
“DEFININDO PRIORIDADES 
NOS AJUSTES DO 

CALENDÁRIO”



COMO ADAPTAR O CALENDÁRIO 
ESCOLAR PARA ATENDER AS 

800H/A ANUAIS?



Pedagógicas Estruturais

Comunicação Higiene

Intervenções 

Necessárias 



Intervenções Pedagógicas

Planejamento

revisitado

Compartilhamento

Plano Conjunto 
com as famílias

Comunicação 
constante

Avaliação 
Diagnóstica

Acolhimento Integração

Plano de 
recuperação

(Individualizado)

Definições 
didático-

pedagógicas



Revisitando o Planejamento

Essencial

•Fazer análise vertical e horizontal dos conteúdos

•Estabelecer o mínimo necessário em cada disciplina

Comple

mentar

•Incluir Habilidades e Competências

•Definir Habilidades socioemocionais 

Extra

•Desenvolver Projetos Multi, Inter e Transdisciplinares

•Oferecer Cursos extracurriculares



Orientações para a retomada gradual das 
atividades pedagógicas - CNE
■ Observação dos Protocolos sanitários nacional e locais

■ Coordenação e cooperação entre os níveis de governo

■ Estabelecimento de Redes Colaborativas entre níveis educacionais e entidades públicas e particulares

■ Coordenação Territorial

■ Estabelecimento de calendário de retorno

■ Planejamento do calendário de retorno

■ Ampla comunicação dos calendários, protocolos e esquemas de reabertura

■ Formação e capacitação de professores e funcionários

■ Acolhimento especial a todos os alunos , considerando as questões socioemocionais

■ Planejamento das atividades de recuperação dos alunos 

■ Flexibilização acadêmica (possibilidade de planejar um continuum curricular 2020-2021

■ Coordenação do calendário 2020-2021

■ Flexibilização regulatória com revisão dos critérios de avaliação, evitando o aumento de reprovação e abandono 
escolar 

■ Flexibilização da frequência escolar presencial (protocolos)



Diretrizes do MEC para a volta às aulas 
presenciais

Uso de máscara 

Medição da 
temperatura

Álcool em gel 
disponível

Retorno 
escalonado

Ambiente 
ventilado

Trabalho remoto 
para grupos de 

risco

Reuniões e 
eventos à 
distância

Respeitar 
distanciamento 

de 1,5m

Manter cabelo 
preso

Evitar 
acessórios

Não 
compartilhar 
objetos

Monitoramento 
e avaliação do 
retorno 
(quinzenal)



A escola do novo momento

Novidade ou Inovação?

Currículo:
Velhas práticas/ 
roupagem nova 

Ano letivo:

planejado/ajustado

Escola:

Presencial/virtual



Qual o propósito da escola Cristã?

■ Ensino eficaz

■ Aprendizagem efetiva

■ Valores, princípios (comportamento, emoções, 
conhecimento)

■ Tecnologia essencial, mas não um bem em si mesma 
(ferramentas e suporte para o professor)

■ Nenhum aluno para trás



Obrigada
Débora B M Oliveira
debora.bmo@gmail.com

deborabmo@yahoo.com.br
+55 11 98169-9921
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