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ADENDO 

Plano de Ações Pedagógicas e Administrativas 

 

 Planejamento Pedagógico da Educação Infantil 

 

 Conforme já elencado no Plano de Ações Pedagógicas e Administrativas, na atual 

conjuntura que estamos vivendo, estamos sujeito à constantes mudanças. A Secretaria 

Municipal de Educação, vem constantemente buscando maneiras para tentar minimizar 

os impactos causados decorrente à pandemia da COVID-19. Assim, a partir do mês de 

junho de 2021 algumas mudanças serão realizadas, referente ao segmento da Educação 

Infantil.  

 Sabemos que no segmento da Educação Infantil não há reprovação, inclusive, 

alguns estudos vem demonstrando que não é saudável que a criança fique muito tempo 

utilizando recursos tecnológicos, por isso, nossa cautela inicial em realizar atividades com 

os pequenos utilizando os meios virtuais. Todavia, é importante salientar que no período 

de 0 a 6 anos, a criança desenvolve suas habilidades, sendo um alicerce primordial para 

sua aprendizagem nos anos seguintes. Ou seja, nesse período se constrói laços afetivos e 

sociais que serão resultados efetivos para toda a vida. Todo o trabalho realizado na 

educação infantil, contribui significativamente para a construção da identidade enquanto 

ser humano.  

 Desta forma, a Secretaria Municipal de Educação, preocupada com os dois 

aspectos elencados anteriormente, vem trazendo uma nova proposta, de modo que a 

criança consiga desenvolver as habilidades que seriam propostas nas aulas presenciais, 

mas utilizando os recursos tecnológicos de maneira consciente, por exemplo, com vídeos 

curtos, que não impactarão com prejuízos para saúde das crianças. Assim, segue abaixo 

a nova proposta que será trabalhada: 
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Proposta para crianças de 0 a 3 anos: 

 Serão propostas atividades nas segundas, quartas e sextas-feiras, de modo que: 

 Os professores realizarão vídeos, em que serão abordados orientações de 

estímulos para os pais/responsáveis realizarem, de acordo com cada 

segmento que a criança se encontra1. Esses vídeos serão disponibilizados 

no site “Educa Alfenas”, nos canais de entretenimento das escolas 

(facebook) e nos grupos de whatsapp de cada turma; 

 Serão impressas e entregues nas escolas orientações às famílias sobre 

como desenvolver esses estímulos. As orientações também serão 

disponibilizadas no site “Educa Alfenas” 

(http://educa.alfenas.mg.gov.br/index.php); 

 Todos os professores deverão criar grupos nos canais de comunicação (whastapp, 

telegram) e postar os vídeos e orientações de estímulos para que os 

pais/responsáveis possam realizar com as crianças e, consequentemente, ocorra o 

desenvolvimento das mesmas. Além das atividades especificadas acima, o 

professor poderá realizar outras orientações, no sentido de complementação 

pedagógica, utilizando vídeos, áudios, dentre outros; 

 Aqueles professores que não possuem recursos tecnológicos para criação dos 

grupos de comunicação, deverão fazer o uso destes nas escolas, conforme 

acordado com os professores do Ensino Fundamental; 

 Os professores e auxiliares de desenvolvimento humano deverão permanecer 

realizando cursos de capacitação, dentro da carga horária já estipulada. 

 

Proposta para crianças de 4 e 5 anos: 

 Serão propostas atividades para todos os dias da semana, de modo que:  

 Nas segundas, quartas e sextas-feiras, os professores realizarão vídeos, em 

que serão abordados conteúdos pedagógicos para cada ano de escolaridade 

                                                           
1 Todos os vídeos trabalhados, serão propostos a partir dos objetivos que a Base Nacional Comum 

Curricular apresenta. 



que a criança se encontra2. Esses vídeos serão disponibilizados no site 

“Educa Alfenas”, nos canais de entretenimento das escolas (facebook) e 

nos grupos de whatsapp de cada turma.  

 Nas terças e quintas-feiras, serão propostas pelos professores atividades 

para que sejam realizadas no caderno do aluno3. Essas atividades serão 

disponibilizadas impressas mensalmente nas escolas para os alunos que 

não possuem acesso e nos grupos de whatsapp de cada turma. Assim, para 

cada mês serão entregues 8 (oito) atividades. 

 Todos os professores deverão criar grupos nos canais de comunicação (whastapp, 

telegram) e diariamente postar os vídeos e atividades para que os 

pais/responsáveis possam realizar com as crianças. Além das atividades 

especificadas acima, o professor deverá realizar diariamente outras orientações, 

no sentido de complementação pedagógica e assistência ao aluno, utilizando 

vídeos, áudios, dentre outros; 

 Aqueles professores que não possuem recursos tecnológicos para criação dos 

grupos de comunicação, deverão fazer o uso destes nas escolas, conforme 

acordado com os professores do Ensino Fundamental; 

 Os professores e auxiliares de desenvolvimento humano deverão permanecer 

realizando cursos de capacitação, dentro da carga horária já estipulada. 

 

 Planejamento Pedagógico do Ensino Fundamental e Educação 

de Jovens e Adultos 

 

12.2. Logística para acesso aos Pet’s 

 

 Conforme mencionado no Plano de Ações, o acesso aos Planos de Estudos 

Tutorados dar-se-ão por meio: site “Educa Alfenas”; canais de comunicação entre 

professores e alunos e impresso para os alunos que não possuem acesso ao meio digital. 

                                                           
2 Todos os vídeos trabalhados, serão propostos a partir dos objetivos que a Base Nacional Comum 

Curricular apresenta. 
3 No mês de maio de 2021 foram entregues um kit escolar para cada aluno, para a realização dessas 

atividades. 



 Buscando aprimorar o acesso, a partir do segundo bimestre, os pets e as avaliações 

serão disponibilizados também por meio do google forms4, para os alunos que se 

encontram no Ensino Fundamental, a partir do 4° ano até o 9º ano e para a Educação de 

Jovens e Adultos. Desta forma, os(as) alunos(as) poderão registrar as respostas no próprio 

formulário e encaminhar novamente para o seu professor. 

 

14.4 Preenchimento do diário de classe e anexos (Ensino Fundamental I e II e EJA)   

 

 Inicialmente, foi proposto o preenchimento do diário de classe de forma impressa. 

Tentando aperfeiçoar o trabalho dos professores, a Equipe Pedagógica e Administrativa 

da Secretaria Municipal de Educação formulou um diário de classe digital. Assim, os 

professores terão mais praticidade e facilidade no manuseio. 

 

                                                           
4 Google Forms é um aplicativo de gerenciamento de pesquisas lançado pelo Google. Os usuários podem 

usar o Google Forms para pesquisar e coletar informações sobre outras pessoas e também podem ser usados 

para questionários e formulários de registro. 


