
Orientações sobre as Atividades Pedagógicas Não Presenciais
INTRODUÇÃO
   A pandemia pela qual estamos passando tem trazido uma série de dificuldades a todos nós, que
temos o mesmo desafio: fazer/viver o diferente! Situações como esta fazem com que tenhamos
que nos reinventar diariamente e adequar nossas rotinas a nova realidade.

  Diante disso, algumas medidas foram tomadas ainda em 2020, como a implementação das
Atividades Pedagógicas Não Presenciais (remotas), com o auxílio do WhatsApp, livros didáticos,
Sistema Aprende Brasil (2021) e material impresso. Sempre pensando em manter o vínculo do
aluno com a escola e o vínculo afetivo com seus professores, bem como, para garantir as
aprendizagens consideradas prioritárias com base nas habilidades já desenvolvidas.

ORGANIZAÇÃO
   Desde o início da pandemia as metodologias de ensino precisaram ser repensadas e adequadas
a nova realidade. Atualmente os professores estão cumprindo sua carga horária de forma
presencial nas suas respectivas instituições, nesse sentido, é importante que os pais, ao sentirem
necessidade de esclarecimentos, entrem em contato com o professor de maneira presencial ou via
WhatsApp, no turno em que a criança está matriculada.

Cada etapa/série possui uma organização de funcionamento diferenciada, conforme segue:

  Na Educação Infantil, existem três metodologias: no caso dos Maternais, professores mantém
contato com as famílias/responsáveis através do WhatsApp com o objetivo de manutenção de
vínculos; nas turmas de Pré l são oferecidas atividades nos grupos de WhatsApp e as famílias
podem/devem utilizar o referido aplicativo também para a devolutiva das atividades; para as
turmas de Pré ll são enviados materiais impressos quinzenalmente, com atividades diárias.

   Para o Ensino Fundamental: 1º, 2º e 3º anos será oferecido o Sistema de Ensino Aprende Brasil; 4º
e 5º anos continuarão recebendo atividades impressas quinzenalmente (com atividades diárias),
acompanhadas do livro didático, além disso, serão disponibilizadas as videoaulas por TV aberta,
da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná.

   É válido comentar que nos casos de crianças com necessidades educacionais especiais as escolas
estão encaminhando atividades adaptadas, conforme a necessidade de cada aluno.

   É importante também que os pais/responsáveis deem uma devolutiva diária (pode ser através
de fotos, vídeos, relatos) aos professores para que estes possam registrar frequência,
acompanhar o progresso da criança e oferecer o suporte/adequações necessárias.



PAPEL DOS PAIS/RESPONSÁVEIS

É importante o estabelecimento de uma rotina, ela favorece a autonomia e segurança,
aspectos importantes para a vida escolar das crianças. Pensando nisso, é importante que na
rotina seja incluído o momento das atividades escolares (diariamente), para que não haja
acúmulo de atividades e isso acabe gerando estresse em todos os envolvidos (tanto nos pais
como nas crianças);

Sabe-se da correria do dia a dia dos pais, mas é importante que tentem manter paciência,
tolerância e dedicação, nesse sentido é que o estabelecimento da rotina vem a contribuir;

Além da rotina, é necessário que a família organize o espaço em que as atividades irão
acontecer... o ambiente deve ser favorável e ter boa iluminação, com o mínimo de barulho
possível, longe de TV e/ou brinquedos (porque isso gera distração); além disso, é importante
lembrar de higienizar as mãos antes de manipular os materiais escolares; e é válido reforçar
que os pais devem apenas auxiliar as crianças nas atividades, mas nunca fazer as atividades
por eles...

É importante acompanhar a criança, na medida do possível, durante as atividades propostas,
especialmente as crianças menores que precisam de mais suporte;

Lembrem-se: caso a criança apresente alguma dificuldade na realização das atividades e sua
ajuda não foi suficiente, informe o professor, mas não desanime, pois, na escola isso também
pode acontecer; e se ela apresentar cansaço ou ficar irritada durante a realização das
atividades, dê um “tempinho” para ela; além disso, sejam tolerantes com os “erros” das
crianças, pois o “erro” faz parte do processo de aprendizagem.

     A retirada e devolutiva das atividades é de responsabilidade da família/responsáveis e em caso
de dificuldade ou impossibilidade nesse andamento é importante que os responsáveis entrem em
contato com a instituição de ensino.

    Nos casos em que as famílias não dão retorno das atividades para a escola, a instituição realiza
busca ativa para resolução da situação e encaminhamentos necessários.

   Sabemos que os pais/responsáveis não possuem a responsabilidade profissional e formal de
ensinar, mas diante da situação que estamos vivendo, estes devem oferecer apoio e orientação
aos filhos durante os estudos remotos. Dessa forma, seguem alguns pontos importantes:

    É claro que diante de tudo isso e em contrapartida, a instituição/professores tem seu papel, que
é oferecer material adequado e todo o suporte (através de WhatsApp, vídeos, áudios,
esclarecimentos) necessário para a realização das atividades, tendo em vista que a mediação
para realização das atividades é feita pela família/responsáveis.



IMPORTANTE
    O Departamento Municipal de Educação de Itapejara D’Oeste também oferece, através da
multiplataforma: Atividades on-line; Acesso ao professor (planejamentos, formação continuada,
distribuição de turmas, material complementar); Acesso da família (material de apoio e protocolo
de retorno das aulas); Pesquisas; Legislação; Contato.

Disponível em:

https://educ.laubing.com.br/

Família e Escola, a união que faz a diferença!

Atenciosamente, 
Departamento Municipal de Itapejara D'Oeste.
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