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ENSINO REMOTO

Medida emergencial e temporária autorizada pelo MEC, para o

cumprimento do distanciamento social, no qual, o docente

ministra aulas pela internet, substituindo excepcionalmente as

aulas presenciais. Parecer nº 5/2020.



ENSINO REMOTO

O Conselho Nacional de Educação - CNE aprovou Parecer nº 5/2020,
com diretrizes para reorganização dos calendários escolares e realização
de atividades pedagógicas não presenciais durante o período de pandemia
no intuito de minimizar a necessidade de reposição de dias letivos a
fim de viabilizar minimamente a execução do calendário escolar deste
ano e ao mesmo tempo permitir que seja mantido um fluxo de
atividades escolares aos estudantes enquanto durar a situação de
emergência, dispensando, em caráter excepcional, o mínimo de 200 dias
letivos, mas mantendo o mínimo de oitocentas horas, (MEC/CNE,
2020,p.7).



ENSINO REMOTO

Ambientes automatizados exigem uma nova formação do cidadão, um novo
perfil do trabalhador, com qualificação, conhecimento crítico, criativo e
mais amplo, resultando em condições que lhe permitam integrar-se plena e
conscientemente nas tarefas que possivelmente desempenhará em sua
profissão e em sua vida. (MISKULIN,1999, p.41).

Avanços decorrentes das tecnologias da informação e comunicação passaram
a compor uma sociedade da informação, sendo utilizadas pelas pessoas
em seus contextos político e socioeconômicos, dando origem a uma
nova comunidade local e global (GOUVEIA apud LOPES et al. 2020).



ENSINO REMOTO

A inserção das TICs -Tecnologias de Informação e Comunicações na

educação pode ser uma importante ferramenta para a melhoria do

processo de ensino-aprendizagem. Essas tecnologias podem gerar

resultados positivos ou negativos, dependendo de como elas sejam

utilizadas. Entretanto, toda a técnica nova só é utilizada com desenvoltura e

naturalidade no fim de um longo processo de apropriação. (LEITE E

RIBEIRO, 2012, p.175).



Título e Layout de Conteúdo com SmartArt





PLANEJAMENTO PARA O 2º CICLO DE ATIVIDADES
Nosso planejamento tem como objetivo desenvolver um trabalho 

colaborativo para que nossos educandos possam chegar ao sucesso.

• Envio dos roteiros de atividades ( rever a qualidade das tarefas) para as escolas, para ser
impressa pela equipe responsável ( Prazos e ajustes Gestão);

• Entrega dos roteiros de atividades mensais, priorizando o uso do livro e a utilização do
caderno do aluno (sugestões e/ou informes);

• Monitoramento de aprendizagem de suas turmas no grupo de WhatsApp de suas salas de
aulas;

• Agendamento de chamada de vídeo na medida do possível a fim de acompanhar melhor
as atividades dos alunos;

• Envio de pequenos vídeos sobre o objeto de conhecimento em estudo. (you tube, Google
Forms, Meet e outras possibilidades).



CALENDÁRIO DE ATIVIDADES

Entrega do 2° ciclo: 29 a 31 de março.

Devolutiva do 1° ciclo: 29 a 31 de março.

Número de dias letivos: 22 dias.

 Feriado e dia santo: 19 de março.

 Compartilhar experiências:
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