PLANO DE ATIVIDADES
PREFEITURA MUNICIPAL DE

RIO DO
OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA

Regime
Especial de
Atividades
Escolares
não
Presenciais

APRESENTAÇÃO
A Secretaria Municipal de Educação de Rio do Oeste
desenvolveu um conjunto de ações coordenadas para
atendimento em Regime Especial de Atividades Escolares
não Presenciais no Sistema Municipal de Ensino,conforme
Resolução 01/2020 do Conselho Municipal de Educação para
cumprimento do calendário do ano letivo 2020 e diante das
medidas de prevenção e combate ao contágio do Coronavírus
(COVID-19).

OBJETIVOS
Disponibilizar a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino a oportunidade de acesso a
atividades escolares não presenciais no período de distanciamento social;
Zelar pelo relacionamento já existente entre escola, professor, aluno e famílias/responsáveis;
Implementar soluções diversificadas de amplo e fácil acesso à comunidade escolar;

Ofertar uma plataforma básica para que o professor crie, distribua e avalie atividades
pedagógicas no período de distanciamento social.
Minimizar prejuízos do ensino e da aprendizagem aos estudantes com a suspensão
temporária das atividades presenciais;
Alcançar os objetivos educacionais, previstos para cada ano e/ou etapa do ensino e de
aprendizagem até o término do ano letivo.

ESTRATÉGIA
Alunos com
acesso

Alunos sem
acesso ou com
acesso restrito

ACESSO ALUNOS
ALUNOS COM ACESSO À INTERNET:
Desde de terça-feira, dia 07/04/2020 as aulas para os alunos da Rede
Municipal de Ensino de Rio do Oeste acontecem na modalidade não
presencial, de forma on-line.
Todos os alunos acessam pelo computador, tablet ou celular as atividades
escolares não presenciais.
ALUNOS SEM ACESSO À INTERNET:
Aos alunos que não tem condições de acessar o portal, favor entrar em
contato com os diretores das unidades escolares. Neste período as
unidades escolares realizam buscam ativa de alunos.

ACESSO ALUNOS
ALUNOS COM ACESSO
À INTERNET

Portal do Aluno e
Grupos de Whatsapp

ALUNOS SEM ACESSO
Á INTERNET:
Material impresso
entregue em casa.

ACESSO PROFESSORES
Neste período todo Professor postará as atividades no portal e
estará online no Whatsapp para tirar dúvidas e responder
questionamentos, respeitando o seguinte horário semanal:
PERÍODO MATUTINO
7h30min às 11h30min
PERÍODO VESPERTINO
13h15min às 17h15min

CRONOGRAMA
O regime especial de atividades escolares não presenciais será
estabelecido por 30 (trinta) dias, sendo os primeiros 15 dias considerados
recesso, a partir de 19 de março de 2020, podendo ser alterado de acordo
com as orientações das autoridades municipais, estadual ou federal e
sanitárias.
Desde o dia 07/04/2020 as aulas para os alunos da Rede Municipal
de Ensino de Rio do Oeste acontecem na modalidade não presencial
através do PORTAL DO ALUNO na plataforma EDUCACIM, grupos de
Whatsapp e plataformas on-line.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CABE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
I – Providenciar o acesso dos alunos aos materiais físicos presentes na escola como livros didáticos, de
literatura e outros, bem como, orientações para o acesso aos meios tecnológicos necessários para a
realização de atividades não presenciais com os estudantes;
II – Fazer chegar aos estudantes que não possuem acesso à tecnologia o conhecimento das atividades
propostas pelos professores;
III – Acompanhar, pelos meios utilizados pelos professores, a realização de atividades não presenciais,
que serão desenvolvidas com os estudantes;
IV – Disponibilizar acompanhamento pedagógico dos profissionais responsáveis às atividades a serem
propostas pelos professores aos estudantes;
V - Zelar pelo registro da frequência dos estudantes, por meio de relatórios e acompanhamento da
evolução nas atividades propostas, e de materiais realizados pelos alunos que computarão para o
cumprimento da carga horária como aula, para fins de cumprimento do ano letivo de 2020;
VI – Decidir pelo registro dos dias letivos e avaliações no Sistema.

MEDIDAS
Uma das principais medidas
para conter a disseminação
do novo CORONAVÍRUS é o
ISOLAMENTO e o
DISTANCIAMENTO SOCIAL,
conforme orientação das
autoridades sanitárias.

ESCOLA E PROFESSORES
CABE A ESCOLA E AOS PROFESSORES
I –elaborar o planejamento e ações pedagógicas a serem desenvolvidas durante o período de atividades não presenciais, com
o objetivo de viabilizar material de estudo e aprendizagem de fácil acesso, divulgação e compreensão por parte dos estudantes
e familiares;
II – manter sempre atualizado o portal do professor para acompanhamento da Secretaria Municipal de Educação ou direção
das escolas;
III – propor material específico para cada etapa e modalidade de ensino, com facilidade de execução e compartilhamento,
como: vídeo-aulas, conteúdos organizados em plataformas virtuais de ensino e aprendizagem, redes sociais, correio eletrônico
e outros meios digitais ou não que viabilizem a realização das atividades por parte dos estudantes, contendo, inclusive,
indicação de sites e links para pesquisa;
IV – incluir, nos materiais para cada etapa e modalidade de ensino, instruções para que os estudantes e as famílias trabalhem
as medidas preventivas e higiênicas contra a disseminação do vírus, com reforço nas medidas de isolamento social durante o
período de suspensão das aulas presencias;
V – aos docentes que trabalham com as turmas de educação infantil, cabe propor atividades que motivem as famílias a auxiliar
no desenvolvimento das mesmas e que promovam a estimulação necessária para o desenvolvimento pleno e integral dos
estudantes, conforme campos de aprendizagem da BNCC.
VI – o conteúdo estudado nas atividades escolares não presenciais poderá compor, a critério do professor com a escola, nota
ou avaliação descritiva para o boletim escolar ou relatório de avaliação descritiva.

Pais ou responsáveis - Educação Básica
Pré escolar ao nono ano
I- Auxiliar os filhos nas atividades propostas;
II- Acompanhar grupos de Whatsapp da sala dos seus filhos;
III- Entrar em contato pelo Whatsapp sempre que necessário para
tirar dúvidas;
IV- Respeitar horário de atendimento dos professores;
V- Verificar todos os dias o Portal do Aluno;
VI- Zelar pelo tempo necessário para que o filho realize as
atividades propostas;
VII- Manter interação com o professor no horário de aula que está
matriculado.

Pais ou responsáveis
Educação Infantil
I- Auxiliar os filhos nas atividades propostas;
II- Acompanhar grupos de Whatsapp da sala dos seus filhos;
III- Entrar em contato pelo Whatsapp sempre que necessário para
tirar dúvidas;
IV- Respeitar horário de atendimento dos professores;
V- Estar presente na vida das crianças, criar vínculos
verdadeiros, compartilhar gostos, leituras, momentos
genuínos em que estamos juntos deles de corpo e alma.

Registro das atividades e
Frequência
• Participar e interagir com o grupo de Whatsapp da sua turma
escolar;
• Assistir aos vídeos tutoriais para conhecer o Portal do Aluno. O
sistema pode ser acessado através de celulares, Tablets, notebook
ou computador de mesa;
• O aluno deverá acessar o “Portal do Aluno’ na plataforma do
Educacim, preferencialmente no seu horário de aula;
• Realizar as atividades propostas e anexar no Portal;
• Para atividades em apostila ou livro didático deverá anexar foto da
atividade realizada preferencialmente no Portal;

Registro das atividades e
Frequência
• O registro da frequência do aluno será mediante
realização e entrega das atividades;
• Envio de atividades via grupo de Whatsapp somente
para aqueles com acesso limitado de internet
• O não envio de atividades acarretará falta ao aluno.
Devendo a escola entrar em contato com os pais ou
responsáveis e não obtendo devolutiva encaminhar para
a secretaria de Educação para as devidas providências;

Registro das atividades e
Frequência
• Para alunos sem acesso a internet e que por este motivo
recebem as atividades em casa, cabe realizar as
atividades para envio ao professor;
• As atividades serão entregues na casa do aluno a cada
15 dias e deverão ser devolvidas pelo mesmo meio;
• Para registro da frequência desses alunos é
imprescindível que as atividades sejam devolvidas;

Sabemos do momento único que estamos
enfrentando, no entanto, a Educação não pode
parar. Necessitamos mais do que nunca da
parceria
.
Precisamos utilizar os meio possíveis para que de
alguma forma possamos diminuir as perdas
causadas pelo COVID-19.
precisam fazer sua parte. A escola está de
todas as formas buscando meios para este
enfrentamento e as famílias precisam fazer sua
parte.

Mário Sergio Cortella

