
VOLTA ÀS AULAS 2021
Educação Infantil da rede municipal

Do Berçário ao Jardim

Na Unidade Educacional

- Apresentação dos professores da turma e do espaço 
educacional, aos pais ou responsável, de forma escalonada, 
de acordo com cronograma prévio;

- Entrega do Guia Interações e Brincadeiras;

- Entrega das orientações às famílias sobre o início do
ano letivo 2021.

Nos grupos de WhatsApp das turmas

- Vídeo de apresentação dos professores e de boas-vindas 
às crianças.

18 A 23/02

Infantil 4 e 5

Na Unidade Educacional

- Apresentação dos professores da turma e do espaço 
educacional, aos pais ou responsável, de forma escalonada, 
de acordo com cronograma prévio;

- Devolução do Meu 2º Caderno de Interações e Brincadeiras 
do Infantil 4 (Crianças do Infantil 5);

- Entrega do Bloco I - Atividades de Interações e Brincadei-
ras;

- Entrega das orientações às famílias sobre o início do ano 
letivo 2021.

Nos grupos de WhatsApp das turmas

- Vídeo de apresentação dos professores e de boas-vindas 
às crianças.

18 A 23/02

01 a 30/04

Atendimento à criança, de forma escalonada, na Unidade 
Educacional, para as aulas presenciais, mediante assinatura 
do Termo de Compromisso e Consentimento.

24 a 30/04
Professores da turma

- Gravam uma videoaula, por semana, relacionada a uma 
temática do Guia Interações e Brincandeiras Educação 
Infantil 0 a 3 anos;

- Participam, mensalmente, por meio da ferramenta Google 
Meet, de Formação Continuada voltada para o cuidar e 
educar;

- Realizam ligações quinzenais para os pais ou responsável 
para tratar de informações referentes ao desenvolvimento 
da criança;

- Registram, por escrito: as aprendizagens da Formação 
Continuada, por encontro; o roteiro relacionado ao desenvolvi-
mento da criança, elaborado com base nas aprendizagens da 
Formação, para nortear a conversa com os pais ou responsá-
vel, durante as ligações; o desenvolvimento da criança, por 
meio do relato dos pais ou responsável; as atividades que irão 
sugerir aos pais ou responsável para realizarem com a criança, 
em casa;

- Planejam e divulgam as atividades que serão sugeridas 
aos pais ou responsável, após as ligações (Videoaulas, bilhe-
tes, cartas, kits para realizar atividades de interações e 
brincadeiras).

Pais ou responsável e criança

- Compartilham informações sobre o desenvolvimento da 
criança, por meio das ligações realizadas pelos professores;

- Realizam, com a criança, as atividades sugeridas pelos 
professores.

Professores da turma

- Gravam uma videoaula, por semana, para orientar os pais 
ou responsável na realização do Bloco I - Atividades de 
Interações e Brincadeiras Infantil 4 e 5.

Pais ou responsável e criança

- Acompanham a criança na visualização das videoaulas e 
realização do Bloco I;

- Atividades de Interações e Brincadeiras.

24/02 a 30/04



VOLTA ÀS AULAS 2021
1º ao 5º ano do Ensino Fundamental da rede municipal

Início do ano letivo

Na Unidade Educacional

- Devolução do 3º Caderno de Atividades 2020;

- Entrega do Bloco I - Atividades de Ensino;

- Entrega das orientações às famílias sobre o início do ano 
letivo 2021.

Nos grupos de WhatsApp das turmas

 - Vídeo de apresentação dos professores e de boas-vindas 
aos estudantes.

18 e 19/02

01 a 31/03

22 a 26/02

01 a 30/04

- Atendimento ao estudante, de forma escalonada, na 
Unidade Educacional, para aulas presenciais;

- Atendimento ao estudante, de forma remota, quando não 
estiverem nas aulas presenciais por meio de videoaula sema-
nal e atividades de ensino impressas.

Professores da turma

- Atendem o estudante, de forma escalonada, na Unidade 
Educacional, para realizar a avaliação diagnóstica e as ativi-
dades de ensino previstas para a semana;

- Gravam uma videoaula semanal para explicar o conteúdo 
relacionado às atividades de ensino que o estudante realiza-
rá em casa, quando não estiver na escala presencial.

Pais ou responsável

- Garantem a presença do estudante na Unidade Educacio-
nal, considerando a escala, para realizar a avaliação 
diagnóstica e as atividades previstas para a semana, 
mediante assinatura do Termo de Compromisso e Consenti-
mento;

-  Acompanham o estudante, quando estiver na escala não 
presencial, na realização das atividades programadas para a 
semana.

Estudante

- É atendido presencialmente, de forma escalonada, na 
Unidade Educacional, mediante consentimento dos pais ou 
responsável, para realizar a avaliação diagnóstica;

-  Realiza as atividades de ensino propostas para a semana, 
na Unidade Educacional, quando estiver na escala presencial 
e em casa, quando estiver na escala não presencial.

Professores da turma

- Enviam aos estudantes uma videoaula referente às ativi-
dades programadas para a semana;

- Participam da 1ª Reunião de Pais, realizada juntamente 
aos gestores da Unidade Educacional, no período noturno, 
por meio da ferramenta Google Meet.

Pais ou responsável e criança

- A partir do Bloco I - Atividades de Ensino e videoaula 
enviada no grupo de WhatsApp da turma, acompanham o 
estudante na realização das atividades programadas para a 
semana ;

- Participam da 1ª Reunião de Pais, no período noturno, por 
meio da ferramenta Google Meet.

Estudante

- Assiste à videoaula da semana, enviada pelos professores 
de sua turma;

- Realiza as atividades de ensino propostas para a semana.



VOLTA ÀS AULAS 2021
Educação Especial

Educação de Jovens e Adultos

Educação Especial

  Professores da Sala de Recurso Multifuncional

  Professores de Apoio

- Participam da 1ª Reunião de Pais;

- Realizam, de forma colaborativa, as adaptações das ativi-
dades de ensino propostas para a turma da sala comum.

22 a 26/02

Na Unidade Educacional

-  Devolução do 3º Caderno de Atividades 2020;

-  Entrega do Bloco I - Atividades de Ensino.

Nos grupos de WhatsApp das turmas

- Vídeo de apresentação dos professores e de boas-vindas 
aos estudantes.

18 a 19/02

01/03 A 30/04

Professores da Sala de Recurso Multifuncional

- Atendem o estudante no contraturno escolar, de forma 
presencial, para realizar a avaliação diagnóstica, mediante 
assinatura do Termo de Compromisso e Consentimento, 
conforme horário agendado previamente;

- Realizam, de forma colaborativa, as adaptações das ativi-
dades de ensino propostas para a turma da sala comum.

Professores de Apoio

- Atendem o estudante, na Unidade Educacional, nos dias 
em que estiver na escala presencial, e pela ferramenta 
Google Meet quando o estudante estiver na escala de ativi-
dades remotas;

- Realizam, de forma colaborativa, as adaptações das ativi-
dades de ensino propostas para a turma do ensino comum.

22/02 A 30/04

- Atendimento ao estudante, de forma escalonada, na 
Unidade Educacional, para aulas presenciais;

- Atendimento ao estudante, de forma remota, quando não 
estiverem nas aulas presenciais, por meio de videoaula 
semanal e atividades de ensino impressas.

Educação de Jovens e Adultos - EJA


