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MANUAL DE VOLTA AS AULAS - 2021 
  

 

SENHORES PAIS E/OU RESPONSÁVEIS  

  

Um novo ano letivo inicia-se e com ele novos desafios. No ano de 2021 a rede municipal 

de ensino se reorganizou de modo a atender as novas exigências vigentes, considerando a 

realidade ainda vivida do Covid-19. Desta forma seguem algumas informações fundamentais para 

que o processo educativo possa continuar, apesar de não estarmos 100% presencial.  

  

1 - ORGANIZAÇÃO DAS AULAS 2021:  

  

Quanto ao formato das aulas: 

 

Durante esse ano o aluno poderá optar por Aulas Presenciais com Escalonamento ou Não 

Presenciais. 

 

a) Presenciais com escalonamento 

Aquelas em que o professor e parte dos alunos estão na sala de aula da escola e os demais alunos 

estão em casa acompanhando as atividades propostas pelo professor na plataforma adotada pela 

rede municipal. 

 

Obs.: Importante destacar que os alunos que estiverem na semana remota terão o conteúdo 

disponível na plataforma sempre as segundas-feiras. Caso aluno não tenha, acesso a plataforma, 

deve comparecer na secretaria da sua escola também nas segundas-feiras  para  retirada do 

material impresso. 

 

 Semana 01 - Grupo A vem a escola e Grupo B acompanha de forma remota por meio da 

plataforma;  

 Semana 02 - Grupo B vem a escola e Grupo A acompanha de forma remota por meio da 

plataforma. 
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As turmas semanais irão respeitar um cronograma enviado pela escola por meio dos grupos de 

Whatsapp. Cabe destacar que a aula remota será uma continuação da aula presencial, deste modo é 

fundamental a continuação dos estudos em casa, através dos materiais e atividades entregues nas  

aulas presenciais. 

 

As aulas presenciais deverão obedecer às diretrizes sanitárias vigentes, respeitando o 

distanciamento mínimo de 1,5m, conforme a capacidade máxima que o mapa de risco permite. Os 

alunos deverão fazer uso da máscara enquanto estiverem na unidade escolar. 

 

b) Aula não presencial:  

 

Nesse formato o aluno deverá acompanhar a aula por meio das postagens na plataforma. É 

importante destacar que o material disponibilizado para essa modalidade de ensino será o mesmo 

fornecido aos alunos que optaram pelo presencial.  As atividades estarão disponíveis toda 

segunda-feira na plataforma. 

 

Para os alunos que não possuem recursos para acesso a plataforma, será disponibilizada a 

atividade de forma impressa, que deverá ser retirada na escola toda segunda-feira. 

 

2 - AVALIAÇÃO  

 

A avaliação acontecerá por meio das atividades solicitadas pelo professor das seguintes maneiras:  

 

a) Presenciais com escalonamento  

 

Atividades postadas na plataforma e /ou desenvolvidas no ambiente escolar, conforme 

planejamento do professor. Fiquem atentos as orientações dos professores durante as aulas 

presenciais do grupo do seu filho. 

 

b) Não presencial:  

 

Atividades postadas na plataforma ou impressas apenas no caso de alunos sem acesso a plataforma 

nas segundas-feiras. 
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3 - PRAZOS DE ENTREGA 

 

 O prazo de entrega das atividades será determinado pelo professor, caso o aluno não entregue a 

atividade no prazo estabelecido, somente o responsável deverá comparecer a unidade escolar para 

retirar uma nova atividade conforme acerto com o professor e direção da escola. Fiquem atentos 

aos prazos e orientações do professor. 

 

Importante ressaltar, que conforme as mudanças no mapa de risco e das diretrizes sanitárias 

podem acontecer mudanças na abordagem de ensino. 

 

 
Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 

para a sua própria produção ou a sua construção. 
Paulo Freire 

 

 

Atenciosamente, 

 

Secretaria Municipal de Educação. 

Fevereiro/2021 

 

 

 


