343, o Ministério da Educação 

(MEC) se manifestou sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, 

enquanto durar a situação de pandemia da COVID-19, para instituição de educação superior 

integrante do sistema federal de ensino.   Posteriormente, tal Portaria recebeu ajustes e 

acréscimos por meio das Portarias nº 345, de 19 de março de2020, e 356, de 20 de março de 

2020.   

Na mesma data, o prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais publica o Decreto nº 4.667, de 17 de março de 2020, que dispõe 

sobre a adoção de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-

19, institui o comitê de enfrentamento ao Novo Coronavírus, suspende as atividades escolares 

da rede pública e privada no âmbito municipal e de ensino superior, no período de 23/03/2020 

a 05/04/2020 entre outras providências; 

Em 18 de março de 2020, o Conselho Nacional de Educação (CNE) veio a público 

elucidar aos sistemas e às redes de ensino, de todos os níveis, etapas e modalidades, 

considerando a necessidade de reorganizar as atividades acadêmicas por conta de ações 

preventivas à propagação da COVID-19.   

                                                           
1 O referido texto foi elaborado considerando parte do Histórico estabelecido no parecer do Conselho Nacional de Educação CNE/CP Nº 
5/2020. 
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Em decorrência deste cenário, os Conselhos Estaduais de Educação de diversos estados 

e vários Conselhos Municipais de Educação emitiram resoluções e/ou pareceres orientativos 

para as instituições de ensino pertencentes aos seus respectivos sistemas sobre a reorganização 

do calendário escolar e uso de atividades não presenciais.    

Em 20 de março de 2020, o Congresso Nacional aprovou o Decreto Legislativo nº 6 que 

reconhece, para os fins do artigo 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a 

ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da 

República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020.   

Em 1º de abril de 2020, o Governo Federal editou a Medida Provisória nº 934 que 

estabelece normas excepcionais para 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. E, finalmente, em 3 de abril de 2020, o 

Ministério da Educação publicou a Portaria nº 376 que dispõe sobre as aulas nos cursos de 

educação profissional técnica de nível médio enquanto durar a situação de pandemia da 

COVID-19. 

Em caráter excepcional, a Portaria autoriza as instituições integrantes do sistema federal 

de ensino quanto aos cursos de educação profissional técnica de nível médio em andamento, a 

suspender as aulas presenciais ou substituí-las por atividades não presenciais por até 60 dias, 

prorrogáveis a depender de orientação do Ministério da Saúde e dos órgãos de saúde estaduais, 

municipais e distrital.  

Na data de 3 de abril de 2020, a Secretaria Municipal de Educação reuniu-se com 

representantes da educação em Lucas do Rio Verde para validar as Diretrizes Pedagógicas do 

Programa Especial de Aulas não Presenciais. 

Em 7 de abril 2020, todas as escolas do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais e as 

instituições de ensino que ofertam Educação Infantil, fase Pré Escola, juntamente com suas 

respectivas equipes, iniciavam o atendimento aos estudantes de forma não presencial, 

retomando assim, as atividades pedagógicas do referido ano. Em 20 de abril todas as instituições 

de Educação Infantil, também davam continuidade as atividades letivas, de forma não 

presencial. 

Em 23 de abril de 2020, o Conselho Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde – 

MT, publica em Diário Oficial, a Resolução Normativa nº 001/2020 -CME/LRV/MT DOC nº 

1893 páginas 54-55 e 56 que dispõe sobre as normas a serem adotadas pelas instituições 

pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde-MT, enquanto perdurar 

as orientações sanitárias sobre a situação de pandemia pelo COVID-19 (Coronavírus) e 
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reorganização do calendário escolar. Na referida Resolução, assegurou-se a validação de todas 

as ações realizadas na Rede Municipal de Ensino desde a segunda quinzena de março, período 

em que interrompeu-se o atendimento presencial na educação municipal. 

Em 28 de abril de 2020, o Conselho Nacional de Educação aprova o Parecer do 

Conselho Pleno - CNE/CP nº 5/2020, que trata 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 Pandemia da COVID-19. 

Concomitantemente, o prefeito Flori Luiz Binotti, do município de Lucas do Rio Verde 

– MT, através da Portaria nº 756 de 4 de junho de 2020, constituía a Comissão Especial para 

Estudos, Elaboração de Critérios e Protocolos para o enfrentamento da emergência em Saúde 

Pública, decorrente do COVID-19, a serem adotados para o retorno às aulas presenciais pelas 

instituições de ensino, públicas e privadas de todos os níveis, existentes no município de Lucas 

do Rio Verde, com representatividade da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria 

Municipal de Saúde, Procuradoria Geral do Município, Equipes Gestoras das Redes Municipal, 

Estadual e Privada, Pai/Responsável membro do Conselho Deliberativo da Comunidade 

Escolar, Secretaria de Educação do Estado, por intermédio da Assessoria pedagógica do Estado, 

Conselho Municipal de Educação-CME/LRV e Sindicado do Trabalhadores do Ensino Público 

de Mato Grosso-Sintep.  Em 4 de junho esta portaria foi revogada, passando a vigorar a Portaria 

nº 968/2020 com a mesma finalidade entre outras providências. 

Em 18 de maio de 2020, a Comissão Especial para Estudos, Elaboração de Critérios e 

Protocolos para o enfrentamento da emergência em Saúde Pública, decorrente do COVID-19, 

protocola junto ao Comitê de enfrentamento ao novo Coronavírus, O Plano de Contingência da 

Área Educacional: Critérios e Protocolos para o Enfrentamento do COVID19, considerando a 

necessidade de garantir segurança sanitária às atividades essenciais à saúde docente e não 

docente, das famílias e estruturas pertinentes da comunidade educativa das Instituições de 

Ensino Públicas e Privadas de todos os níveis e modalidades existentes no município de Lucas 

do Rio Verde – MT, para o retorno das aulas presenciais, semipresenciais e continuidade das 

atividades não presenciais. 

Publicado em Diário Oficial da União – DOU (Edição 103, Seção 1, Pág.32), em 1º de 

junho do corrente ano, o Ministro de Estado da Educação homologa parcialmente o Parecer 

CNE/CP nº 5/2020, do Conselho Pleno, do Conselho Nacional de Educação - CNE, o qual 

deixou de homologar o item 2.16 do referido Parecer, submetendo-o para reexame do Conselho 

Nacional de Educação, considerando as razões constantes na Nota Técnica nº 
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32/2020/ASSESSORIA-GAB/GM/GM, conforme consta do Processo nº 23001.000334/2020-

21. 

O Conselho Nacional de Educação, por intermédio do Conselho Pleno, após submeter 

o Parecer CNE/CP nº 5/2020 a reexame, aprova em 8 de junho de 2020 o Parecer CNE/CP nº 

9/2020. Em 9 de julho de 2020, o Ministério da Educação homologa o Parecer supracitado, 

através do Despacho publicado em DOU (Seção 1, Pág. 129). 

Na data de 10 de junho a prefeitura de Lucas do Rio Verde, cria a Portaria nº 1013/2020 

para estabelecer a reorganização do Calendário Escolar das instituições de Ensino pertencentes 

à Rede Municipal para o Ano Letivo de 2020, considerando as alterações provenientes do 

período de pandemia.  

Em 7 de julho de 2020 o Conselho Nacional de Educação aprova o Parecer CNE/CP nº 

11/2020, que estabelece Orientações Educacionais para a Realização de Aulas e Atividades 

Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais no contexto da Pandemia, ao qual foi homologado 

parcialmente pelo Ministério da Educação por intermédio do Despacho do Ministro, publicado 

no DOU em 3 de agosto de 2020 (Seção 1, Pág.57). 

Em 18 de agosto é sancionada a Lei federal nº 14.040/2020, que estabelece normas 

educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. A lei é originária da Medida 

Provisória (MP) 934 que desobriga as escolas de educação básica e as universidades do 

cumprimento da quantidade mínima de dias letivos em razão da pandemia de covid-19. 

Em 09 de setembro de 2020 o Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado de Mato 

Grosso tornou pública a nova Resolução Normativa nº 03/2020 do Conselho Municipal de 

Educação (CME/LRV/MT), que dispõe sobre as normas a serem adotadas pelas instituições 

pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde-MT, Enquanto perdurar 

as orientações sanitárias sobre a situação de pandemia pelo COVID-19 e reorganização do 

calendário escolar. 

Além dos referenciais citados, tendo como base as normas exaradas sobre o assunto em 

nível nacional, estadual e municipal, diversos Orientativos foram formulados pela Secretaria 

Municipal de Educação, com a finalidade de subsidiar as instituições de Ensino da Rede 

Municipal de Ensino a respeito da reorganização do calendário escolar e da possibilidade de 

cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, 

da carga horaria prevista para cada trimestre, fechamento do trimestre, procedimentos para 

assegurar que todos os estudantes permaneçam na escola, processo de avaliação e 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.040-de-18-de-agosto-de-2020-272981525
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monitoramento da aprendizagem, inserção das determinações e procedimentos de aulas não 

presenciais no Projeto Político Pedagógico, conforme segue:  

 ORIENTATIVO SME/LRV 002/2020 – Estabelece orientações gerais para as 

Equipes Gestoras, Professores, Estudantes e Familiares no período de aulas não 

presenciais da Rede Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde. 

 ORIENTATIVO SME/LRV 003/2020 – Cria procedimentos específicos para o 

encerramento do 1º trimestre do Ano Letivo de 2020. 

 ORIENTATIVO SME/LRV 004/2020 – Orienta a Equipe Gestora quanto aos 

processos para assegurar a participação e acesso dos estudantes infrequentes. 

 ORIENTATIVO SME/LRV 005/2020 – Informa, orienta e estabelece 

encaminhamentos relacionados ao Sistema de registro escolar - Escola Campeã, 

para o Ano Letivo de 2020. 

 ORIENTATIVO SME/LRV 006/2020 – Orienta para a inserção do Programa de 

Aulas Não Presencial no Projeto Político Pedagógico das Instituições de Ensino 

da Rede Municipal de Lucas do Rio Verde. 

 ORIENTATIVO SME/LRV 007/2020 – Orienta quanto ao retorno das 

atividades escolares, dando continuidade ao regime especial de aulas não 

presenciais após período de recesso escolar estabelecido em julho de 2020. 

 ORIENTATIVO SME/LRV 008/2020 – Aponta os principais indicadores a 

serem considerados no processo de Avaliação da aprendizagem dos estudantes 

da Rede Municipal de Ensino. 

Assim, considerando todas as especificações citadas, a Secretaria Municipal de 

Educação, no cumprimento de suas atribuições legais e compromisso firmado perante a 

sociedade de Lucas do Rio Verde, através do Programa Especial de Aulas não Presenciais, 

estabelece os caminhos para a reorganização das atividades educacionais em tempos de 

pandemia, com a premissa de minimizar os impactos das medidas de isolamento social na 

aprendizagem dos estudantes, considerando a longa duração da suspensão das atividades 

educacionais de forma presencial nos ambientes escolares.  

 

3 - PREMISSAS PARA ORGANIZAÇÃO DE PROGRAMA ESPECIAL DE AULAS 

NÃO PRESENCIAIS 

A organização para a realizada as atividades escolares de forma a abranger todos os 

estudantes, foram elaboradas com base na Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases e 
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Plano Municipal de Educação ao qual trazem como pilares educacionais, a qualidade do ensino 

e aprendizagem e a educação para todos.  

Como sustentação pedagógica, o Programa Especial de Aulas não Presenciais, 

referencia-se ao Documento de Referência Curricular de Lucas do Rio Verde – DRC/LRV, que 

posiciona o estudante, no processo de aquisição de competências e habilidades, como 

protagonista de sua aprendizagem.  

Embasado nas dez competências, o currículo está estruturado, portanto, para 

ser capaz de contribuir para a socialização dos estudantes, possibilitando que 

os mesmos possam estabelecer um pensamento autônomo, reflexivo e ser 

protagonistas nos processos, a fim de agir sobre o mundo de forma empática, 

integrada e crítica. (DRC/LRV – Concepções para a Educação Básica, p. 11) 

 

As estratégias para realização das atividades escolares não presenciais seguem as 

orientações do parecer do CNE/CP Nº 05/2020, CNE/CP Nº 11/2020, Resolução do CME/LRV 

Nº 001/2020 e 003/2020 que dispõe sobre as normas a serem adotadas pelas Instituições 

pertencentes ao Sistema de Ensino Municipal de LRV/MT enquanto perdurar as orientações 

sanitárias sobre a situação de pandemia da Covid-19 e reorganização do calendário escolar, 

Diretrizes Pedagógicas para Aulas não Presenciais e Orientativos específicos para esta 

finalidade, estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação. 

É importante salientar que os direitos e objetivos de aprendizagem deverá se sustentar 

por intermédio de planejamentos pedagógicos de qualidade que favoreça a aprendizagem e 

participação de todos os estudantes na busca pela continuidade do desenvolvimento cognitivo. 

Para tanto, todas as ações e intervenções pedagógicas considerar-se-á:  

● Foco na aprendizagem: Garantir a busca constante pela eficácia do ensino 

para alcançar os direitos e objetivos de aprendizagem para todos os estudantes 

mesmo de forma não presencial. Para tanto, o professor deverá dar 

continuidade ao seu compromisso, desde o processo de planejamento de todas 

as ações educativas, de forma clara, objetiva e atrativa, para que a família 

possa subsidiar os estudantes em casa.    

● Equidade: Considerando a diversidade de estudantes da Rede Municipal, as 

estratégias de trabalho devem ser planejadas para garantir a aprendizagem de 

todos os estudantes, tratando de cada especificidade, abrangendo a todos na 

continuação dos estudos. 

● Colaboração: Para alcançarmos os objetivos durante o período de atividades 

não presenciais, é primordial a colaboração e parceria constante entre 

Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal de Educação, 
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instituições de ensino, Secretaria Municipal de Saúde, Anjos da Escola, 

famílias e estudantes, entre outros seguimentos sociais. 

● Inovação: Momento de novos conhecimentos e aprendizagem, para 

professores e estudantes. Assim, professores buscam se aperfeiçoar nos 

planejamentos para as atividades não presenciais, enquanto os estudantes se 

apropriam da nova forma de aprendizagem com autonomia. 

 Gestão sistêmica e democrática: As tomadas de decisões e 

encaminhamentos estabelecidos para este período de aulas não presencial no 

Sistema Municipal de Ensino seguirá as determinações das instâncias 

superiores e o que for de sua autonomia, será instituído seguindo os princípios 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, imparcialidade e eficiência, 

reverberando a democracia em todas as pautas educacionais sob reflexão dos 

envolvidos. A Secretaria Municipal de Educação de LRV/MT, estará 

orientando as Equipes Gestoras para apoiar os professores nas tomadas de 

decisões a partir de Decretos, Resoluções Normativas, Guias Orientativos 

para lidar de forma a mitigar os impactos causado pelo período de suspensão 

das atividades escolares presenciais, sendo importante que as equipes 

gestoras também mantenham-se informadas junto a SME, em cada nova 

situação. 

● Ética e transparência: Considerando o momento  de incertezas como o atual, 

a comunicação franca e transparente entre Secretaria Municipal de Educação, 

Equipes Gestoras das Unidades Escolares, e toda a comunidade escolar será 

de suma importância para fortalecer relações de confiança que contribuirão 

para o sucesso do desenvolvimento de ações, para a melhoria da qualidade da 

educação no município de LRV/MT. Portanto assegurar o que se estabelece 

por direito dos estudantes, é um compromisso de todos. 

 

4 - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NÃO PRESENCIAL  

Para o efetivo funcionamento das instituições de ensino e continuidade do processo de 

ensino e aprendizagem na rede municipal em período de aulas não presenciais, faz-se necessário 

uma visão holística para a organização dos trabalhos pedagógicos, considerando que estes 

sofrem alterações significativas. Um dos principais pontos que sofrem com este 

redirecionamento é o calendário escolar e as respectivas cargas horárias estabelecidas em lei. 

Em suma, Lei 14.040/2020 determina que os estabelecimentos de ensino da educação 
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básica, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), 

a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e as normas a serem editadas pelos respectivos 

sistemas de ensino, ficam dispensados, em caráter excepcional: 

 Na educação infantil, da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de 

trabalho educacional e do cumprimento da carga horária mínima anual 

previstos na Lei de Diretrizes e Bases (LDB); 

 No ensino fundamental, da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias 

de efetivo trabalho escolar, desde que cumprida a carga horária mínima anual 

estabelecida nos referidos dispositivos, sem prejuízo da qualidade do ensino e 

da garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem 

O texto estabelece ainda (parágrafo 3º, do artigo 2º) que para o cumprimento dos 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, a integralização da carga horária mínima do ano 

letivo afetado pelo estado de calamidade pública poderá ser feita no ano subsequente, inclusive 

por meio da adoção de um continuum de duas séries ou anos escolares, observadas as diretrizes 

nacionais editadas. 

A referida Lei autoriza também serem desenvolvidas atividades pedagógicas não 

presenciais: 

 Na educação infantil, de acordo com os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento dessa etapa da educação básica e com as orientações 

pediátricas pertinentes quanto ao uso de tecnologias da informação e 

comunicação; 

 No ensino fundamental, vinculadas aos conteúdos curriculares de cada etapa e 

modalidade, inclusive por meio do uso de tecnologias da informação e 

comunicação, cujo cômputo, para efeitos de integralização da carga horária 

mínima anual, obedecerá a critérios objetivos estabelecidos pelo CNE. 

Quanto ao retorno às atividades escolares regulares deverá ser assegurado o acesso dos 

estudantes da educação básica e da educação superior, em situação excepcional de risco 

epidemiológico decorrente da pandemia da Covid-19, a atendimento educacional adequado à 

sua condição. 

A lei determina ainda a manutenção dos programas públicos suplementares de 

atendimento aos estudantes da educação básica no ano letivo afetado pelo estado de calamidade 

pública referido. 

No entanto, para que as aulas não presenciais sejam integralizadas no cômputo da carga 
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horária da letiva, é fundamental o uso de ferramentas digitais (Google Formes, Portal 

Educacional, WhatsApp, entre outros), organizadas por meio de cronograma de estudos, 

ficando registrado em forma de relatório o acesso, participação e desempenho dos estudantes 

às atividades escolares.  

Para os estudantes sem acesso as ferramentas digitais, a instituição de ensino deve 

garantir o acesso as atividades impressas, sendo rigorosamente administrada para assegurar o 

direito de todos os estudantes.  

 

4.1 - METODOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES NÃO 

PRESENCIAIS 

O primeiro passo para a organização metodológica das atividades não presenciais, 

constitui-se em conhecer a realidade tecnológica e digital a qual a comunidade escolar tem 

acesso. Para tanto, é primordial a aplicação de uma pesquisa para obter informações sobre o 

número de estudantes que possuem acesso à internet ou ferramentas digitais. Este levantamento 

de dados, propiciará as Equipes Gestoras e professores planejarem as atividades escolares não 

presenciais de acordo com seu público de estudantes. 

 Para minimizar os impactos que o período de aulas não presenciais pode causar na vida 

de cada criança e adolescente é de fundamental importância que Gestores Escolares, 

Coordenadores Pedagógicos e Professores elaborem planos de intervenções pedagógicas, 

respeitando os diversos níveis de aprendizagens dos estudantes.  

Considerando o direito de todos os estudantes a educação básica de qualidade, as 

atividades devem ser planejadas, organizadas e orientadas por professores regentes das turmas 

e/ou professores responsável pelos respectivos componentes curriculares, em articulação com 

as famílias para a organização das atividades pedagógicas. 

Para o desenvolvimento das atividades deve ser considerado o uso de plataformas, 

portais, aplicativos entre outras ferramentas tecnológicas 

Considerando as avaliações realizadas e o desenvolvimento das atividades escolares, 

faz-se necessário que ao retorno das aulas presenciais, as Instituições de Ensino façam um 

planejamento de retomada das ações pedagógicas com foco na aprendizagem, dando 

continuidade aos saberes, retomando sempre as atividades anteriores, como ponte para a 

introdução de uma nova habilidade, de acordo com os Campos de Experiências ou 

Componentes Curriculares, a serem trabalhados. 

A Secretaria Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde, como forma de apoiar o 

trabalho pedagógico nas instituições de ensino, para que os estudantes e professores possam dar 
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continuidade no processo de ensino e aprendizagem, será elaborado um Guia Orientativo com 

a finalidade de direcionar as  ações essenciais para o trabalho pedagógico no retorno as aulas: 

Presencial, semipresencial e/ou não presencial”,  o que contribuirá no planejamento do 

professor que terá mais foco na aprendizagem essencial para o momento. 

O orientativo além de elencar diversas sugestões de ações coletiva com as equipes de 

trabalho, pais e estudantes, como palestras e dinâmicas, que visam contribuir para um 

acolhimento emocional de todos. Traz também sugestão de Matriz Curricular com as 

habilidades, Campos de Experiências ou Componente Curricular que são primordiais a serem 

trabalhados no retorno, seja ele presencial, semipresencial e não presencial, sendo este 

orientativo desde a Educação Infantil ao nono Ano do Ensino Fundamental. 

  

4.1.1- Centro de Ciência e Inovação de Tecnologia Educacional de LRV/MT         

O Centro de Ciência e Inovação de Tecnologia Educacional de LRV/MT, é um espaço 

criado para dar suporte a todas as ações de tecnologia e inovação na educação. Sendo esta 

estrutura de suma importância para apoiar os profissionais na elaboração das atividades 

escolares para as aulas não presenciais, a formação e a aprendizagem dos estudantes com aulas 

de qualidade, ao alcance de todos por meio do Google Forms e Portal Educacional.  

O Centro de Ciência e Inovação de Tecnologia Educacional, é responsável pela 

Formação Continuada dos professores voltada para o uso da tecnologia em sala de aula, 

aprimorando os conhecimentos e habilidades para a utilização das ferramentas tecnológicas 

principalmente em momento de aulas não presenciais.   

Por intermédio da equipe do Centro Tecnológico Municipal os professores receberão 

orientações detalhadas de como utilizar o Google Forms, Portal Educacional, produzir vídeos, 

formulários com as atividades escolares, gerar links, entre outras ferramentas significativas.  

É fundamental a criação de sala virtual “CALL CENTER” com o objetivo de apoiar 

todos os educadores através de orientações básica para a elaboração das atividades escolares, 

funcionando de forma não presencial. Os técnicos ficarão de plantão para dar suporte a todos, 

pois neste momento todos os professores passam por processos que envolvem novas 

aprendizagens e mudanças de paradigmas.  

Estará disponível aos educadores a sala Google Sala de Aula e Google Meet, espaço 

virtual para dar continuidade as formações continuadas dos educadores na modalidade EAD. 

Cada professor receberá uma senha para ingressar na sala e realizar a formação.  
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4.1.2- Portal Educacional 

 Visando a inovação e o uso da tecnologia em prol da educação de qualidade, a Secretaria 

Municipal de Educação por intermédio da equipe do Centro Tecnológico Municipal e, em 

parceria com Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) vem trabalhando na Construção 

do Portal Educacional para a rede de ensino municipal de Lucas do Rio Verde, sendo este, uma 

ferramenta digital própria, a serviço da qualidade da Educação Pública.  

Com a finalidade de garantir que todos os estudantes e professores possam contar com 

um ambiente virtual estruturado para o desenvolvimento do trabalho pedagógico de qualidade, 

o Portal Educacional contemplará ambientes para o professor realizar o planejamento de aulas, 

desenvolvimento de atividades, monitoramento da aprendizagem, dentre outras possibilidades. 

Para o estudante, o Portal assegurará um ambiente seguro e organizado para o estudo e 

realização das atividades, receber feedbacks dos professores e acompanhar o próprio 

desempenho. Aos pais, trará a segurança e praticidade para acompanhar a qualidade das ações 

pedagógicas ofertada pela instituição de ensino, assim como o desempenho alcançado pelo seu 

filho no dia a dia e ao final de cada trimestre. 

 

4.2 - COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES NÃO PRESENCIAIS 

Durante o período de restrição das atividades presenciais devido a pandemia do novo 

coronavírus (Covid-19), as Instituições de Ensino da Rede Municipal deverão registrar e 

arquivar as comprovações que evidenciam as atividades escolares realizadas de forma não 

presencial, a fim de garantir a autorização para composição de carga horária obrigatória durante 

o presente período de emergência, conforme Resolução Normativa nº 001/2020 e 003/2020 do 

Conselho Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde.  

Desde o planejamento pedagógico do professor até a execução das atividades pelo 

estudante, seguindo as determinações do Resolução Normativa 003/2020 do CME, bem como, 

as recomendações do parecer do CNE/CP 11/2020, a comprovação das atividades para computo 

da carga horária trabalhada se dará pelo armazenamento em ambiente virtual e/ou físico por 

cada Instituição de ensino. 

Desta forma as atividades serão armazenadas em ferramentas digitais (Google Drive 

e/ou Portal Educacional), de acesso ao Coordenador Pedagógico, Docentes, Assessoria 

Pedagógica e Equipe envolvida (TI/CTM). Quanto ao Google Forms, o Centro de Tecnologia 

Municipal (CTM) criou uma estrutura de pastas para alocação dos arquivos Forms das Unidades 

Escolares, onde os mesmos serão organizados por: Escola > Turma > Semana > Componente 

Curricular. Como exemplificado na imagem abaixo, a ser utilizado por todas as Unidades 
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Escolares da Rede Municipal de Ensino – Educação Infantil aos Anos Finais do Ensino 

Fundamental. 

 

                                        Fonte Centro de Ciência e Inovação de Tecnologia Educacional de LRV/MT   

       Ofertando maior suporte explicativo, o quadro abaixo evidencia a organização, 

considerando a nomenclatura padrão.  

 

Fonte Centro de Ciência e Inovação de Tecnologia Educacional de LRV/MT   

Para encerramento do trimestre letivo compete a cada instituição de ensino da Rede 

Municipal a comprovação e resguardo das seguintes documentações pedagógicas: 

1. Organizar pasta (física) para arquivar documentos assinados pela Equipe Gestora e 

Professores:  

1.1 - Matriz de Referência contendo os Objetos de Conhecimentos, Campos de 

Experiências/Componente Curricular e habilidades trabalhados em cada 

segmento;  
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1.2 -  Relatórios de execução das atividades;  

1.3 - Protocolo de retirada e devolução de atividades impressas, assinadas pelos 

pais/responsáveis. 

O item Matriz de Referência evidenciada no item 1.1 trata-se do planejamento da rotina, 

ou seleção dos objetos de conhecimento, habilidades, competências ou direitos e objetivos de 

aprendizagem e campos de experiências que serão trabalhados no período. Considera-se que tal 

planejamento deve ser elaborado junto ao grupo de professores e coordenação pedagógica 

responsáveis por determinada etapa de ensino ou componente curricular da instituição de 

ensino, ou seja, planejamento coletivo.  

 As atividades pedagógicas propostas, devem estar em consonância com o Documento 

de Referência Curricular de Lucas do Rio Verde/MT e o Projeto Político Pedagógico da 

Instituição de ensino. Respeitando a autonomia escolar a Matriz pode ser semanal, quinzenal 

ou mensal de acordo com as especificidades e organização de cada Instituição de ensino. 

As atividades escolares obrigatórias não presenciais deverão ser computadas e 

devidamente registradas, para continuidade do processo de ensino e de aprendizagem e para 

cumprimento legal das 800  (oitocentas) horas de efetivo trabalho escolar em consonância com 

as orientações da CNE/CP 05/2020 e conforme Resolução Normativa do CME nº 003/2020,  

com o MP 934/2020, assim o mínimo de 800 horas aqui mencionada refere-se ao Ensino 

Fundamental, visto que a  Educação Infantil esta dispensada da obrigatoriedade de 

cumprimento desta carga horária.  

Deve-se considerar dias letivos ou dias de efetivo trabalho escolar aqueles destinados 

ao trabalho escolar de docentes com discentes, seja em momento presenciais no ambiente 

escolar e/ou fora dela com atividades pedagógicas via remota ou impressa.  

 

4.3 - AVALIAÇÃO ESCOLAR 

O processo de avaliação escolar ocorrerá de forma contínua, processual, formativa e 

somativa conforme definido no Documento de Referência Curricular do munícipio de Lucas do 

Rio Verde, durante e pós Programa de Aulas Não Presenciais, considerando neste contexto as 

especificidades vividas em momento de pandemia e os impactos mensuráveis quando do 

retorno as aulas presenciais. 

Assim para a avaliação de desempenho de aprendizagem escolar do estudante ao final 

de 2020, o norteador do processo terá como referência a avaliação diagnóstica em cada etapa 

de ensino, a ser realizada no retorno das aulas presenciais.  

Seguindo a (re)organização do calendário letivo aprovado pelo Conselho Municipal 
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de Educação LRV/MT, as avalições contemplarão os Objetos de Conhecimentos curriculares 

efetivamente oferecidos aos estudantes, considerando o contexto excepcional da pandemia. 

Também será resguardado a organização trimestral, durante o Programa de Aulas Não 

Presenciais. Para a retomada das aulas presenciais, considerado diferentes instrumentos de 

avaliação, a partir da avaliação diagnóstica para favorecer o acompanhamento do processo de 

aprendizagem dos estudantes, e incentivar o seu comprometimento com a realização das 

atividades com qualidade.  

Neste momento de Aulas Não Presenciais, com a utilização do ambiente virtual ou 

físico, a organização das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino seguira a 

organização conforme evidenciado na imagem a seguir: 

 

Sendo esta estrutura localizada no Drive de cada E-mail das instituições de ensino, em 

uma pasta denominada Plano Emergencial, composta por duas pastas: 1ª - Escola (nome da 

escola). 2ª – Resultados. Na primeira pasta, conforme mencionado anteriormente, contam todas 

as turmas da escola > atividades da Semana > Componente Curricular, dentro desta pasta, 

constam todos os documentos e atividades do referido componente curricular, da semana para 

a determinada turma. 

 Na pasta RESULTADOS, consta uma pasta com o nome da escola. Dentro desta pasta, 

constam, em planilhas, os resultados de cada atividade encaminhada para a turma e estudante, 

possibilitando ao professor, uma ferramenta de acompanhamento do desempenho individual 

dos estudantes.  

Para além do acompanhamento contínuo, para a avalição somativa, seguirá os 
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procedimentos avaliativos de acordo com cada etapa de ensino ofertado na Rede Municipal, 

considerando o currículo efetivamente cumprido no ano de 2020 e organização descrita abaixo: 

 

Educação Infantil 

 Organizar um questionário para os pais, indicando os pontos a serem observado pelos 

pais durante a realização das atividades avaliativas não presenciais desenvolvidas pela 

criança; 

 Elaborar um orientativo aos pais como forma de ajudar na aplicação da avaliação; 

 Partindo do questionário, realizar um relatório de aprendizagem de cada estudante. 

 

Ensino Fundamental Anos Iniciais Alfabetização 

 Elaborar um orientativo aos pais como forma de ajudar na aplicação da avaliação; 

 Elaborar um auto ditado partindo de figuras do mesmo grupo semântico contendo: uma 

palavra polissílaba, trissílaba, dissílaba, monossílaba e uma frase contendo uma das 

palavras do auto ditado; 

 Organizar avaliação de todos os Componentes Curriculares de acordo com os objetos 

de conhecimentos trabalhados; 

 

Ensino Fundamental 3º aos 9º anos 

 Organizar avaliação de todos os Componentes Curriculares de acordo com os Objetos 

de Conhecimento trabalhados; 

 O professor também poderá optar por uma atividade avaliativa: pesquisa, trabalhos 

referentes aos Objetos de Conhecimento trabalhados, dentre outros. 

A avaliação Diagnóstica e Formativa dos estudantes no retorno às aulas presenciais, 

permitirá evidenciar o que o estudante aprendeu e quais as lacunas de aprendizagem. Assim 

utilizará de diferentes recursos e estratégias para o alcance dos objetivos propostos, como a 

aplicação de atividades com questões abertas, além de múltipla escolha, podendo ocorrer de 

vários modos: 

  Avaliações trimestrais (no final do trimestre), interna da Instituição de ensino para 

identificar as lacunas do aprendizado, por de meio de provas ou trabalhos finais ou demais 

instrumentos que o docente julgar pertinente, conforme o desenvolvimento das habilidades 

propostas e o contexto escolar trabalhado. 

 Avaliação contínua e formativa, com a utilização de portfólio e/ou registros que 

evidencie a participação dos estudantes em diversas situações de aprendizagem tais como: 
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projetos, pesquisas, atividades em grupo, participação em bandas, corais, peças de teatro, 

danças, fotografias, filmagem, dentre outras possibilidades;  

  Avaliação da leitura, escrita, raciocínio lógico-matemático, comunicação e solução 

de problemas, considerando as especificidades de cada etapa e turma. 

  Avaliações diagnósticas externas, aplicada pela Secretaria Municipal de Educação.  

O objetivo das avaliações escolares na Rede Municipal de Ensino, não serão utilizadas 

para aprovação e/ou reprovação do estudante, mas subsidiar a equipe pedagógica na produção 

do plano de recuperação dos estudantes que não atingiram os objetivos propostos por meio das 

atividades não presenciais, e no retorno das aulas presenciais promover a todos os estudantes, 

com equidade, o acesso e  qualidade de aprendizagem, mediante ao que foi proposto e possível, 

mitigando os impactos na oferta  do currículo escolar para o ano de 2020 no período de 

isolamento social. 

Considerando o princípio da equidade, as atividades e avaliações contabilizadas como 

nota e/ou conceitos, são aquelas ampla e igualmente disponíveis para todos os estudantes da 

turma, independente do recurso utilizado no decorrer do processo de aprendizagem, ou seja, o 

uso do recurso tecnológico ou o material impresso.  Assim as atividades avaliativas serão 

ajustadas ao contexto de aprendizagem de cada turma para o atendimento de todos os 

estudantes. 

A medida que necessário os estudantes terão oportunidades além de realizar atividades, 

receber aulas de recuperação e reforço e realizar avaliações de acordo com cada etapa de ensino, 

a serem contabilizadas em suas notas, por meio do Plano de Intervenção Pedagógica. 

Compete ao docente manter atualizados os registros de desempenho das avaliações 

para fins de acompanhamento pedagógico, tomadas de decisões, quanto a retomada e avanços 

da aprendizagem, diagnóstico para as ações pedagógicas no retorno as atividades presenciais e 

para fins de regularização da vida escolar do estudante. 

É importante que a Equipe Gestora da escola apoie o docente para a realização das 

atividades avaliativas, bem como para a prática dos registros das avaliações. 

 

4.4 - MODALIDADES  

As modalidades educacionais devem seguir as mesmas diretrizes indicadas para todas 

as escolas da Rede Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde, resguardando as 

especificidades do público e do atendimento, sendo: Educação Infantil, Ensino Fundamental 

Anos Iniciais e Ensino Fundamental Anos Finais. 
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4.4.1 - Educação Infantil 

Neste período do Programa Especial de Aulas Não Presenciais, na Educação Infantil, a 

adaptação da criança a um novo ambiente de aprendizado é o grande desafio, tanto para ela, 

quanto para os professores e familiares que irão atuar juntos neste momento. Visto que a criança 

deixa de vivenciar a aprendizagem em um espaço escolar organizado e estruturado para tal ação 

junto ao professor, e passa a receber as orientações de aprendizagem por parte dos familiares 

em sua casa, ambiente este não visto ou compreendido pela criança como espaço de 

aprendizagem até que se adapte a esta nova rotina.  

Neste momento de adaptação de Aulas Não Presenciais, os professores da Educação 

Infantil farão uso de ferramentas digitais como (Google Forms, WhatsApp) bem como, 

orientação de atividades pedagógicas impressas para as famílias que não possui acesso à 

internet, garantido por meio destes, o contato com a família e a  seguridade de que a criança 

realize as atividades pedagógicas a elas ofertadas, sendo o professor o orientador das ações 

pedagógicas seguindo como base as orientações do Documento de Referencia Curricular, de 

forma que a criança continue seu desenvolvimento na constituição da autonomia e interação no 

que diz a respeito a novas formas de aprender.  

Assim, os professores deverão orientar os pais e/ou responsável, explicando como se 

dará esse período de Aulas Não Presenciais, como realizando as atividades pedagógicas junto 

à criança, bem como, qual o objetivo das mesmas. Sendo as atividades atrativas, como vídeo 

aulas gravadas pelo professor, tanto para orientar uma atividade, quanto para ser um vínculo 

fortalecedor da relação afetiva entre ambos, conforme orienta a Resolução Normativa nº 

003/2020 CME/LRV/MT.  

Os professores deverão ser claros quanto as orientações para que as famílias consigam 

atender a solicitação do professor na realização das atividades, mostrar as famílias a importância 

e finalidade educacional do trabalho com a Educação Infantil, que toda a atividade possui cunho 

educacional essencial ao aprendizado da criança, para que assim atinjam suas capacidades mais 

complexas. 

 

4.4.2- Ensino Fundamental Anos Iniciais  

Durante o período de Aulas Não Presenciais, as atividades pedagógicas elaboradas, 

deverão ser claras devido a faixa etária dos estudantes, pois se encontram em fase de 

alfabetização, sendo necessário a supervisão de um adulto para realização das atividades. 
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Destaca-se que as atividades devem ser adequadas de acordo com o ano/etapa que o 

estudante está matriculado, garantindo que estejam de acordo com o Documento de Referência 

Curricular de Lucas do rio Verde. 

 

4.4.3- Ensino Fundamental Anos Finais 

Nesta etapa, as dificuldades cognitivas para a realização das atividades das Aulas Não 

Presenciais são reduzidas ao longo do tempo, com maior autonomia dos estudantes, sendo que 

a supervisão de adulto para realização de atividades pode ser feita por meio de orientações e 

acompanhamentos com o apoio de planejamentos, metas e horários de estudos. 

Com base no planejamento, o professor deverá elaborar atividades que deem 

continuidade aos Objetos de Conhecimento, competências e habilidades previstas, para cada 

Componente Curricular. 

 

4.4.4 - Educação em Tempo Integral  

As escolas Municipais que atendem a Educação em Tempo Integral deverão seguir as 

mesmas orientações das demais escolas que atendem o Ensino Regular e, além de atender o 

Currículo Comum também atenderá, a parte Educacional Diversificada em consonância com a 

DRC/LRV/MT e a Resolução Normativa 02/2019 CME/LRV/MT, que dispõe sobre a 

regulamentação da oferta do Ensino Fundamental no Sistema Municipal de Ensino de Lucas do 

Rio Verde, Mato Grosso, e dá outras providências, em especial, Capítulo IX Artigo 82 a 97.  

Assim os professores que atuam nas oficinas deverão planejar as atividades de acordo 

com o trabalho e proposta pedagógica de cada oficina. Sendo a realização desse trabalho com 

os estudantes, condição para comprovação da continuidade da Educação Em tempo Integral na 

instituição de ensino.  

É importante salientar que a não continuidade do trabalho refletirá nas documentações 

legais, em especial a Autorização de Funcionamento, junto ao Conselho Municipal de 

Educação, ao qual o Gestor Escolar e Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar deverá 

responder. 

 

4.4.5 - Educação Especial  

Em conformidade com os textos legais, o princípio básico que orienta a Educação 

Especial na perspectiva inclusiva é o que todos os estudantes devem aprender juntos, sempre 

que possível, independentemente de qualquer dificuldade ou diferença física, intelectual, social, 

emocional, linguística, entre outras. 
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Este conceito é a base de sustentação de uma só escola para todos. Além de trabalhar o 

conhecimento de forma sistematizada, a escola deve objetivar processos de aprendizagem, de 

acordo com as necessidades básicas de cada estudante. 

O Artigo 208, da Constituição Federal de 1988, diz que é dever do Estado garantir 

“atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino.” 

As atividades pedagógicas não presenciais aplicam-se aos estudantes de todos os níveis, 

etapas e modalidades educacionais, portanto, extensivas àqueles submetidos a regimes 

especiais de ensino atendidos pela modalidade de Educação Especial. 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE), que abrange o conjunto de 

atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos, organizados institucionalmente e 

prestados de forma complementar à escolarização, durante o período de suspensão das aulas 

presenciais, deverá estar centrado na identificação e eliminação das barreiras no processo de 

aprendizagem, visando a plena participação do estudante público da Educação Especial. 

Para tanto, o Atendimento Educacional Especializado levará em consideração as 

chamadas adaptações razoáveis, assim entendidas as adaptações, modificações e ajustes 

necessários e adequados, visando assegurar que o estudante público da Educação Especial possa 

exercer, em igualdade de condições e oportunidades como os demais estudantes. 

Em consonância com a DRC/LRV/MT o Programa Especial de Aulas Não Presencias, 

orienta que é necessário a produção de materiais, as adaptações e as adequações são de suma 

importância para atender às necessidades educacionais específicas do estudante público da 

Educação Especial em relação ao acesso ao currículo escolar.  

No trabalho colaborativo, o professor do AEE, atua junto com o professor do ensino 

regular, possibilitando a efetivação de conhecimentos, desencadeando mudança na forma de 

acompanhar os processos de transformação de olhares, percepções e atitudes, mesmo de forma 

não presencial. Esta articulação é de extrema necessidade para acompanhar pedagogicamente 

o envio e orientação das atividades disponibilizadas neste momento, atendendo as 

especificidades das áreas do público de estudante da Educação Especial 

O professor da sala de recurso multifuncional, juntamente com o professor da sala do 

ensino regular e coordenador pedagógico, ficará responsável pelas adequações das atividades e 

dos materiais do estudante público da Educação Especial. As quais deverão ser considerados: 

 O Plano de Atendimento Educacional Individualizado; 

 O grau de autonomia do estudante para execução da atividade, com a possível 

mediação dos familiares;  
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 O recurso educacional especializado necessário para a execução da tarefa em 

casa. As atividades desenvolvidas deverão ser devolvidas e avaliadas conforme 

previsto no Plano de Atendimento Educacional Individualizado.  

 

5 - ACOMPANHAMENTO ATIVO DOS ESTUDANTES  

Diante do desafio para desenvolver as Aulas Não Presenciais, é importante, a parceria 

da Equipe Gestora e professores junto as famílias, para favorecer e garantir o aprendizado dos 

estudantes, no intuito de motivá-los a se manterem engajados e atualizados na realização das 

atividades escolares não presenciais e avancem no seu aprendizado. 

Sendo assim, será necessário um acompanhamento contínuo e constante da participação 

dos estudantes nas atividades não presenciais. Manter contato com estudantes, pais e 

responsáveis, por meio de aplicativos de mensagens instantâneas, ou outros dispositivos de 

comunicação. 

Orientar os pais e responsáveis dos estudantes quanto a organização da rotina de estudos, 

no período do Programa Das Aulas Não Presenciais. 

 Importância da participação e realização das atividades escolares; 

 Tirar Dúvidas com o professor, sempre que necessário; 

 Acompanhar a efetivação das atividades pelos estudantes no Google Drive; 

 Manter rotina de estudos; 

 Comprometer-se em buscar as atividades escolares impressas para os estudantes sem 

acesso à internet. 

Em caso de estudantes não ativos na realização das atividades não presenciais, a escola 

deverá entrar em contato com o responsável, para averiguar a razão da não participação, bem 

como ressaltar a importância da participação do mesmo quanto a realização das atividades. 

 

6 - CONTROLE DE FREQUÊNCIA EM PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS 

Considerando a situação atípica vivenciada em tempos de pandemia, cabe a instituição de 

ensino, reconsiderar ou adequar as ações de controle de frequência dos estudantes. Por esta 

razão, a FICAI - Ficha de Comunicação de Aluno Infrequente, deve ser preenchida após 

esgotada todas as possibilidades de contatos da equipe da escola com a família. 

Assim, o professor e equipe gestora deverão entrar em contato com a família do estudante 

que não está realizando as atividades escolares de aulas não presencias, sendo elas de acesso ao 

link ou de forma impressa.  
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No primeiro contato, o objetivo deve estar voltado para a compreensão do real motivo da 

não participação do estudante frente as atividades, para que na sequência, a equipe escolar, 

possa analisar a situação e buscar junto a família, profissionais da instituição de ensino, 

Secretaria municipal de Educação entre outros setores, a resolução do que possa estar 

impedindo o estudante quanto ao acesso a educação. 

Sendo reincidente a não participação do estudante, caberá a equipe da escola realizar o 

registro de no mínimo 3 (três) ligações, em horários diferentes, objetivando contato com a 

família. Ao falar com a família, deixar claro a necessidade de o estudante realizar as atividades, 

online ou impressa e agendar com o pai ou responsável a retomada das atividades. Firmado o 

compromisso com o responsável pelo estudante, mas não obtendo êxito, a escola deverá retomar 

o diálogo com a família novamente para reorientações.  

É importante salientar que todas as ligações para a família deverão ser registradas, como 

forma de comprovação da ação. Os registros das ligações deverão conter o nome do estudante, 

data, hora da ligação e assunto.  

Ao entrar em contato com a família é importante ter claro a quantidade de atividades que 

foram disponibilizadas para a turma do estudante, quantas ele realizou até o momento do 

contato e quais orientações de acesso as atividades ainda não realizadas.  

Após adotado todas as medidas estabelecidas, na perspectiva de o estudante não retomar as 

atividades ou no caso de não conseguir contato com a família, a equipe gestora deverá inserir 

no sistema NAAME uma solicitação de visita da Assistência Social para a família, antes de 

acionar a FICAI.  

Na sequência, a escola deverá aguardar o retorno da Assistente Social com as orientações 

para os procedimentos seguintes. 

 

7 - PROJETO HUMANIZAR E PROGRAMA ANJOS DA ESCOLA 

O Projeto Humanizar visa acolher a todos os profissionais da Educação, promover, 

estimular e potencializar ações de identificação e de adoção de estratégias para contribuir com 

o bem emocional de cada um, neste momento de distanciamento social que abala a todos, 

momento em que ansiedade e preocupação com o novo, em aprender, utilizar e agir mediante a 

tantos desafios novos e privações das relações sociais. 

Assim, Projeto Humanizar oferece atendimento psicológicos aqueles que necessitam, de 

apoio para se fortalecer emocionalmente, recebe toda a assistência necessária para se sentir e 

viver melhor nos enfrentamentos do momento vivido. 
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Como forma de apoiar os funcionários, famílias e estudantes, as Unidades Escolares 

contarão também com “Os Anjos da Escola” ao qual conta com uma equipe de profissionais a 

disposição para apoiar os professores, familiares e estudantes.   

Faz parte desta equipe Psicóloga, Assistente Social, Nutricionista, Enfermeira e 

Psicopedagoga. Esta equipe, a disposição para o trabalho voltado aos professores, estudantes e 

seus familiares, apoiam as instituições de ensino através de palestras, atendimentos 

individualizados, diálogos afetivos como meio de fortalecer a saúde emocional de toda a 

comunidade escolar, principalmente em momento de pandemia. 

 

8 - CONTROLE DE CARGA HORÁRIA 

8.1 - Carga horária dos estudantes 

O registro de frequência ou presença do estudante nas aulas será computado a partir 

da oferta de atividades NÃO PRESENCIAL e realizado pelo professor considerando: 

1) A sua participação nos grupos de discussão virtual no aplicativo de 

WhatsApp e/ou contato individual (pessoal/telefone/e-mail, outros) com professor 

ou equipe gestora. 

2) A realização de atividades no ambiente virtual (forms ou plataforma 

digital) ou material impresso a ser retirado e devolvido na instituição de ensino.  

3) A devolução dos materiais impressos na Instituição de ensino pelos 

estudantes sem acesso ao ambiente virtual.   

O acompanhamento e realização do registro da frequência ou presença do estudante 

será de competência do professor, considerando as orientações referente as horas letivas 

conforme a Resolução Normativa do CME 003/2020 

A frequência dos estudantes público alvo da Educação Especial, também será 

computada de acordo com a participação dos mesmos, frente as atividades ofertadas. 

O registro será efetivado via Sistema Escola Net, sob responsabilidade do professor e 

orientação e acompanhamento do Coordenador Pedagógico. 

 

8.1 - Carga horária dos professores 

Os professores deverão exercer a docência através das aulas não presencial, bem como 

participar das reuniões pedagógicas e de orientação aos estudantes, preferencialmente, em 

regime de teletrabalho, nos horários regulares de acordo com a carga horária atribuída.  

Durante o período de teletrabalho, é imprescindível a entregas de atividades previstas 

nos Planos de Aula, para análise, acompanhamento e orientação respeitando o cronograma de 
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trabalho da instituição de ensino, organizado pela equipe gestora. O referido cronograma refere-

se ao cumprimento da Grade Curricular/Matriz, considerando a programação diária/horário 

semanal. 

Pós validação do Planejamento, o professor responsabilizar-se-á pela produção das 

atividades no Google Forms, acompanhamento do envio da atividade para o estudante, 

acompanhamento do estudante para o desenvolvimento e entrega/recebimento da atividade 

(impressa ou virtual) e realizar os devidos registros no Sistema Escola Net.   

É de competência do docente: 

 Registrar no Sistema Escola Net, os Objetos de Conhecimento, habilidades, de 

todos os Componentes Curriculares/Campos de Experiências estabelecidos através 

das Matrizes de Referências, para execução das atividades não presenciais;  

 Considerar a realização das atividades pelos estudantes (online ou impressas), 

para efetivar o registro da sua frequência no Sistema Escola Net, observando o 

percentual mínimo de participação da turma para o cômputo letivo;  

 Registrar os atendimentos realizados para os diferentes públicos (atividades 

enviadas pela professora da Sala de Recursos Multifuncional, entre outros);  

 Considerar atendimento específico aos estudantes público alvo da 

reclassificação do ano anterior. 

 Cabe ao coordenador pedagógico acompanhar e monitorar os lançamentos 

efetivados no Sistema Escola Net. 

O controle da frequência do docente quanto ao cumprimento de sua jornada de trabalho 

será mensurado, a partir da entrega e acompanhamento de documentos referente as ações 

programadas e realizadas.  

Caberá ao Coordenador Pedagógico, o acompanhamento pedagógico, devendo para 

tal, verificar se o proposto no Plano de Aula foi implementado pelo docente, considerando os 

registros no Sistema Escola Net, bem como, as entregas de atividades previstas nos respectivos 

Planos de aulas dentro da periodicidade e cronograma definidos pela Equipe Gestora da 

Instituição de ensino, verificando se os documentos estão de acordo com o definido pela Equipe 

Gestora. 

O registro de ausência do docente, será mensurada quando realmente não houver as 

entregas dos documentos mencionados ou a sua participação quando solicitado pela Equipe 

Gestora, seja em reunião virtual e/ou presencial. Ressalta-se que na necessidade de encontro 

presencial, cabe a Equipe Gestora, a organização do cronograma prévio e garantir todas as 

medidas de prevenção de combate da Covid-19 de acordo com o Plano Municipal de 
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Contingência. 

 

8.1 - Carga horária dos profissionais não docentes  

Os profissionais não docentes da Rede Municipal de Educação, terá sua frequência de 

trabalho mensurada por meio da execução das ações administrativas, programadas e organizada 

pelo Gestor Escolar.  

O Gestor Escolar terá autonomia, neste momento de pandemia de reorganizar a jornada 

de trabalho, independente da função da sua equipe de profissionais não docentes, de forma a 

atender as necessidades da Instituição de ensino. Os mesmos poderão executar ações em 

teletrabalho ou em pequenos grupos caso necessário de forma presencial, no seu local de 

trabalho. Assim sua frequência será validada pelo Gestor Escolar, por meio de registro da 

efetivação das ações a ele designada.  

Caberá ao Gestor Escolar definir cronograma de ação para os profissionais não docentes, 

igualmente garantir as medidas de prevenção de combate da Covid-19 de acordo com o Plano 

Municipal de Contingência, como o afastamento das pessoas do grupo de risco, o 

distanciamento e a distribuição de tarefas em pequenos grupos, uso constante de máscara, a 

desinfecção das mãos/instrumentos e ambiente, entre outras.  

O profissional não docente que se sente impedido de realizar suas funções, de acordo 

com o cronograma prévio, seja no ambiente escolar ou teletrabalho, deverá apresentar atestado 

médico para ter sua ausência justificada e não caracterizada como falta no trabalho. De acordo 

com o Decreto Municipal Nº 4.800 de maio de 2020 artigo 4º que caracteriza o público alvo de 

grupo de risco. 

 

9 - FORMAÇÃO 

O Plano de formação continuada na modalidade EAD, da Rede Municipal de Ensino, 

elaborado e previsto para ser realizado durante o ano letivo de 2020, terá continuidade, como 

forma de apoiar os professores e equipes gestoras e os profissionais não docentes, não só com 

os temas já planejados, mas com novas abordagens que subsidiarão as Unidades Escolares a 

dar continuidade no processo educacional junto aos estudantes. Foi reprogramado, de modo que 

as atividades formativas não sofram prejuízos, pois, esse ano de 2020, será marcado pela 

implementação do Documento de Referência Curricular de Lucas do Rio Verde (DRC/LRV), 

sendo necessário a continuação formativa dos profissionais. Conforme orienta o Parecer do 

CNE nº 05/2020 e Resolução Normativa nº 003/2020-CME/LRV/MT no seu inciso primeiro 

diz que:  
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   § 1° - As Mantenedoras das Instituições de Ensino necessitam de suporte 

tecnológico e metodológico, além de ofertar formação adequada aos docentes para 

implementar aulas por educação remota, em caráter excepcional, e que possam ter o 

apoio de profissionais da área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) 

durante o processo de desenvolvimento das ações pedagógicas. 

Como meio de apoiar toda a equipe gestoras e professores, a SME continuará com as 

Formações Continuadas na modalidade EAD, utilizando as ferramentas digitais, que é de suma 

importância neste momento em que muitos terão que reaprender e se reinventar enquanto 

educador. Os professores que não tiverem computador, notebook, tablets ou outros, necessários 

para participar das formações, bem como para elaborar as atividades remotas, será emprestado 

um chromebook, para que todos tenham oportunidades igualitárias no desenvolvimento do seu 

trabalho e formação continuada, além de poder contar com os espaços escolares e sua estrutura 

para o acesso à internet e ferramentas tecnológicas entre outras. 

 

10 - CONCLUSÃO 

 Diante de um cenário, ainda incerto, provocado pela pandemia da Covid-19, as medidas 

de distanciamento social seguem como principal ação de prevenção. Por essa razão não é 

possível determinar uma data para o retorno das aulas presenciais, no entanto, a Secretaria 

Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde tem adotado ações capazes de minimizar ao 

máximo as consequências da suspensão das aulas presenciais, com vistas a seguir com o 

compromisso de garantia de acesso à educação sem com isso, comprometer a segurança dos 

estudantes, profissionais da educação e demais integrantes da comunidade escolar. Buscando 

sempre se fortalecer e seguir os Decretos e Resoluções Normativas vigentes que visam 

direcionar as tomadas de decisões quanto a continuidade das atividades educacionais. 

 As atividades ofertadas no ensino mediado por ferramentas tecnológicas, ou impressas, 

devem ser centradas nos estudantes, para promover sua autonomia e criticidade e possibilitando 

a aprendizagem mesmo fora do ambiente escolar.  

 Para o encerramento do ano letivo, as escolas devem seguir as orientações do setor de 

Escrituração Escolar da Secretaria Municipal de Educação, além de todas as legislações 

vigentes que estabelecem diretrizes para o período de aulas não presenciais. 
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12 - ANEXO  

NÚMERO DE ESTUDANTES SEM ACESSO A INTERNET REALIZADA POR 

PESQUISA 

 

 

 

 

Número de estudantes sem acesso a internet realizada por pesquisa 

ESCOLA QUANTIDADE 

EMEF. VINICIUS DE MORAES                      99 

EMEF. ERICO VERISSIMO                              97 

EMEF.CAMINHO PARA O FUTURO            67 

EMEF.ECA DE QUEIROS                                124 

EMEF. OLAVO BILAC                                       152 

EMEIEF.MENINO DEUS                                 0 

EMEF. CECILIA MEIRELES                           173 

EMEIEF. SAO CRISTOVAO                             13 

EMEIEF. FREDOLINO VIEIRA BARROS     19 

CEI AQUARELA                                                26 

CEI BALÃO MÁGICO                                       37 

CEI GIRASSOL                                                  58 

CEI PEQUENO PRINCIPE                              28 

CIEI ANJO GABRIEL                                       44 

CRECHE ANJO DA GUARDA                        02 

CRECHE M. IRMÃS CARMELITAS             22 

CRECHE M. MENINO JESUS                                                                                             14 

CEI PAULO FREIRE                                       22 

EMEF. CORA CORALINA                              37 

TOTAL GERAL 1.034 


