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Prezados Colegas,

Diante da pandemia do Coronavírus (Covid - 19), o cotidiano da população mundial foi alterado. 
A adoção de medidas para contenção do contágio acelerado do vírus incluiu, no âmbito educacional, a 
suspensão das atividades presenciais em instituições de ensino. A suspensão das aula na Rede Estadual 
do RS desde março tem lançado sobre as equipes pedagógicas desafios inéditos. Vivemos, portanto, uma 
experiência nova, onde a sala de aula é um cantinho da casa de cada aluno. Professores conversam e 
organizam à distância as atividades curriculares, e a escola, como um todo, se envolve nessas ações 
procurando fazer o melhor para que o processo ensino-aprendizagem aconteça, com o 
acompanhamento dos pais e responsáveis.
Nosso esforço está concentrado em alicerçar as orientações pedagógicas necessárias ao enfrentamento de um 
momento de excepcionalidade, garantindo o máximo aproveitamento das aprendizagens decorrentes dessa 
situação, tanto por parte dos estudantes quanto dos professores e professoras. Portanto, o foco 
está na qualidade da educação que será ofertada durante e depois da pandemia.
Os planejamentos tiveram que ser repentinamente alterados, nosso ambiente doméstico tornou-se 
também nosso ambiente de trabalho e sentimos falta da alegre bagunça de nossas alunas e alunos. 
Muita coisa mudou e segue mudando sem que possamos ter muito controle. No entanto, um 
aspecto se mantém: você, professora e professor, segue sendo parte essencial desse 
processo. É o seu olhar cuidadoso e profissional que vai auxiliar nossas alunas e alunos 
a terem uma boa experiência de aprendizagem em tempos tão incertos. 
Para auxiliar nesse processo apresentamos aqui de forma esquemática as Orientações à Rede 
Pública Estadual de Educação do Rio Grande do Sul para o Modelo Híbrido de Ensino.
Neste documento você irá encontrar um resumo do documento original, publicado no 
endereço http://escola.rs.gov.br/orientacoes-aulas-remotas.pdf.
Estamos cientes de que para atender a todos os estudantes, neste momento, algumas 
adaptações serão necessárias. Para isso, é fundamental a colaboração e o diálogo em 
busca de soluções que respondam às especificidades de cada contexto escolar, tornando 
este documento vivo, flexível, aberto e dinâmico, com a colaboração de todos os envolvidos com o 
processo educativo no Estado do Rio Grande do Sul. Agradecemos a todas e todos pela dedicação e 
empenho na execução de uma tarefa tão árdua e colocamo-nos a disposição para auxiliar nesse processo.
Atenciosamente,

Departamento Pedagógico - SEDUC - RS
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ORIENTAÇÕES 
PEDAGÓGICAS

• Interação com os estudantes e com suas famílias.
• Deve-se observar a diversidade de cenários possíveis.
• Considerar, para organização dos horários de estudos 

dos estudantes:
• horário de trabalho dos responsáveis
• disponibilidade de acesso à internet 

condicionada à presença de um adulto
• quantidade de dispositivos compartilhados 

dentro de casa
• trabalho remoto dos responsáveis 4
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AULA/ATIVIDADE 
SÍNCRONA
Comunicação em tempo real 
entre professor e aluno 
(presencial ou a distância, 
no mesmo instante)

AULA 
PRESENCIAL

PRÁTICAS EM 
LABOTARÓRIO

AULAS PELO
GOOGLE MEET

AULA/ATIVIDADE 
ASSÍNCRONA
Comunicação entre professor e 
aluno em tempos diferentes 
(a distância, não necessariamente 
por meio de tecnologia digital)

LIVROS E MAT. 
IMPRESSOS E-MAIL

EXERCÍCIOS 
DESPLUGADOS

AULAS 
GRAVADAS

EXERCÍCIOS 
CONECTADOS

AULAS NA TV
E RÁDIO

MATERIAL DIGITAL MENSAGENS 
NO CLASSROOM

1 AULA = CONJUNTO DE ATIVIDADES
SÍNCRONAS + ASSÍNCRONAS = PERÍODOS (AULAS)

PESQUISA
EM CASA

5
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ORGANIZAÇÃO DA 

CARGA HORÁRIA
Para atividades SÍNCRONAS:
• Considerar turno, dias e carga horária de 

trabalho do professor na escola
•Máximo de uma hora em cada atividade
• Intervalo mínimo de 15 min. entre atividades 
•Mínimo de uma atividade síncrona a 

cada 15 dias por componente curricular
• A quantidade de atividades síncronas 

não deve ocupar todo turno
• Atividades síncronas + assíncronas não 

devem ultrapassar o total de tempo da 
aula regular presencial
• Gravar e disponibilizar as atividades síncronas 

para os alunos que não participaram

Para atividades ASSÍNCRONAS:
• Considerar o tempo que o estudante precisa 

para realizar as atividades de forma autônoma, 
considerando leituras, vídeos, exercícios, etc.

6
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PLANEJAMENTO
O professor deve considerar:
• O ajuste dos diferentes tempos de 

aprendizagem
• As comunicações síncronas e assíncronas
• Os ambientes e recursos necessários para 

cada atividade
• As habilidades, objetos do conhecimento e 

transversalidades da matriz de referência 
para o modelo híbrido de ensino

• Que todas as aulas devem prever as duas 
modalidades de acesso: conectada/digital 
e desconectada/física (exceto nos casos em 
que toda a turma tiver o mesmo tipo de acesso)

• Os prazos de entrega das atividades devem 
prever ao menos uma semana (considerando 
que os estudantes nem sempre poderão 
realizar tais atividades no mesmo dia proposto)

• A sugestão do modelo de planejamento semanal 
está disponível no endereço (disponível à partir de 20/08/2020):
www.escola.rs.gov.br/plano-ensino-semanal

7
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ATIVIDADES SÍNCRONAS
• Sempre que possível deve ser realizada por meio do 

Google Sala de Aula
• Escuta e acolhimento dos estudantes
• Comunicação em rede (todos-para-todos)
• Construção de conhecimento de forma colaborativa
• Protagonismo dos estudantes na exposição, apresentação, 

argumentação, criação e construção 
• Interatividade

ATIVIDADES ASSÍNCRONAS
• Não equivalem aos "temas de casa"
• Calcular o tempo médio estimado de execução de cada atividade
• Deve ter um roteiro de orientação dirigido aos estudantes ou seus 

responsáveis
• Cada atividade deve ter: identificação, nome do componente 

curricular, nome do professor e uma numeração progressiva que 
possa auxiliar a organização dos estudantes e responsáveis

• Deve contemplar todas as formas de acesso
• Sempre que houver entrega/devolutiva, o professor deve dar retorno 

do resultado aos estudantes
• Sempre que possível, enviar programação semanal

10
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AVALIAÇÃO
• Deve ser processual, contemplando diagnóstico e 

acompanhamento constantes;
• Deve orientar os planejamentos, buscando estratégias para a superação 

das dificuldades percebidas durante o processo de aprendizagem;
• Possibilidades de instrumentos para o modelo híbrido:
• Diagnósticos sobre as aprendizagens já realizadas por meio de 

questionário de autoavaliação das atividades ofertadas aos estudantes 
no período de isolamento
• Priorizar avaliações descritivas e reflexivas, sempre dando retorno 

das interações
• Avaliações ao longo do processo, de forma diagnóstica, formativa e 

somativa
• Atividades construídas como instrumentos de avaliação (trilhas, 

materiais complementares, atividades colaborativas, pesquisas 
científicas, criação de materiais vinculados aos objetos do 
conhecimento, etc.)
• Avaliações orais individuais, em pares ou pequenos grupos, com 

horários pré-agendados
• Avaliação feita pelos colegas (heteroavaliação)
• Avaliações por rubricas que podem ser construídas e ter uso 

compartilhado entre os professores. 11



versão 2.0

FREQUÊNCIA
A frequência deverá ser computada de acordo com a 
carga horária de cada componente curricular, 
considerando todas as atividades pedagógicas e 
avaliativas previstas no planejamento semanal de 
cada componente curricular, devendo ser registrada 
no Diário de Classe On-line (Escola RS) mediante a, 
pelo menos, uma das formas abaixo:
• Participação nas atividades síncronas

• Aulas pelo Google Meet
• Aulas presenciais

• Entrega/devolutiva de atividades assíncronas
• Desplugadas (físicas)
• Pelo Google Sala de Aula

• Realização das atividades avaliativas

12
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EDUCAÇÃO 
INFANTIL
• Planejar ações pedagógicas envolvendo 

atividades lúdicas, envolvendo 
interações e brincadeiras que possam 
ser desenvolvidas no ambiente de 
moradia de cada aluno

• Envolver as famílias (responsáveis 
pelos alunos)

• Orientar os responsáveis de forma 
objetiva sobre a execução das atividades, 
observando a realidade e o acesso aos 
materiais a serem utilizados

• Orientar as famílias em relação ao 
cuidado, higiene e alimentação

• Observar as limitações e disponibilidade 
de cada família

• Prever o uso de materiais que sejam de fácil 
acesso considerando a realidade dos alunos

13
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• Decidir, levando em consideração o diagnóstico 
da turma, a periodicidade de envio de 
atividades

• Sempre que possível, disponibilizar atividade 
síncrona com as famílias e as próprias 
crianças, a fim de fortalecer o vínculo afetivo

• Priorizar atividades lúdicas para o 
desenvolvimento das aprendizagens

• Sugerir aos responsáveis, atividades rotineiras 
para o período de isolamento social

• Fornecer retorno oral ou escrito para registro e 
acompanhamento do processo de 
desenvolvimento das crianças

• Não exposição de crianças menores de 2 anos 
às telas, conforme orientação da OMS e SBP

• Utilizar o Google Sala de Aula como recurso 
de interação com as famílias

EDUCAÇÃO 
INFANTIL

14
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ENSINO FUNDAMENTAL
ANOS INICIAIS
• Os estudantes devem contar com a orientação e 

supervisão de um adulto
• É fundamental a comunicação com a família para correta 

mediação das orientações do professor ao estudante
• As estratégias pedagógicas deverão possuir uma sequência 

lógica e contínua, sem a fragmentação do conhecimento
• O professor referência deve planejar as atividades de modo 

a atender às necessidades de aprendizagem das crianças de 
acordo com seus tempos e ritmos, articulando de forma 
integrada as diferentes áreas de conhecimento e seus 
componentes

• Cada turma terá 3 “salas” no ambiente Google Sala de 
Aula: a turma do professor titular, a turma produções 
interativas e a turma educação física

• As ações pedagógicas do professor referência devem ser 
desenvolvidas de forma integrada, sem a fragmentação 
dos componentes

• As avaliações devem acompanhar o princípio de 
integralidade tanto no planejamento das atividades 
avaliativas como também na expressão dos resultados 15
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Sugere-se:
• Diversidade de recursos para atendimento das especificidades dos 

estudantes, explorando tecnologias educacionais
• Utilização do ambiente virtual Google Sala de Aula
• Atividades síncronas e assíncronas, respeitando a possibilidade das 

famílias
• Aulas gravadas para orientações didáticas
• Lista de atividades e exercícios, sequências didáticas, trilhas de 

aprendizagem por fluxo de complexidade relacionadas às habilidades 
e aos objetos de aprendizagem

• Orientações aos pais ou responsáveis em relação à condução das 
atividades propostas aos estudantes

• Guias de orientação aos pais e estudantes sobre a organização das 
rotinas diárias

• Atividades síncronas com grupos reduzidos de estudantes, 
facilitando a interação e orientações

• Organização de grupos de pais conectando professores e famílias
• Sempre que possível, aplicar metodologias ativas
• Desenvolvimento interdisciplinar, articulando, nas atividades 

síncronas e assíncronas, habilidades e objetos do conhecimento de 
diferentes componentes curriculares

16
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• Fomentar novas descobertas
• Proporcionar o desenvolvimento gradual do aluno, respeitando o tempo e as diferentes 

habilidades individuais
• A expressão de resultados dar-se-á na forma de parecer para o 1º e 2º anos, e na forma de 

nota para o 3º, 4º e 5º anos, considerando os componentes Língua Portuguesa, Matemática, 
Ciências, História, Geografia e Ensino Religioso, e pareceres ou notas para Educação Física e 
Produções Interativas, conforme os anos

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS

17
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ENSINO 
FUNDAMENTAL
ANOS FINAIS
• Ter atenção especial ao aspecto da 

progressividade dos objetos de 
conhecimento e habilidades propostas para 
cada ano escolar, sobretudo no 6º ano

• Dar especial atenção nas orientações para a 
realização das atividades,  vínculo com as 
famílias, complexidade das atividades e 
tempo para a realização das mesmas, 
principalmente no 6º ano, tendo em vista 
que os alunos não passaram pelo processo 
de adaptação aos anos finais

• O trabalho desenvolvido com o 9º ano 
deve garantir o desenvolvimento das 
habilidades necessárias para ingressar 
no Ensino Médio

• Procurar convergir os objetos de 
conhecimento do 9º ano com os do 
1º ano do ensino médio

18
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ENSINO 
FUNDAMENTAL
ANOS FINAIS

Sugere-se:
• Auxílio na organização de rotina de estudos em casa
• Utilização do ambiente virtual Google Sala de Aula
• Propostas de projetos de aprendizagem interdisciplinares
• Atividades síncronas e assíncronas
• Protagonismo discente, através de propostas que 

coloquem os estudantes no centro do processo de 
aprendizagem, a partir de uma postura ativa

• Sempre que possível, aplicação de metodologias ativas
19
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ENSINO MÉDIO
As Escolas de Ensino Médio seguirão a Matriz de Referência 
para o Modelo Híbrido de Ensino.
As Escolas Piloto do Novo Ensino Médio - que realizaram 
com seus estudantes a escolha dos percursos formativos 
dentro das possibilidades previamente indicadas – seguirão 
a Matriz de Referência para o Ensino Híbrido de Ensino dos 
respectivos percursos.
Sugere-se:
• Desenvolvimento e acompanhamento do projeto de vida
• Utilização do ambiente virtual de aprendizagem Google 

Sala de Aula
• Propostas de projetos de aprendizagem 

interdisciplinares
• Atividades síncronas e assíncronas
• Protagonismo juvenil, através de propostas que 

coloquem os estudantes no centro do processo de 
aprendizagem, a partir de uma postura ativa

• Sempre que possível, aplicação de metodologias ativas 
de aprendizagem

• Desenvolvimento de projetos de iniciação científica
20
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Os professores do Serviço de Atendimento 
Educacional Especializado (SAEE) devem:
• Atuar com os professores da classe regular, 

articulados com a equipe escolar
• Ter apoio dos professores especialistas do 

SAEE das salas de recursos
• Organizar material adaptado 
• Orientar os pais em relação à condução das 

atividades em suas casas
• Utilizar tecnologias assistivas
• Postar as atividades na Sala de Recursos do 

Google Sala de Aula e na Classe Regular, podendo 
ser selecionados os estudantes a serem atendidos

• Orientar as famílias sobre as ações para que, 
conjuntamente, se estabeleça uma rede de 
apoio e afeto aos estudantes

• A direção deverá inserir manualmente os 
estudantes na sala SAEE na escola

EDUCAÇÃO ESPECIAL

21
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EDUCAÇÃO ESPECIAL

PROFESSORES DO SAEE
• Identificar e conhecer as condições dos estudantes para acessar o novo espaço de 

aprendizagem, os materiais e recursos disponíveis, a metodologia e as estratégias 
utilizadas pelo professor, levando em conta o envolvimento da família do estudante

• Elaborar o planejamento pedagógico especializado e individualizado
• Avaliar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e 

orientar professores e famílias sobre os recursos de acessibilidade que serão utilizados pelo 
estudante

• Organizar o formato, tipo e número de atendimentos aos estudantes 
levando em consideração as suas necessidades específicas e a sua realidade 
familiar

• Organizar atividades síncronas no ambiente virtual de aprendizagem 
como webconferência, individualmente ou pequenos grupos de estudantes 
em condições de aprendizagem semelhantes

• Estabelecer articulação com o professor da sala regular, disponibilizando 
recursos que promovam as atividades escolares pertinentes à situação

• Registrar o planejamento, desenvolvimento e resultados de todo o 
processo

• Utilizar tecnologias assistivas

22
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EDUCAÇÃO ESPECIAL

DEFICIÊNCIA 
VISUAL

• Os recursos devem levar em consideração situações e 
vivências que estimulem a exploração e o 
desenvolvimento de outros sentidos

• Atenção à qualidade de recursos disponíveis e das 
adequações construídas, que influenciarão o acesso ao 
conhecimento e a qualidade de aprendizagem

• Garantir as adaptações necessárias e utilizar os meios 
de maior domínio e conforto do estudante (Braille, 
caracteres comuns adaptados, alto contraste e outros)

• Utilizar tecnologias educacionais assistivas
23
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EDUCAÇÃO ESPECIAL

DEFICIÊNCIA AUDITIVA 
E SURDOS
• Educação Escolar Bilíngue de Surdos 

(Libras/Português)
• Prever o respeito às diferenças 

linguísticas e culturais dos estudantes 
surdos

• Garantir o uso da Libras como língua 
de ensino, interação e acesso às aulas 
e o Português na modalidade escrita
em todas as atividades

• Garantir que todas as informações 
orais, inclusive as encaminhadas via 
aplicativos de mensagem aos estudantes 
das classes comuns, sejam enviadas em 
formato de vídeo em Libras

• Utilizar recursos assistivos que atendam às 
especificidades linguísticas e culturais dos 
estudantes surdos

• Utilizar ferramentas tecnológicas que possam 
adaptar conteúdos para a acessibilidade de surdos

24
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EDUCAÇÃO ESPECIAL

ALTAS HABILIDADES E 
SUPERDOTAÇÃO
• Observar e reconhecer as potencialidades 

dos estudantes com AH/SD
• Realizar o planejamento, estabelecendo os 

objetivos a serem alcançados, elencando a 
metodologia, o conteúdo e as atividades
que serão desenvolvidas

• Planejar, fazendo adequações curriculares 
e respeitando os interesses, potencialidades 
e estilos de aprendizagem dos estudantes

• Estimular a curiosidade e a liberdade de 
seguir seu próprio ritmo, aproveitando-se da 
liberdade de navegação dentro do Google Sala 
de Aula, permitindo a personalização de 
roteiros de aprendizagens

• Promover discussões e reflexões em pequenos 
grupos, por webconferência, sobre temas atuais

• Integrar os estudantes com AH/SD aos demais 
colegas da turma

• Utilizar tecnologias educacionais assistivas 25
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EDUCAÇÃO ESPECIAL

TRANSTORNO DE 
ESPECTRO AUTISTA 
(TEA)
• Oportunizar a vivência de 

aprendizagens principalmente 
apoiadas com materiais visuais, 
baseada em problemas de área de 
interesse , com apoio de jogos, 
imagens, vídeos, atividades síncronas 
e assíncronas.

• Estimular a curiosidade, prever a 
sequência da atividade em sintonia com 
a orientação dada inicialmente, 
considerando sua organização e seu próprio 
ritmo.

• Utilizar-se de tecnologias educacionais assistivas

26
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EDUCAÇÃO ESPECIAL

DEFICIÊNCIA 
INTELECTUAL

• Observar e reconhecer as potencialidades dos estudantes 
com deficiência intelectual (DI)

• Realizar o planejamento, estabelecendo os objetivos a 
serem alcançados, elencando a metodologia, o conteúdo
e as atividades que serão desenvolvidas

• Oportunizar a vivência de aprendizagens baseadas em 
problemas da área de interesse com apoio de jogos, 
imagens e vídeos, em atividades síncronas e assíncronas

• Planejar fazendo adequações curriculares e respeitando 
os interesses, potencialidades e estilos de aprendizagem 
dos estudantes

• Utilizar tecnologias assistivas 27
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CURSO NORMAL
Os estudantes deverão desenvolver as habilidades 
previstas na Matriz de Referência para o Modelo 
Híbrido de Ensino do Curso Normal, além dos 
demais existentes na matriz de sua escola.

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
DO CURSO NORMAL
São os momentos de observação da prática 
no contexto escolar e devem seguir as 
seguintes orientações:
• Desenvolvimento de um ou mais Estudos de 

Caso, redigido de acordo com as normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas, de 
acordo com a carga horária de cada escola

• Os estudos de caso deverão analisar o cenário de 
articulação das tecnologias digitais no processo de 
aprendizagem, ou seja, o modelo híbrido de ensino, 
na prática

• Os estudantes deverão ser orientados pelo 
professor coordenador do curso na escola.

28
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• O estágio deverá ocorrer no modelo híbrido de ensino
• O estudante estagiário deverá desenvolver as atividades 

curriculares de acordo com as mesmas possibilidades 
apresentadas aos professores da Rede Estadual de Educação, no 
que compete aos processos de sondagem, planejamento e 
avaliação

• O estudante estagiário desenvolverá suas atividades em regime 
de colaboração com o professor titular da turma e estará sob 
avaliação dos supervisores de estágio

• O estagiário terá sua prática acompanhada e avaliada pelos 
supervisores de estágio, que serão inseridos manualmente na 
turma de realização do estágio (Google Sala de Aula), pelo 
gestor, supervisor e/ou orientador da escola, por meio da conta 
gestora, conforme solicitação do professor supervisor de estágio

• O estudante deverá estagiar, preferencialmente, em escola da 
Rede Estadual de Educação

• O estagiário que iniciou o estágio em outra rede deverá solicitar 
validação de carga horária já cumprida

• O acesso dos estagiários no perfil de professor nas turmas em 
que será realizado o estágio no Google Sala de Aula deverá ser 
solicitado através de formulário próprio, emitido pela escola

ESTÁGIO DO CURSO NORMAL

29
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• Deve-se observar a conversão do objetos de conhecimento e habilidades para as 
totalidades que compreendem a organização da EJA:
• Totalidade 1: 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental
• Totalidade 2: 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental
• Totalidade 3: 6º ano do Ensino Fundamental
• Totalidade 4: 7º ano do Ensino Fundamental
• Totalidade 5: 8º ano do Ensino Fundamental
• Totalidade 6: 9º ano do Ensino Fundamental
• Totalidade 7: 1º ano do Ensino Médio
• Totalidade 8: 2º ano do Ensino Médio
• Totalidade 9: 3º ano do Ensino Médio

• Deve-se adotar metodologias e estratégias que evitem a evasão e o abandono

EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E 
ADULTOS 
(EJA)
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EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS 
(EJA)
Sugere-se:
• Articulação dos objetos de aprendizagem ao mundo do trabalho
• Disponibilidade de ambiente Google Sala de Aula
• Flexibilidade para a execução das tarefas e metas propostas
• Estratégias para desenvolvimento de competência digital dos 

estudantes adultos e idosos, que podem apresentar maiores 
dificuldades com as tecnologias digitais

• Valorização das experiências dos estudantes, o cotidiano, a fim de 
fazer confluir seus interesses e necessidades com as atividades propostas

• Comunicação com as famílias dos estudantes de mais idade, para 
que familiares auxiliem na apropriação das diferentes tecnologias 
digitais necessárias para o acesso às atividades

• A aplicação das provas se dará nas duas últimas semanas do semestre 
letivo, de forma remota, cada turma com sua data prevista 

• Avaliações presenciais só serão permitidas quando da liberação das 
atividades presenciais pela Mantenedora
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NÚCLEO ESTADUAL 
DE EDUCAÇÃO DE JOVENS 
E ADULTOS (NEEJA)
Sugere-se, a partir de 31 de agosto de 2020, que:
• A equipe diretiva de cada Núcleo e seus 

professores se organizarão para atendimento 
remoto 2 dias por semana, nos três turnos, 
para o registro dos candidatos, agendamento 
e aplicação dos exames 

• Os Exames serão aplicados por meio digital 
ou presencial, conforme indicação do Núcleo, 
sempre respeitando os protocolos sanitários

• Será mantida a aplicação dos exames por área 
de conhecimento ou por componente curricular

• Utilize-se o ambiente Google Sala de Aula
• Os materiais de estudos e a orientação de estudos 

sejam disponibilizados pelos professores no 
ambiente Google Sala de Aula

• Os professores fiquem à disposição dos candidatos para 
contato remoto, via Google Sala de Aula, para orientação 
de estudos e esclarecimento de dúvidas, respeitando a 
organização estabelecida pelas equipes diretivas dos Núcleos 32
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NÚCLEO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS –
NEEJA PRISIONAL
Sugere-se que:
• Os professores utilizem o ambiente Google Sala de Aula 

para planejar e registrar suas aulas e atividades
• Que o planejamento das aulas contemplem atividades 

que possam ser impressas
• As atividades propostas serão recolhidas quinzenalmente, 

como preparação para os exames supletivos
• Os professores que atuam nos Núcleos Prisionais devem se 

basear nas Matrizes de Referência para o Modelo Híbrido de 
Ensino para planejar suas aulas

• Os objetos de conhecimento e habilidades a serem 
desenvolvidas devem contemplar as especificidades de 
aprendizado do público privado de liberdade

• A avaliação se dará mediante aplicação dos exames 
supletivos ao final do semestre letivo, com a entrega dos 
exames à direção das casas prisionais para sua aplicação e 
posterior recolhimento pelo Núcleo

• A aplicação presencial dos exames só será possível quando 
liberada e informada pela Mantenedora 33
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ESCOLAS INSERIDAS NA FASE
Sugere-se que:
• Os professores utilizem o ambiente Google 

Sala de Aula para planejar e registrar suas 
aulas e atividades

• O planejamento das aulas contemplem 
atividades que possam ser impressas

• A entrega e o recolhimento das atividades 
serão realizados semanalmente

• O planejamento das aulas deverá estar 
alicerçado nas Matrizes de Referência para o
Modelo Híbrido de Ensino, tanto para as 
turmas do ensino regular quanto para as 
turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA)

• Os objetos de conhecimento e habilidades a 
serem desenvolvidas devem contemplar as 
especificidades de aprendizado do público 
da socioeducação

• Quando possível e autorizado pela Mantenedora 
conjuntamente com as direções dos Centros de 
Atendimento Socioeducativos (CASE), poderão ser 
articuladas atividades presenciais para orientações de 
estudos, respeitando os protocolos sanitários

• As escolas elaborarão as provas e as disponibilizarão às 
direções dos CASE para aplicação remota e recolhimento
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EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA, 
EDUCAÇÃO BÁSICA DO CAMPO E 
EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA
Orienta-se que:
• Em relação aos estudantes indígenas e quilombolas

que não estudam em escolas específicas, sejam 
disponibilizadas atividades impressas organizadas de 
modo a não colocar em rico as pessoas das 
comunidades em questão

• Devem ser flexibilizados os prazos de entregas das 
atividades propostas, evitando deslocamentos 
individualizados que potencializem riscos de contágio

• Para Educação Escolar Indígena e Educação 
Básica do Campo, os Calendários Escolares são 
específicos e necessitam ser construídos 
com consulta a cada comunidade escolar

• Para a modalidade Educação Básica do Campo, 
fica vedado o uso de transporte escolar durante
a pandemia, em função dos elevados riscos levando 
em consideração que as populações do campo são 
aquelas com menor acesso a serviços médicos de 
alta complexidade.

35
versão 2.0



versão 2.0

EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA
As Matrizes de Referência para o Ensino Híbrido não devem 
ser utilizadas nesta modalidade.
Orienta-se que:
• Suspensão das aulas presenciais físicas em escolas indígenas durante 

toda a pandemia
• Utilização de ambiente virtual Google Sala de Aula quando possível, 

considerando restrições em função da limitada disponibilidade de 
equipamentos e acesso à internet

• Os professores indígenas se apropriem de tecnologias digitais, através do 
Programa Saberes Indígenas na Escola (edição 2020/2021)

• Sejam disponibilizadas atividades impressas, a serem retiradas nas 
escolas por um familiar, com sazonalidade quinzenal ou mensal, com 
preparação dos envelopes de atividades com cuidados sanitários, quando 
houver condições seguras para tal

• Sejam oportunizados, dentro do possível, atendimentos individualizados, 
agendados previamente, para elucidação de dúvidas dos estudantes com 
professores

• Em situação de casos confirmados de contaminação dentro das 
comunidades, a entrega de envelopes e a elucidação de dúvidas devem 
ser postergadas para momentos seguros

• As atividades digitais ou impressas devem contemplar a temática das 
ações preventivas relacionadas à pandemia, incentivo à autonomia e à 
sustentabilidade no cultivo e no manejo de alimentos saudáveis, visando 
reduzir a necessidade das comunidades indígenas buscarem  fontes 
externas de recursos econômicos. 36
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DÚVIDAS?
Se você ainda tem dúvidas sobre o 
modelo híbrido de ensino, veja abaixo 
como proceder:

• PROFESSOR, discuta com a equipe 
pedagógica de sua escola. 

• EQUIPE DIRETIVA, promova a leitura e 
debata o documento em sua escola. 
Em caso de dúvidas, encaminhe à 
coordenadoria de sua região.

• COORDENADORIA REGIONAL, 
organize um canal para o recebimento 
de dúvidas das Escolas. Caso não 
consiga resolver alguma dúvida, entre 
em contato com o Departamento 
Pedagógico da SEDUC através do link 
disponibilizado às coordenadorias.

www.escola.rs.gov.br
37
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