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ORIENTAÇÕES / AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM – AVA- 
ENSINO FUNDAMENTAL: solicitamos aos gestores que enquanto 
aguardamos a espera dos livros faltantes a equipe escolar poderá organizar 
a grade horária dos professores para a plataforma (horários dos professores 
polivalentes e professores de áreas específicas) posteriormente os 
responsáveis deverão ser informados. (seguem anexos, as Metas, Matriz 
Curricular, planilha de controle). Estes anexos também irão ser publicados 
no mural da plataforma. 
O acesso para os pais e/ou responsáveis dar-se-á, na data de 08 de junho. 
A semana que vem será o momento dos pais e/ou responsáveis interagir 
com a plataforma. Como os alunos já estarão cadastrados o acesso poderá 
ser a qualquer hora do dia. 

 
 

 
 

 Às 20 horas-aulas deverão ser flexíveis entre professor e aluno; 

 Durante a sua jornada de trabalho, o professor deverá preparar as aulas 
para a turma, conforme as Metas de Aprendizagem junto ao livro do 
Projeto Aprova Brasil, Plano de Ensino das Unidades que deverá ser 
adaptado para a nova situação; 

 03 horas de Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) com a 
equipe técnica da unidade escolar (Gestores e Coordenadores 
Pedagógicos), podendo ser a critério do grupo (ferramentas on-line e/ou 
presencial cumprindo todas as exigências sanitárias); 

 O Horário de Trabalho Pedagógico Livre (HTPL) e Hora Atividade (HA) 
continuarão sendo dentro da jornada, porém em local de livre escolha. 
Sendo assim, segue planilha (anexa) que deverá ser preenchida 
semanalmente, ou seja, a cada semana os professores deverão  
entregar à equipe gestora (planejamento das rotinas, elaboração de 
portfólios, semanários que contenham a elaboração de atividades 
complementares, estudos, entre outros que julgarem necessário); 

 Os professores que por algum motivo não tiverem condições de 
atenderem ou realizarem suas atividades à distância, por motivo da falta 
de equipamentos ou acesso à internet, poderão utilizar a critério da 
organização do diretor, os equipamentos de multimídia disponíveis na 
unidade escolar; 

 Grupos de Whatsapp com pais ou responsáveis pelos alunos poderão 
ser utilizados, conforme combinado e acordado com a equipe escolar. 
Portanto, há necessidade de elaboração de regras e normas para 
garantir a comunicação assertiva; 

 

Orientações Gerais: aos professores do Ensino Fundamental incluindo 
professores de Áreas Específicas e Professores de Educação Especial 
(Atendimento Educacional Especializado, Intérpretes de Libras e 
professores com as salas do Programa de Enriquecimento Pedagógico de 
Arujá – PEPA) 
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EDUCAÇÃO INFANTIL: conforme orientações já descritas nas circulares 
anteriores referente à Educação Infantil, o Núcleo Pedagógico ressalta: 
Para nortear o trabalho de toda equipe escolar, seguem: 

 As Metas de Aprendizagens do Berçário a Pré Escola (anexo); 

 Sugestões de atividades para Jardim e Pré (anexo). Seguem orientações na 
área de linguagem, pois embora as atividades sejam iguais, as comandas e 
aprofundamento das habilidades dependerão da intervenção e encaminhamento 
do professor em cada uma delas. Estas são as mesmas que foram encaminhadas 
via e-mail, sendo disponibilizadas também via circular; 

 Arquivos referentes às atividades de linguagem, Metas e planejamento das 
atividades assíncronas; 

 Cartilha explicativa (anexo) referente às ferramentas on-line, caso ainda não 
tenham outro procedimento; 

Do mesmo modo, torna-se importante salientar: 
 Cada unidade escolar realizará controles de registros de entregas de 
atividades impressas junto aos professores, pais e/ou responsável; 

   O professor durante sua jornada de trabalho deverá preparar aulas para sua 
turma tendo em vista: Metas de Aprendizagens, Plano de Ensino da Unidade 
Escolar, que deverá ser adaptado para a nova situação; 

  Sugestões dentro da jornada: Atividades impressas na semana e prazo para 
retorno à escola. Do mesmo modo, poderão ser utilizados vídeos de atividades 
(contação de histórias, vídeo de como confeccionar brinquedos em casa, 
brincadeiras registradas com os pais por foto e/ou vídeos enviados por vocês e 
retorno dos pais e/ou responsáveis, assim como plantões na própria unidade 
escolar com todas as medidas de precauções: sem aglomeração, uso de máscara 
e distanciamento); 

 O professor deverá organizar uma forma de registro: portfólio, diário de bordo, 
pasta de arquivos, entre outros; 

 03 (três) horas de HTPC com a equipe técnica da unidade escolar (Gestores e 
Coordenadores Pedagógicos), podendo ser a critério da equipe (ferramentas on-
line e/ou presencial cumprindo todas as exigências sanitárias); 
 

 Os HTPLs e H.As: continuarão sendo dentro da jornada, por meio de planilha 
(anexa) preenchida semanalmente, ou seja, a cada semana os professores 
deverão preencher e entregar à equipe gestora; 
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    Cada unidade escolar deverá, por meio da Matriz Curricular, elaborar junto 
aos seus pares a organização das atividades da semana e enviar uma cópia ao 
Departamento do Núcleo Pedagógico quando solicitado (preencher na mesma 
planilha acima); 

    Lembramos que não será a quantidade de atividades que fará a diferença e 
sim como elas estão sendo encaminhadas. A dosagem de conteúdos neste 
momento é fundamental, pois não podemos perder de vista o objetivo do Brincar 
na Educação Infantil. É um momento de encantamento, tranquilidade e de prazer, 
e não de situações angustiantes e desnecessárias às crianças, pais e toda equipe 
escolar; 

 Recomendamos orientações claras e objetivas, salientando que por 
conta da situação atual faz-se necessária a comunicação com as 
famílias e alunos; 

  Os pais e/ou responsáveis que manifestarem a impossibilidade de 
acesso à internet deverão ser informados por meio de comunicados. 
Exemplos: via telefone, bilhetes, recados em murais, portões da escola, 
entre outros canais de comunicação; 

 Orientamos que cada unidade escolar deverá organizar em conjunto 
com todos os educadores mecanismos de comunicação para 
encaminhar atividades, informes aos pais e alunos. 

 Horas na plataforma com a formação da Moderna (a própria plataforma 
irá gerar relatórios, os quais deverão ser acompanhados pelos 
professores e equipe de gestão de cada unidade); 

 Horas na plataforma com os alunos (a própria plataforma irá gerar 
relatórios, os quais deverão ser acompanhados pelos professores e 
equipe de gestão de cada unidade); 

 Na plataforma “MURAL” toda a equipe terá acesso a Matriz Curricular e 
as Metas de Aprendizagem do Ensino Fundamental e Áreas Específicas. 
As unidades escolares terão a autonomia de elaborar a grade horária 
semanal e repassar aos pais e/ou responsáveis e posteriormente enviar 
uma cópia via e-mail ao Departamento do Núcleo Pedagógico; 

 Aos professores da Educação de Jovens e Adultos – EJA segue 
orientação da circular de número 31: “Os Professores da EJA devem 
buscar ferramentas para alcançar seus alunos e priorizar os 
conhecimentos necessários ao mundo do trabalho, às novas 
necessidades diante da pandemia e a valorização dos saberes não 
escolares (sugerimos plantões com orientações de atividades 
significativas para a vida autônoma, grupos de whatsapp, plataformas 
criadas pelas próprias unidades escolares, e outras redes de 
comunicação, tais como: chamada de vídeo com os alunos, elaboração 
de projetos referente, entre outros). 


