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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

PLANO DE AÇÃO PARA O ANO LETIVO 2020/2021

PROPOSIÇÃO: Regime especial de atividades
escolares de aprendizagens organizados em
Ciclo Diagnóstico e Continuum para a etapa do
Fundamental - Anos Iniciais/Finais e Modalidades
da Educação Básica, para fins de cumprimento do
calendário letivo do ano de 2020/2021, como
medida de prevenção e combate ao contágio do
coronavírus (COVID-19) e orientação do trabalho
dos profissionais da educação.

APRESENTAÇÃO

2021... UM NOVO CENÁRIO EDUCACIONAL
O Sistema municipal de ensino tem como missão oferecer uma educação
embasada na formação de cidadãos críticos, capazes de atuar como agentes
transformadores da realidade em que estão inseridos, garantindo uma base de
conhecimento pautado no respeito às diferenças, na solidariedade, no senso crítico,
moral e cooperativo incentivando os educandos na construção de uma sociedade
igualitária. Nisto, propomos o desenvolvimento de uma visão que busque oferecer
uma educação comprometida com a evolução do educando preparando-o para o
exercício da cidadania, para uma sociedade que está em constante mudança.
Diante dos prejuízos causados pela pandemia de Covid-19 no atual ano letivo,
a Equipe Técnica Pedagógica propõe estratégias para minimizar os prejuízos
causados na aprendizagem e otimizar o ensino a partir de 2021. Uma delas é a
priorização curricular, que consiste em definir habilidades e conteúdos essenciais cuja
aprendizagem deverá ser garantida a todos os estudantes.
A premissa é que o ensino remoto e mesmo o ensino híbrido não ofereçam
condições para que todo o currículo seja trabalhado de maneira satisfatória em meio
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à pandemia. Ainda mais que boa parte do esforço das escolas e das redes em 2021,
terá foco na superação de lacunas do atual ano letivo.
Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Educação, vem através deste
documento, orientar a rede de ensino para a reorganização curricular, execução e
acompanhamento de ações visando a priorização de competências e habilidades
essenciais. Dessa forma, continuará garantindo aos alunos uma educação pautada
em princípios e valores, pois, entendemos que não é suficiente apenas dominar a
técnica, mas é preciso desenvolver as competências humanas de cooperação,
adaptação e comunicação como condições essenciais para a construção de um
mundo melhor pós-pandemia.
Nessa caminhada, apegamo-nos em Gandin (2006) quando ressalta que: “Um
plano é bom quando contém em si a força que o faz entrar em execução. Ele deve ser
tal que seja mais fácil executá-lo do que deixá-lo na gaveta". Tendo nesta linha, a
concepção de que a Educação é o agente transformador, o qual propicia o
desenvolvimento de diferentes formas de ser e de conviver na cultura global,
valorizando o local e a condição essencial para formar sujeitos capazes de entender
criticamente o processo de conquista dos direitos de cidadania, em especial os
relacionados aos direitos civis, políticos e sociais.
O panorama educacional evidencia sucessivas mudanças, que exige um repensar
do papel das Instituições de Ensino frente aos paradigmas dos novos tempos,
marcado por fatores importantes como os avanços tecnológicos, o agravamento da
exclusão social devido a pandemia, entre outros fatores. Nesse contexto, o plano de
ação assume um papel primordial por ser um processo de busca de equilíbrio para a
melhoria do funcionamento do sistema educacional.
Dessa forma, este documento, elaborado pela Equipe Técnica Pedagógica da
Secretaria Municipal de Educação para o exercício 2021, foi planejado com base no
contexto educacional dando ênfase a seu objetivo e aplicabilidade, ressaltando em
suas linhas a importância da participação e envolvimento de toda a comunidade
escolar.
Este Plano de Ação é resultado de reflexões sobre a realidade e fragilidades da
educação na Rede Municipal de Ensino com vistas a atender as necessidades
existentes por meio de ações conjuntas, estabelecendo critérios que envolvam o
compromisso e responsabilidade de cada um na execução das tarefas, com garantia
de qualidade nos serviços prestados. Assim, constam neste documento as ações que
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serão desenvolvidas por cada departamento da Secretaria Municipal de Educação,
bem como, as ações coletivas que serão desenvolvidas por todos os agentes do
Sistema Municipal de Ensino, em parceria com a iniciativa privada, com a sociedade
e ONGs (Organizações Não Governamentais), tomando as parcerias com base nas
atribuições que compete a cada um, visando o acompanhamento contínuo das ações
realizadas.

OBJETIVO GERAL: Garantir ao educando o direito de aprender com qualidade a
partir dos valores culturais e contribuir para a construção da consciência cidadã em
um processo permanente de oferta do ensino e da aprendizagem, garantindo que
todas as ações promovam a inclusão.

META GERAL: Atendimento de 100% da demanda de alunos nas escolas e redução
de 40% nas taxas de abandono até o final do ano letivo.

DA ORGANIZAÇÃO

● DA FORMAÇÃO CONTINUADA
✔ Elaboração do cronograma de formação Online/Presencial;
✔ Reestruturar o Planejamento Pedagógico - Definição das habilidades e
competências pelos professores a serem contemplados nesse período e
desenvolvimento de novos métodos e estratégias para garantir a aprendizagem
dos seus alunos;
✔ Instituir a Comissão de Planejamento Pedagógico, composta por professores e
coordenadores representantes de cada Etapa e Modalidade - Definição das
habilidades e competências essenciais para a construção do Currículo Mínimo
Unificado e Plano Tutorado.
✔ Instituir a Comissão Avaliativa, composta por professores e coordenadores
representantes de cada Etapa e Modalidade - Definição de critérios para avaliação
da aprendizagem remota por meio de provas objetivas, simulados, atividades de
desenvolvimento, de revisão e de aprofundamento, bem como a revisão do
documento previamente elaborado pelo corpo docente. A avaliação tem caráter
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diagnóstico e permite o mapeamento dos conhecimentos e habilidades
consolidados e a se consolidar com o propósito de revisar e redirecionar o ensino;
✔ Orientar atividades de recuperação - A partir do diagnóstico dos professores, devese desenvolver propostas focando nas dificuldades dos alunos. Essa ação permite
o desenvolvimento de estratégias que garantem a sua aprendizagem;

● DO CALENDÁRIO
✔ Estabelecer o Calendário Escolar Oficial, constante do Anexo II, para o período
letivo de 2021, considerando a resolução do CEE nº 50, de 09 de novembro de
2020, a luz da Lei Federal nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, no art.2º em seu
inciso §2° 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, conforme
acentua o §3° do Art. 2º da Lei supracitada e, também, a norma adstrita ao Art. 6º
da Resolução CEE-BA N.º 37/2020, observadas as normativas nacionais
referentes aos protocolos curriculares para a educação básica. Com base no
contexto educacional do município, propõe-se a divisão do calendário em dois
ciclos:
✔ DIAGNÓSTICO – Compensação de 204h distribuídas em:
I- 41 (quarenta e um) dias letivos, referentes à carga horária do ano letivo de
2020;
II- Início do ciclo em 08 de fevereiro, com o término em 08 de abril de 2021;
III- A avaliação diagnóstica ocorrerá durante o processo e no final do ciclo;
IV-

A equipe gestora deverá encaminhar para a Secretaria Municipal de

Educação o Relatório de Conclusão do Ciclo;
✔ CONTINUUM – Cumprimento da carga horária mínima anual de 800 horas de
efetiva regência de classe distribuídas em 163 dias letivos, excluídas o tempo
reservado aos estudos de recuperação, sendo:
I - 163 (cento e sessenta e três) dias letivos, distribuídos em 03 (três) unidades;
II - 16 (dezesseis) dias de Atividades Pedagógicas com diretores,
coordenadores e professores: 15 de janeiro a 05 de fevereiro de 2021;
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III - Início do Ciclo em 09 de abril de 2021, com recesso escolar no período de
20 de junho e retorno em 04 de julho de 2021, com término do Ano Letivo em
29 de novembro de 2021;
IV - Datas relevantes como: Atividades Juninas. Dia de Emancipação do
Município, Consciência Negra (valorizando a identidade do município), Dia 7
de Setembro e de Proteção Ambiental, serão utilizadas para culminância de
projetos de caráter educativo e pedagógico, com visão interdisciplinar
presentes no Plano de Ação e deverão ser executadas, preferencialmente nos
sábados letivos.
V - Exame de recuperação final: a) iniciará no dia 30 de novembro com término
no dia 02 de dezembro de 2021. O Conselho de Classe Final e Entrega do
Resultado das Atas dia 03/12/2021.
VI - Qualquer alteração a ser feita, posteriormente, no Calendário Escolar
Oficial, deverá ter a anuência da Secretaria Municipal de Educação, esta
deverá ser comunicada com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, por meio
de documento oficial.
VII - A não efetivação de um ou mais dias letivos previstos no Calendário
Escolar Oficial 2021, independentemente do motivo, deverá ter a sua reposição
assegurada no mês de sua ocorrência ou, no máximo, no subsequente;
VIII – A Secretaria Municipal de Educação bem como as Unidades de Ensino,
ficam obrigadas a divulgar nas redes sociais, plataforma educacional e afixar
em local de fácil acesso e visibilidade, o Calendário Escolar Oficial 2021 para
acompanhamento de seu cumprimento, por toda a comunidade, inclusive pelos
órgãos de comunicação.

● DO TRABALHO PEDAGÓGICO

A Equipe Técnica Pedagógica orientará a equipe gestora de cada Unidade de
Ensino na realização de um mapeamento geral e comparativo do que foi planejado e
trabalhado em 2020 para a reorganização das práticas pedagógicas em 2021. A partir
daí a Equipe Pedagógica juntamente com Diretores, Coordenadores e Professores
desenvolverão o plano de trabalho de cada Instituição de Ensino para o período de
Atividades Remotas e aulas híbridas.
Nesse plano deve conter:
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✔ Estrutura do Plano de Ação: 1-Objetivos; 2- Metas; 3-Planejamento das Ações
(com a participação dos professores); 4- Prazos Definidos; 5-Compartilhamento
e execução das ações; 6-Acompanhamento e Registro do Desempenho
(Encaminhar o relatório do ciclo diagnóstico e por unidade para a Secretaria
Municipal de Educação).
✔ A Equipe Gestora deve priorizar a distribuição da carga horária dos docentes
considerando a reorganização do cronograma de aulas por área de conhecimento.
✔ Elaboração do cronograma semanal de aulas por áreas do conhecimento,
complementado com uma rotina diária de estudos (elaboração do plano de estudo
unificado para aulas contraturno);

✔ AC - As Unidades Escolares deverão organizar as ACs, por área e encaminhar
para Secretaria Municipal de Educação, os dias em que estes acontecerão;

AULAS REMOTAS 2021
CENÁRIO I - “Continuação das Aulas Remotas” mediante atividades complementares
organizadas em roteiros de estudos semanais, com planejamento de ações por áreas
de conhecimento, atividades impressas para os educandos que não possuem acesso
à internet ou acesso restrito, uso do livro didático, atividades on-line, cadernos,
módulos e materiais disponibilizados pela escola.
A comunicação é essencial também neste processo, portanto, é lançando mão
de diversas ferramentas tecnológicas para uso educacional, é essencial que haja
interação entre o professor e o aluno através de atividades elaboradas para o aluno
que se encontra do outro lado da tela do computador ou do celular a exemplo de:
WhatsApp, Google Classroom, Meet, entre outros, assim como a elaboração de guias
de orientação das rotinas de atividades educacionais, não presenciais para orientar
famílias e estudantes e assim, os mesmos possam entender o que está sendo
propostos por meio de vídeos gravados com explicações da resolução de exercícios,
das transmissões online e tantas outras propostas que passaram a fazer parte do
processo de educar.
No Ciclo Diagnóstico, as Unidades Escolares devem levar em consideração os
seguintes aspectos:
● Cumprimento do cronograma de aulas;
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● Produção de Planos de Estudos Tutorados pelos professores para que sejam
realizados pelos alunos de forma remota;
● Utilizar preferencialmente a Plataforma Educacional do Município como
Ferramenta mediadora do ensino aprendizagem, na qual estão inseridos os
aplicativos Classroom e o Meet como recurso de utilização e acompanhamento
deste processo;
● Vídeos/podcast explicativos gravados pelos professores com orientações
tendo em vista as competências e habilidades essenciais;
● Promover o engajamento da comunidade escolar e realizar monitoramento das
famílias e alunos que não estão dando feedback, para assim fazer a busca ativa
dos estudantes e minimizar a evasão escolar;
No cronograma de aulas devem constar datas e prazos para realização das
atividades propostas, pois, serão atribuídos conceitos ou notas a serem computadas
no processo avaliativo. Tais atividades servirão de memória de estudos, por exemplo,
portfólios que poderão contribuir na reconstituição de um fluxo sequencial de trabalhos
realizados pelos estudantes. É importante enfatizar que os alunos e seus
responsáveis fiquem atentos ao cronograma de estudos para que o processo
avaliativo seja realizado com êxito.

CENÁRIO II - “Educação híbrida”
No contexto da pandemia, os professores precisaram de uma hora para a outra,
repensar seu fazer profissional e incorporar o uso de recursos digitais para dar conta
do ensino remoto. Assim, se viram diante do duplo desafio de apropriação das
ferramentas e de adoção de novas práticas pedagógicas. No modelo de ensino remoto
emergencial coexistiram propostas mais tradicionais paralelamente a outras mais
vinculadas a esse processo educativo centrado no aluno. É chegado o momento de
abrir novas possibilidades de aprendizagens com modelos mais atuais voltados ao
ensino híbrido, mesclando o ensino remoto emergencial e o ensino presencial parcial.
Como o ensino híbrido envolve necessariamente a utilização de recursos
digitais, a realidade socioeconômica dos alunos das escolas públicas bem como a
ausência de internet e computadores para os estudantes de forma disseminada,
inviabiliza a concretização da proposta de ensino híbrido em sua essência. Porém,
para este cenário atual, há a necessidade de se trabalhar com esse modelo de ensino.
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“É preciso ter o entendimento de que o ensino híbrido não se resume, apenas, a
disponibilizar ferramentas tecnológicas, mas à capacidade de potencializar o
aprendizado, a partir da utilização de meios on-line e off-line de maneira conjunta.”
(SAS, p. 5)
● Aluno no centro - Nesse sentido, o ensino híbrido demanda o uso de
metodologias ativas, que são aquelas centradas na participação ativa dos
estudantes no processo de aprendizagem. Vale destacar o protagonismo do
aluno na construção do conhecimento, onde as aprendizagens devem
acontecer da seguinte forma:
✔ Em casa: utilizando as referências sugeridas pelo professor ou, ainda,
aquelas que o próprio aluno busca;
✔ Em sala de aula: os alunos e o professor vão construir juntos,
conceitos e validações sobre o assunto, respondendo às questões ou
discutindo em grupo;
✔ Em qualquer lugar que seja possível estudar: o último momento,
posterior à sala de aula, é quando cada discente deve se aprofundar
no tema, complementando o que foi estudado até aquele momento.
● Potencializando momentos presenciais e on-line - O pressuposto do aluno
como sujeito ativo ajuda a orientar o planejamento de atividades que façam um
uso potente dos diferentes momentos, fazendo a junção do on-line com o
presencial, provocando nos alunos o desenvolvimento da autonomia, o
protagonismo, o aprender a aprender, a ser, a fazer. Por exemplo, na
modalidade on-line poderá ocorrer a transmissão de vídeo aulas ao vivo, isso
porque a presença do professor nesse caso não é essencial, visto que, uma
vez gravados, os vídeos podem ser vistos e revistos pelo aluno, na íntegra ou
parcialmente, quantas vezes ele julgar necessário. A partir das videoaulas ele
poderá produzir uma pesquisa bibliográfica na própria rede, um mapa
conceitual digital a partir do que viu ou poderia ser estimulado a fazer um
projeto. Então, o on-line tem características que vão muito além da
transmissão. A coleta de informações personalizadas sobre cada aluno, a partir
das atividades realizadas por ele, sinalizando que pontos ele apreendeu mais
e outros em que ele apresentou mais dúvidas, é um outro uso que pode ser

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BMP5WHEBETXM/JCD7CK90G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
18 de Fevereiro de 2021
14 - Ano - Nº 3318

Jeremoabo

feito pelo professor para a customização do que é proposto a cada estudante
e para o planejamento dos momentos presenciais.

PLANO DE RETORNO DAS AULAS 2021
O retorno será de forma gradual, com o rodízio de alunos e a combinação de aulas
presenciais e virtuais. Ocorrerá em três etapas:
❖ 1ª ETAPA - Será com 35% da capacidade física da escola. Inicialmente o
retorno será para os estudantes que estão no Ensino Fundamental II e
modalidade Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI).
Os horários também devem ser alternados e redefinidos para evitar a
aglomeração de pessoas e a circulação simultânea de grande número de
alunos nas áreas comuns e nos arredores do estabelecimento.
❖ 2ª ETAPA - Será com 70% da capacidade física da escola e contemplará todos
os alunos do Fundamental I/II e Modalidades.
❖ 3ª ETAPA - Com 100% e inclusão da Educação Infantil. Esse plano é válido
para todas as etapas e modalidades da Educação Básica.
O foco principal do retorno às aulas será o de não deixar nenhum aluno para
trás e equalizar a aprendizagem de todos, priorizando as habilidades essenciais, tanto
cognitivas quanto socioemocionais.

CONDIÇÕES PARA O RETORNO DAS AULAS:
As condições para a retomada da educação e o avanço das etapas propostas
estão condicionadas aos indicadores de saúde destinados ao combate a COVID-19,
levando em consideração as Leis e Decretos Estaduais e Municipais.

PROTOCOLO GERAL
As aulas presenciais só poderão retornar se forem seguidos os protocolos de
segurança por parte de toda a comunidade escolar, professores, coordenadores,
funcionários, alunos e familiares:
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Distanciamento social:
- Reduzir o número de alunos por sala, conforme a necessidade, bem como o

contato entre as pessoas, mantendo uma distância de no mínimo 1,5 a 2
metros;
- Realizar diferentes horários de intervalo, entrada e saída, para evitar
aglomerações;
- Evitar eventos;
- Priorizar trabalhos individuais.

●

Higiene pessoal:
- Promover a cultura de atenção aos procedimentos de limpeza pessoal;

- Evitar contatos físicos, como abraços e apertos de mão;
- Utilizar máscaras obrigatoriamente e de forma contínua por todos;
- Cuidar do manuseio e descarte das máscaras;
- Disponibilizar álcool em gel para higienizar as mãos;
- Auxiliar no cuidado ao tossir ou espirrar, usando um lenço ou a parte interna
do braço, na altura do cotovelo;
- Evitar tocar a boca, o nariz e o rosto com as mãos, e lavar sempre as mãos
quando tocá-los.

●

Sanitização de ambientes:
- Realizar a ventilação e a limpeza do ambiente;

- Reforçar a limpeza de todos os ambientes e a higienização dos materiais;
- Cuidados com o transporte escolar, evitando aglomerações e realizando
higienização.

●

Comunicação:
- Orientar e garantir que funcionários e estudantes conheçam os riscos e os

procedimentos adotados;
- Disponibilizar uma cartilha com os cuidados básicos e cartazes com
informações espalhados pela escola.

●

Monitoramento:
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- Assegurar que as ações sejam efetivas ao longo do tempo e que haja a

rastreabilidade de casos;
- Verificar se alguém apresenta sintomas, orientar seu afastamento caso ocorra
e encaminhá-la para os cuidados de saúde necessários.

AÇÕES PARA A CONTINUIDADE DO ENSINO
Durante esse ano letivo, a educação será ainda mais importante e precisará de
uma atenção especial por parte de todos. Para isso, serão necessárias algumas
estratégias:
●

Busca ativa dos estudantes: identificar os grupos de risco, promover o
engajamento da comunidade escolar e realizar monitoramento;

●

Fornecimento de EPIs: disponibilizar materiais necessários, seguindo as
normas e protocolos de segurança;

●

Formação dos profissionais: preparar toda a equipe da escola para garantir
a segurança do retorno;

●

Avaliação diagnóstica: realizar um diagnóstico da aprendizagem dos
estudantes para construção de planos de recuperação individualizados;

●

Programa de recuperação da aprendizagem: produção de material didático,
apoiado pelo ensino híbrido e com foco em habilidades essenciais;
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CRONOGRAMA
OBJETIVOS

METAS

AÇÕES

CRONOGRAMA
INÍCIO

Aprimorar o processo avaliativo do município.

- Instituir Comissões
Avaliação Municipal;

de

Planejamento

- Priorizar ações para o desenvolvimento de um
ensino de qualidade;
qualidade

da

Educação

do

Abril

-Acompanhamento de todo o processo avaliativo do
município de forma contínua;

Março

Novembro

-Formação continuada presencial para os professores do
município preferencialmente por área de conhecimento;

Janeiro

Novembro

Fevereiro

Abril

-Capacitação dos professores para o uso da plataforma
educacional

- Cumprir as diretrizes, metas do PME para a
promoção de ensino de qualidade;

-Formação Continuada para todos os funcionários da
Educação - curso EaD sobre ensino híbrido e metodologias
ativas, além de curso de produção de videoaulas e
animações.

- Promover formação continuada para os
professores que atuam no ciclo de alfabetização;

-Aplicação dos protocolos de biossegurança e medidas
sanitárias.

- Capacitar toda rede de ensino com relação aos
procedimentos e protocolos para o COVD-19;

-Desenvolvimento de um plano de capacitação para toda
equipe da escola com relação aos procedimentos e
protocolos recomendados para o COVID-19 em parceria com
a Secretaria de Saúde (a escola trabalhará com profissionais
da área de saúde que darão suporte aos alunos e
colaboradores).

- Oferecer orientações permanentes sobre os
cuidados a serem tomados, de acordo com o
disposto pelas autoridades sanitárias.

Elevar a taxa de alfabetização

Fevereiro

e

-Oferecer aos profissionais da Rede Municipal de
que
Ensino
subsídios
teórico-práticos
contribuirão para a sua qualificação e
valorização.

Melhorar a
Município.

TÉRMINO

-Eleger os membros das Comissões;
-Criar Normativas para o processo avaliativo;
-Elaborar cronograma de avaliação (Ciclos Diagnóstico e
Continuum) de todas as escolas do município;

-Proporcionar acompanhamento personalizado e
respeito ao ritmo de aprendizagem de cada um,
tudo em um ambiente que estimule a criatividade
e a experimentação;

-Implementação do Plano de Recuperação - CICLO
DIAGNÓSTICO.
-Execução da Avaliação diagnóstica;
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Fevereiro
- Fortalecer a aprendizagem dos estudantes no
processo de alfabetização, para fins de leitura,
escrita e matemática.
- Avaliar a efetividade do ensino remoto e
identificar a defasagem dos estudantes durante o
afastamento das salas de aula.

Novembro

-Estratégias de incentivo para que os alunos desenvolvam as
suas competências de leitura, escrita, compreensão e
vocabulário.
-Minimizar a defasagem e os prejuízos causados pelo período
de isolamento.

-Atender os estudantes que apresentaram
dificuldades com relação àquilo que foi previsto e
esperado em termos de aprendizagem.

Criar plano de ação por escola no município,
estabelecendo
metas
para
o
ensino
remoto/presencial;
Implantar o Plano de Ação das escolas.

Acompanhar e apreciar o progresso das ações
por meio de relatórios.

Realização de encontros promovidos pela SEMEC a fim de
prover orientação aos gestores e coordenadores para a
criação do plano de ação por escola, traçando metas a serem
atingidas durante o ano letivo;

01
março

de

26
março

de

Composição da Comissão para análise do Plano de Estudo;

Fevereiro

Abril

Março

Novembro

Fevereiro

Novembro

Solicitação de relatório trimestral do Plano de Ações para
acompanhamento e avaliação do que e como está sendo
cumprido;

Estabelecer quais competências gerais e
específicas farão parte do modelo reduzido de
currículo.
Priorizar as competências específicas de cada
componente curricular.

Construir o Currículo Mínimo Municipal.

- Mapear e comparar o que foi planejado com o
que foi e o que está sendo trabalhado durante o
período de Ensino Remoto e do que ficará
pendente.
- Realizar planos de estudos tutorados que serão
orientados e disponibilizados na Plataforma para
que os alunos possam realizá-los de forma
remota.

Realização do estudo das dez competências gerais da BNCC,
dando atenção para estas competências: Conhecimento;
Trabalho
e
Projeto
de
Vida;
Argumentação;
Autoconhecimento e Autocuidado; Empatia e Cooperação;
Responsabilidade e Cidadania;
Elencar habilidades por componente curricular com base no
Referencial Curricular Municipal.
Encadeamento de conteúdos ao longo do ano letivo, de
maneira que as habilidades desenvolvidas no primeiro
bimestre dialoguem com as do segundo e assim
sucessivamente.
Revisão do Plano Curricular para identificar as habilidades e
competências estruturantes não contemplados no ensino
remoto;
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-Utilizar a proposta do Ensino Híbrido com aulas
síncronas e assíncronas realizadas pelo
professor para garantir o cumprimento da carga
horária letiva.
-Disponibilizar material para que o aluno estude
em casa e vá até a instituição de ensino para
fazer trabalhos e ter mais aprofundamento em
seu processo de ensino aprendizagem;

Cumprir a meta 7 do PME, com foco nas
estratégias 7.16 e 7. 17;
(Re)Elaborar o Projeto Político Pedagógico
das Unidades de Ensino Municipal.

Orientar as práticas educacionais durante todo o
ano letivo;

Quinta-feira
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Obs. Os conteúdos serão divididos em:
● Os essenciais, fundamentais e indispensáveis (prérequisitos à aprendizagem futura).
● Os secundários - Esses poderão ser trabalhados de
forma diferenciada por meio de projetos, atividades
remotas, pesquisas diversas, entre outros.

Análise do Projeto Político Pedagógico com base na consulta
pública à comunidade escolar referente às práticas
educacionais;

alunos

e

Aderir ao uso da Plataforma Educacional do
Município.

- Disponibilizar apoio psicossocial a alunos e
colaboradores para que se permitam a liberação
de estresse, a restauração da sensação de
calma, de segurança pessoal, além da sensação
de acolhimento.

Adoção de um espaço de acolhimento e de escuta com
profissionais da área de psicologia para atender os alunos, as
famílias e profissionais da educação que tiverem
necessidade.

-Disponibilizar aos professores e alunos
tecnologias que dão suporte a Educação Híbrida,
como também na formação permanente do
docente proporcionando-lhe a inserção neste
novo cenário;
- Permitir o anexo de links e arquivos relevantes.
(Os alunos podem visualizar os conteúdos e
tarefas da sala de aula e podem anexar os
trabalhos que desejam enviar ao professor).

Investimento na Infraestrutura Educacional, garantindo a
excelência no processo ensino-aprendizagem.
Exploração da Plataforma Educacional com o
uso do:
● Google Classroom, um ambiente virtual onde são
feitas as postagens e entrega de materiais, aulas
gravadas e atividades;
●

-Aumentar a integração e o diálogo entre alunos
e professores;
-Atingir 60% dos educandos para efetivo
acompanhamento do processo educativo;

Junho

Fevereiro

Novembro

Fevereiro

Novembro

Fevereiro

Novembro

(Re)Construção do Projeto Político Pedagógico.

Assegurar a formação integral do educando,
procurando desenvolver as competências
básicas de cada etapa e modalidade de ensino.

Fortalecer o emocional dos
colaboradores da educação.

Abril

Google Meet, um serviço de comunicação por vídeo
no qual todos alunos podem interagir com os
professores e colegas de turma instantaneamente.
Esse serviço também permite a gravação das aulas,
assim o aluno pode revê-las quantas vezes achar
necessário;
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-Viabilizar aos alunos e professores experiências
próximas das obtidas em sala de aula, com o
benefício das diversas ferramentas que a
tecnologia proporciona em prol do aprendizado.

Assegurar o retorno, usando como metodologia o
contato com a família dos alunos, por meio de
ligação telefônica, redes sociais e visita domiciliar
(seguindo todos os protocolos de saúde).
Combater a evasão escolar
Buscar parcerias entre Assistência Social,
Conselho Tutelar e Ministério Público para
acompanhar a participação dos alunos nas aulas;
Buscar a participação efetivas da família durante
todo ano letivo;
Fortalecer o vínculo família e escola

●

WhatsApp como ferramenta auxiliar, meramente
informativa;

Promoção do estreitamento da relação pais, escola e alunos,
incentivando a parceria, estreitamento de vínculo, autonomia
e socialização entre todos os envolvidos.
Busca ativa dos estudantes: identificação dos grupos de risco,
promoção do engajamento da comunidade escolar e a
realização de monitoramento.

Fevereiro

Novembro

Fevereiro

Novembro

Firmação de parceria com outras entidades como o Conselho
Tutelar e Assistência Social.

- As escolas deverão realizar encontros com os pais e
responsáveis de forma presencial de maneira rotativa e com
cuidados previstos, para as orientações e esclarecimentos;
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ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DO DESEMPENHO DAS AÇÕES
As estratégias de acompanhamento e monitoramento das ações serão de
obrigatoriedade da Equipe Gestora Escolar, com o apoio e orientação da Equipe Técnica
da SEMEC. Serão realizados encontros mensais para avaliação, comparação de
resultados obtidos e assim subsidiar a tomada de decisões e replanejamento.

CONSIDERAÇÕES
Propor um Plano de Ação para o desenvolvimento das ações na educação municipal
e buscar dar autonomia aos Dirigentes Municipais, ao mesmo tempo em que fortalece o
município, delega maiores responsabilidades em nível local na provisão dos serviços
essenciais, como a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e a EJAI.
Se por um lado essa autonomia passa a desafiar o Dirigente Educacional a desenvolver
permanentemente a capacidade institucional e de gestão dos órgãos de educação
municipal, de outro permitiu o nascimento e crescimento do pensar em metas de
inovações no âmbito local até então pouco conhecidas e valorizadas pelos demais atores
do sistema educacional.
Entre os inúmeros desafios postos, buscaremos em consonância com o Plano
Municipal de Educação (PME), Plano Nacional de Educação (PNE), oferecer condições
de melhorar substantivamente os resultados dos sistemas de ensino municipal, de forma
que esta possa refletir nos indicadores internos e externos de qualidade da educação, pois
sem educação de qualidade para todos, não haverá chance para o desenvolvimento do
país e o futuro das novas gerações será incerto.
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Extratos de Contratos
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO - ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.809.041/0001-75
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO DE Nº 052/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021, PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 282/2020. OBJETO: Contratação de empresa especializada no
fornecimento, gerenciamento e emissão de cartão magnético (lote 01) e vale ticket em papel
(lote 02) para aquisição de combustível (gasolina e diesel). CONTRATADA: MV2
SERVICOS LTDA. VALOR GLOBAL: R$ 851.493,00 (Oitocentos e cinquenta
e um mil quatrocentos e noventa e três reais ). VIGÊNCIA: 05/02/2021 a
31/12/2021. DATA DE ASSINATURA: 05/02/2021. (SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA)
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