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Caros e caras profissionais da Educação da Rede Municipal de Salvador, 

 

Temos pela frente, em 2021, talvez um dos maiores desafios vivenciados pela Nossa Rede de 

Educação: reorganizar o ensino de forma que nossos alunos, oriundos das camadas mais vulneráveis 

da sociedade, recuperem o tempo educacional perdido em razão da pandemia da Covid 19 e possam 

continuar seus estudos sem atrasos. Sabemos a importância do nosso trabalho na vida dessas 

pessoas e o impacto de um ano escolar perdido, que pode resultar no abandono, na evasão e outros 

prejuízos pessoais e sociais. 

 

O que move a nossa Rede Municipal, o que move cada um de nós, cada um de vocês professores, 

gestores, coordenadores, é ver nossos alunos crescerem em conhecimento, despertarem para o 

poder transformador da Educação e verem suas vidas transformadas para melhor. É esse o papel da 

escola pública, é essa a missão que as pessoas que compõem a Nossa Rede têm desempenhado com 

grande zelo e efetividade. 

 

Considerando todos esses fatores e buscando as melhores alternativas para o ano de 2021, formou-

se um grupo de trabalho composto das mais diversas representações – equipes técnicas da Smed, 

professores, gestores, coordenadores, gerências regionais e APLB -, que coletivamente discutiu, 

estudou e construiu um plano de trabalho para implementação de um ciclo emergencial de 

aprendizagens de dois anos escolares, o Continuum curricular 2020/2021. 

 

Desse trabalho democrático, transparente e participativo, resultou o documento “Orientações 

Curriculares e Pedagógicas para a Rede Municipal de Ensino de Salvador no Continuum Curricular 

2020/2021”, ora encaminhado. Trata-se de uma proposta inicial, aberta a contribuições e 

aperfeiçoamentos advindos da aplicação das estratégias sugeridas no dia a dia de trabalho. Um 

documento em construção, que conta com a expertise de todos vocês que acumulam os saberes da 

prática pedagógica. 

 

Que esse documento seja um norteador das atividades escolares e auxilie nos desafios que teremos 

ao longo deste ano. Que a rede municipal de Salvador se supere mais uma vez nos atributos pelos 

quais é conhecida e reconhecida: qualidade dos profissionais e do ensino, pertencimento, 

criatividade, compromisso social, entre outros. 

 

Agradeço a equipe que desenvolveu esse trabalho, da qual destaco a dedicação, o esmero e a 

excelente competência técnica e profissional. Também agradeço a todas e todos pelo empenho, 

comprometimento e defesa da Nossa Rede e dos nossos alunos. Encerro lembrando que cada avanço 

conquistado na redução da desigualdade econômica e social de nossa cidade tem a marca da 

educação, do corpo docente e técnico da Rede, enfim, de cada um de vocês. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Marcelo Oliveira 

Secretário Municipal da Educação 

  



 

APRESENTAÇÃO 

 

A pandemia global da Covid-19 afetou toda a sociedade e exigiu das redes de ensino um redesenho 

das suas práticas, bem como a adoção de diferentes estratégias para o atendimento educacional de 

forma não presencial, com a manutenção do vínculo pedagógico entre o(a) aluno(a) e a escola 

garantindo o direito a aprendizagem.  

 

Ensinar e acolher os(as) alunos(as) e suas famílias, rotina que nos motiva e nos realiza como 

profissionais da educação, ganhou um novo significado no contexto da pandemia. Para tanto, faz-se 

necessário lançar mão de várias estratégias pedagógicas, dentre elas o continuum curricular de 02 

(dois) anos escolares e a implementação do currículo essencial para o Ensino Fundamental e suas 

modalidades. 

 

Nesse sentido, entendemos que juntos(as) Smed, gerências regionais, gestores(as), 

coordenadores(as), professores(as), colaboradores(as), alunos(as) e famílias, poderão implementar 

ações para este momento singular que estamos vivendo. O continuum curricular 2020/2021, 

composto por atividades não presenciais e presenciais, em tempos ora distintos, ora concomitantes, 

ensino remoto e ensino híbrido, de forma a dar continuidade às ações pedagógicas.  

 

Diante de tais desafios, a Secretaria Municipal da Educação do Salvador (Smed) apresenta as 

Orientações Curriculares e Pedagógicas para a Rede Municipal de Ensino de Salvador no continuum 

curricular 2020/2021, em atendimento e conformidade com a legislação vigente, em particular, às 

relativas ao período da pandemia de Covid-19, cujo objetivo é nortear o trabalho dos(as) 

profissionais desta Rede de Ensino, sobre as ações a serem desenvolvidas no âmbito dos processos 

de ensino e aprendizagem. 

 

O presente documento foi estruturado a partir dos regramentos legais referentes ao ano de 

calamidade pública, a Lei Federal Nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, a Resolução CNE/CP Nº 02, de 

10 de dezembro de 2020 e a Resolução CME Nº 42, de 01 de setembro de 2020, além dos vários 

pareceres emitidos pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e do Referencial Curricular da Rede 

 Pública Municipal de Ensino. 
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INTRODUÇÃO 

 

O período pandêmico global da Covid-19 iniciou no Brasil em fevereiro de 2020 ocasionando 

alterações significativas no modo de vida da população, e exigiu a adoção de medidas restritivas por 

parte dos governos estadual e municipal em todos os âmbitos da sociedade. No âmbito educacional, 

em março de 2020, as aulas presenciais foram suspensas nas redes e sistemas de ensino por 

sucessivos decretos, até o presente momento. 

 

Em abril de 2020, o Governo Federal editou a Medida Provisória nº 934/2020 que orientava as 

instituições de ensino sobre o não cumprimento dos 200 (duzentos) dias letivos. Em 18 de agosto de 

2020, a Medida Provisória foi convertida na Lei Federal nº 14.040/2020 que desobrigava as 

instituições de Ensino Fundamental do cumprimento dos 200 (duzentos) dias letivos, desde que se 

cumprisse a carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas. Quanto às instituições de Educação 

Infantil, garantia flexibilização total dos dias e horas do ano letivo de 2020. 

 

Referente à organização do trabalho pedagógico foi admitida a possibilidade de trabalhar o ano 

letivo afetado pela pandemia em um continuum 2020/2021 e a adoção de atividades não presenciais 

para o Ensino Fundamental e suas modalidades bem como para a Educação Infantil. 

 

O CNE editou nos meses de abril a julho de 2020, os pareceres nº 05, 06, 09, 11 e, nos meses de 

outubro e dezembro os pareceres 15, 16 e 19. Em 11 de dezembro de 2020, foi publicada a 

Resolução CNE/CP nº 02, de 10 de dezembro de 2020, que institui diretrizes nacionais orientadoras 

para implementação dos dispositivos da Lei Federal nº 14.040/2020, que estabelece normas 

excepcionais a serem adotadas pelos sistemas de ensino e pelas redes escolares públicas e privadas 

(comunitárias, filantrópicas, confessionais e particulares) durante o estado de calamidade 

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 

 

Em Salvador, no âmbito do Conselho Municipal de Educação (CME), foram editadas nos meses de 

março e maio de 2020, as Recomendações nº 001 e 002, e em 01 de setembro de 2020, a Resolução 

nº 042 que institui o Regime Especial de atividades pedagógicas não presenciais para a Educação 

Infantil e para o Ensino Fundamental e suas modalidades no Sistema Municipal de Ensino de 

Salvador. 
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A Secretaria Municipal da Educação, a partir de abril de 2020 iniciou a oferta de atividades não 

presenciais para os(as) alunos(as), visando o cumprimento de uma das orientações do Parecer 

CNE/CP nº 05/2020 que consistia na manutenção do vínculo educativo entre os(as) alunos(as) e a 

escola. 

 

Para a Educação Infantil, seguindo a recomendação inicial do CNE foram feitas atividades de 

orientação às famílias para auxiliarem na aprendizagem das crianças e, a partir de setembro de 2020, 

com base na Lei nº 14.040/2020 e na Resolução CME nº 042/2020, foram ofertadas atividades não 

presenciais. 

 

Para o Ensino Fundamental e à Educação de Jovens e Adultos, foram ofertadas atividades impressas 

e aulas por meio da Plataforma Escola Mais Digital, canal da Smed no YouTube e na TV.  

 

A mobilização das unidades de ensino, dos gestores(as), coordenadores(as), professores(as), 

funcionários(as), da equipe técnica da Smed e das gerências regionais foi intensa para a manutenção 

do vínculo dos alunos com a escola, mas, apesar de todo o esforço realizado e da validação legal do 

cômputo das atividades não presenciais na composição da carga horária do ano letivo 2020, a 

garantia do direito à aprendizagem têm sido um desafio até o presente momento, principalmente 

em função do contexto socioeconômico dos(as) alunos(as) e da impossibilidade de realização do 

ensino presencial, mesmo em um modelo híbrido. 

 

É fundamental pontuar que o ensino presencial somente será realizado mediante anuência e 

autorização das autoridades sanitárias, bem como mediante o cumprimento de protocolos sanitários 

nas unidades de ensino, visando adequação às medidas de higiene e distanciamento social 

necessários em um contexto de pandemia. 

 

Considerando a necessidade de reorientação pedagógica e a reorganização do calendário escolar da 

rede para a garantia do direito a aprendizagem, a continuidade do ano letivo de 2020 ocorrerá por 

meio da implementação do calendário escolar no continuum curricular 2020/2021, composto por um 

ciclo emergencial de aprendizagens de dois anos escolares, que visa à integralização do ano letivo de 

2020 reprogramado para ocorrer juntamente com o ano letivo de 2021, com acréscimo de carga 

horária e dias letivos, visando proporcionar ao(à) aluno(a) a recuperação do tempo e das 

aprendizagens do ano letivo afetado pelo estado de calamidade. 
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Para o cumprimento do continuum 2020/2021 a Rede Municipal se ampara no Decreto Municipal 

n°33.469 que dispõe sobre a adoção do regime especial de trabalho remoto nas atividades 

pedagógicas não presenciais e no ensino hibrido no âmbito da Rede Pública Municipal de Ensino, 

devido a suspensão das atividades de classe e prevenção  ao contágio pelo Coronavírus ( COVID – 19)  

e na Resolução do CME n°046/2020 que define orientações pedagógicas para reorganização do 

calendário escolar 2020 para o Sistema Municipal de Ensino, observando as medidas de prevenção e 

atenção a vida diante da pandemia COVID 19. 

 

O ano letivo de 2020 teve início em 05 fevereiro de 2020 e foi executado presencialmente até 17 de 

março de 2020. Serão contabilizadas 108h de trabalho escolar presencial para todos os segmentos. O 

continuum curricular 2020/2021 será composto pela carga horária de 692h referente ao ano letivo de 

2020 e pela carga horária de 800h para o ano letivo de 2021, totalizando 1.492h a serem cumpridas, 

que serão somadas as 108h já executadas, compondo as 1.600h do biênio 2020/2021, conforme 

orientação descrita neste documento. 

 

 

  

Tabela 1 – Distribuição de carga horária no continuum curricular 2020/2021. 

 

Etapa /Segmento 
CARGA HORÁRIA 

CUMPRIDA EM 2020 
CONTINUUM 2020/2021 

Educação Infantil  108h  800h 

Ensino Fundamental 108h 1492h 

Regularização de Fluxo 108h 1492h 

Educação Integral 108h 1492h 

Educação de Jovens e Adultos  108h 1279h  
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1. GESTÃO ESCOLAR  
 

No contexto atual, a participação efetiva de todos os atores na gestão escolar exercida de forma 

democrática e participativa é de fundamental importância para o aprimoramento e sucesso dos 

processos pedagógicos e administrativos das unidades de ensino. A contribuição de toda a 

comunidade escolar, representada pela equipe gestora, professores/as, coordenação pedagógica, 

equipe de apoio e famílias e os próprios alunos oportunizará o alcance dos objetivos. 

 

A gestão escolar na Rede Pública Municipal de Ensino do município do Salvador, essencialmente 

democrática, pressupõe a participação efetiva dos segmentos da comunidade escolar em todos os 

aspectos da organização da escola e está respaldada na Constituição Federal de 1988 (CF), na Lei de 

Diretrizes e Base da Educação Nacional 9.394/1996 (LDB), no Plano Nacional de Educação – Lei 

13.005/2014 (PNE), na Lei Orgânica do Município do Salvador de 1991, no Estatuto do Magistério - 

Lei 036/2004, no Plano Municipal da Educação do Salvador – Lei 9.105/2016 (PME) e nas leis que 

regem o Conselho Escolar enquanto órgão colegiado que tem a representação de todos os 

segmentos das Unidades Escolares - Lei 6.630/2005 e o Decreto Nº 15.547/2005 para embasar o 

funcionamento do Conselho Escolar. 

 

A participação da comunidade incide diretamente nas mais diferentes etapas da gestão escolar 

(planejamento, implementação e avaliação), seja no que diz respeito à construção dos processos 

pedagógicos, seja nas questões de natureza burocrática. 

 

É sabido que as competências da gestão são tão importantes quanto às ações desenvolvidas em sala 

de aula para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. A equipe gestora deve estar preparada 

para atender às demandas dos diversos setores que dependem do gerenciamento do trabalho, de 

sua liderança e da articulação esperada para o bom funcionamento da escola. 

 

São atribuições da gestão escolar na Rede Pública Municipal de Ensino:  

  

• Efetividade no processo de ensino e de aprendizagem; 

• Instalações e materiais; 

• Gestão participativa dos processos; 

• Clima escolar; 

• Envolvimento dos pais e comunidades; e 
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• Desenvolvimento do patrimônio humano. 

 

Diante do contexto da pandemia de Covid-19, o cumprimento dessas atribuições é ainda mais 

necessário e requer a elaboração de um Plano de Ação Emergencial. O Plano deverá ser construído 

pela equipe gestora e toda a comunidade escolar, à luz das diretrizes que norteiam o momento atual, 

definidas neste documento, demonstrando um compartilhamento de responsabilidades, focado 

principalmente na estrutura que a unidade escolar se encontra, objetivando prepará-la para um 

modelo de ensino remoto e/ou híbrido. 

 

O(a) diretor(a), nessa perspectiva, precisa reunir membros da comunidade escolar para elaboração 

do Plano de Ação Emergencial, com as devidas adequações ao Plano de Gestão vigente e, depois de 

elaborado, deverá ser apresentado e divulgado com toda a comunidade escolar. 

 

No referido Plano de Ação deverão ser contempladas metas e ações para o continuum curricular 

(2020/2021) com base nos documentos disponibilizados pela Rede Municipal de Ensino, abordando 

aspectos como protocolos de segurança sanitária, dinâmica para atendimento à comunidade escolar, 

matrícula, planejamento dos(as) professores(as), organização das atividades, distribuição e 

recebimento das atividades e o que mais a escola necessitar, dentro das suas particularidades. 

 

Nessa perspectiva, o Plano de Ação será o primeiro passo para a organização das demais ações 

planejadas que a escola realizará, nas especificidades de cada segmento da comunidade escolar. 

Assim, o cotidiano escolar neste momento desafiador será recebido, buscando maior segurança e 

tranquilidade para todos. 

 

Para elaboração do Plano de Ação no continuum curricular 2020/2021, a equipe gestora deverá 

observar os aspectos específicos que compõem o protocolo sanitário com foco nas ações 

preventivas, visando orientar, tranquilizar, conscientizar e preparar toda a comunidade escolar para 

as ações essenciais que possibilitem um retorno à luz da legislação e diretrizes e orientações desta 

Smed para o pronto atendimento aos(às) alunos(as). Na perspectiva do retorno seja no ensino 

remoto, no ensino híbrido ou presencial de educação, as atribuições do(a) diretor(a) escolar devem 

se somar aos aspectos singulares de cada comunidade escolar. 
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1.1 ATRIBUIÇÕES DA GESTÃO 

 

As atribuições da gestão escolar no continuum curricular 2020/2021 estão detalhadas a seguir. 

 

1.1.1 Efetividade no Processo de Ensino e de Aprendizagem 

 

• Acolher a comunidade escolar, auxiliando na compreensão do novo modelo de rotina, 

desenvolvendo uma escuta sensível para as inquietações que podem surgir decorrentes das 

vivências enfrentadas no processo pandêmico.  

• Manter o ensino e a aprendizagem como centro da atenção de toda a equipe escolar no 

continuum curricular 2020/2021. 

• Coordenar e acompanhar a realização das propostas elaboradas, avaliando sua execução e as 

condições necessárias durante toda a rotina que requer o modelo continuum curricular 

2020/2021. 

• Garantir o cumprimento do tempo pedagógico dos(as) alunos(as) de acordo com as diretrizes 

estabelecidas pela Smed. 

• Promover estratégias de ações compartilhadas e estimular o compromisso individual e 

coletivo na realização das atividades remotas ou no ensino híbrido. 

• Fortalecer a relação da escola com a comunidade interna e externa por meio de 

comunicações sistemáticas de forma presencial ou remota. 

• Mediar as ações entre a Smed, a gerência regional e a unidade de ensino, e entre desta com 

a comunidade local, de maneira efetiva continuum curricular 2020/2021. 

• Zelar pela organização administrativa e educacional da unidade de ensino.  

• Manter organizados e atualizados os registros da escola, de maneira sistemática, 

especialmente no que tange aos alunos/as, observando as novas orientações expedidas pela 

Smed. 

• Trabalhar a proposta da Rede no continuum curricular 2020/2021, cooperativamente com a 

comunidade escolar. 

• Monitorar regularmente a frequência e o desempenho dos(as) alunos(as) e dos(as) 

professores(as). 

• Sistematizar uma busca ativa permanente para garantir a frequência regular de todos(as) 

os(as) alunos(as), bem como o cumprimento da carga horária que envolve as atividades 

remotas. 
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• Informar à gerência regional e à Smed quais as ferramentas que os alunos possuem para 

comunicação, acompanhamento pedagógico e realização das atividades.  

• Levantar, registar e sistematizar frequentemente informações sobre a eficácia das atividades 

desenvolvidas na escola e em casa. 

• Acompanhar o desempenho da equipe escolar e o desenvolvimento de seus programas 

curriculares. 

• Colocar a equipe escolar à disposição para orientações das famílias quanto às atividades 

remotas, com foco na responsabilidade, devolução e acompanhamento. 

• Estabelecer um canal de comunicação assertiva com a comunidade escolar por meio de 

escuta sensível, retorno às demandas, textos informativos oficiais, distribuição de insumos 

de proteção, dentre outros. 

• Utilizar os mecanismos de levantamento e registros dos resultados das ações planejadas e 

das boas práticas realizadas para divulgar junto à comunidade escolar. 

• Acompanhar e garantir o lançamento dos dados no SMA. 

  

1.1.2 Instalações e Materiais 

 

• Organizar e viabilizar a impressão dos blocos de atividades propostos no continuum 

curricular 2020/2021. 

• Cumprir e fazer cumprir os protocolos sanitários e de saúde conforme plano de retomada da 

Smed, mantendo a escola conservada e higienizada.   

• Zelar pela segurança professores(as), colaboradores(as) e alunos(as), bem como do 

patrimônio material e imaterial da escola quanto às medidas de prevenção do contágio da 

Covid-19. 

 

1.1.3 Gestão Participativa dos Processos 

  

• Estimular a frequência e a qualidade dos encontros virtuais e/ou presenciais entre os 

membros da equipe escolar. 

• Exercer a liderança, encorajando e motivando tanto os profissionais da educação quanto os 

demais membros da comunidade dentro do contexto escolar. 

• Acompanhar e avaliar o desempenho de sua escola dentro das diretrizes estabelecidas pelo 

modelo de ensino atual. 
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• Manter os sistemas gerenciais da Smed atualizados, registrando a situação de alunos/as, 

vagas e dados da unidade de ensino. 

• Divulgar, na comunidade escolar, as ações propostas dentro do ensino remoto ou do ensino 

híbrido.  

• Submeter o planejamento para a aplicação dos recursos financeiros ao Conselho Escolar por 

meio de reuniões virtuais e/ou presenciais, bem como a prestação de contas dos gastos 

efetuados. 

• Avaliar seu próprio conhecimento, suas capacidades, habilidades e desempenho, bem como 

daqueles que estão sob sua liderança. 

  

1.1.4 Clima Escolar 

 

• Promover um clima de confiança e receptividade dentro do continuum curricular 2020/2021, 

desenvolvendo e mantendo um clima organizacional democrático e participativo na escola 

com reuniões virtuais ou presenciais.  

• Organizar os momentos de planejamento para que os membros da equipe escolar partilhem 

experiências, estudem, planejem, dentro do ambiente virtual e/ou presencial.  

 

1.1.5 Envolvimentos dos Pais e Comunidades 

 

• Facilitar e estimular a participação dos pais/responsáveis, alunos(as), professores(as) e 

demais funcionários(as), na tomada de decisão e implementação das ações no continuum 

curricular 2020/2021, garantindo espaços de participação e decisão da comunidade de forma 

virtual e/ou presencial. 

• Socializar com a comunidade escolar, especialmente pais e/ou responsáveis, a dinâmica do 

funcionamento dos modelos de ensino remoto e/ou híbrido, bem como as diretrizes do 

continuum curricular 2020/2021. 

  

1.1.6 Desenvolvimento do Patrimônio Humano 

 

• Promover uma visão de conjunto associada a uma ação de cooperação, desenvolvendo a 

prática de assumir e dividir responsabilidades.  

• Promover a comunicação aberta na unidade de ensino, cuidando para que seja clara, 

transparente e atinja a todos. 
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• Promover e realizar reuniões frequentes, virtuais e/ou presenciais com a comunidade 

escolar. 

• Estabelecer e implantar, conforme orientações da Smed, normas de comportamento entre 

os membros da equipe escolar dentro do modelo de ensino remoto ou híbrido. 

 

1.2. DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR E MATRÍCULA 

 

O registro dos processos de ensino e de aprendizagem configura a memória do percurso educativo 

dos(as) alunos(as). Nesse sentido, ao preencher o documento escolar, além da atenção às normas 

vigentes, é importante que as informações contidas sejam claras.  

 

A frequência, as atividades presenciais e não presenciais desenvolvidas e o desempenho dos(as) 

alunos(as) deverão ser registrados no diário de classe impresso ou em meio digital e/ou em Planilhas 

de Acompanhamento. 

 

Os resultados da avaliação da aprendizagem do aluno do Ensino Fundamental e modalidades, por 

meio das atividades presenciais e não presenciais, devem ser transcritos no Histórico Escolar, 

fazendo referência à legislação vigente. 

 

Para os(as) alunos(as) transferidos(as) durante o ano letivo 2020, será expedido o Histórico Escolar 

em curso, constando na observação que a transferência ocorre com aptidão para cursar o mesmo 

ano de escolarização no qual foi matriculado(a) e fazer referência aos seguintes Atos: Lei nº 

14.040/2020, Resolução CNE/CP nº 02/2020 e Resolução CME nº 042/2020. Para as crianças da 

Educação Infantil, será emitido o Relatório de Desenvolvimento com as aprendizagens no período. 

 

Os casos omissos e as situações adversas deverão ser tratadas com a Coordenadoria de Políticas e 

Diretrizes/GEGES/SMED. 

 

Os processos de matrícula e expedição de documentos escolares referentes ao continuum curricular 

2020/2021 serão definidos em instruções normativas próprias. 
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1.3 FLUXO CONTINUUM CURRICULAR 2020/2021 

 

A Rede Municipal Pública de Ensino atende os segmentos da Educação Infantil, Ensino Fundamental 

(Anos Iniciais e Finais), bem como a modalidade Educação de Jovens e Adultos.  

 

A totalidade dos estudantes que conclui os Anos Finais do Ensino Fundamental (9º ano) na Rede 

Municipal, bem como a EJA II (TAP V) procuram outra rede de ensino para cursar o Ensino Médio. A 

maior parte desses estudantes busca a Rede Estadual de Ensino. Aproximadamente 58% dos 

estudantes concluintes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (5º ano) ou da EJA I (TAP III) procura 

outra rede de ensino para cursar os Anos Finais do Ensino Fundamental. Isto representa cerca de 20 

mil estudantes que migram da Rede Municipal de Ensino para outras redes. A Figura 01 apresenta 

essa descrição de forma simplificada: 

 

Figura 01 – Fluxo de alunos da Rede Municipal de Ensino. 

 

 

 

Diante desse cenário, é fundamental o alinhamento entre as Redes de Ensino Municipal e Estadual, 

tanto do ponto de vista de calendário para transferência desses alunos, como das aprendizagens que 

irão compor o currículo essencial. Essa situação descrita não é distinta para os demais municípios 

baianos. Ou seja, a admissão de novos(as) estudantes na Rede Estadual depende do calendário de 

matrícula desta.  

 

Tendo em vista a necessidade de cumprimento das aprendizagens dos(as) estudantes e que o regime 

de colaboração deve existir entre os diversos entes federativos, a Rede Municipal de Ensino deverá 
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manter os(as) estudantes que seriam concluintes no ano de 2020 em sua rede até que seja aberto o 

processo de matrícula da Rede Estadual. 

Considerando, que a estrutura da Rede Municipal de Ensino é dimensionada para atendimento de 

uma média histórica de demanda [infraestrutura, professores(as), coordenadores(as)], que foge 

completamente dos parâmetros estabelecidos pelo cenário de pandemia, somente será possível 

abrir novas vagas para as escolas do município após a abertura de vagas na Rede Estadual. 

 

Os(As) alunos(as) que estavam matriculados em 2020 no 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 7º e 8º anos, TAP I, II e IV e 

os alunos do 5º ano e TAP III que não forem transferidos para outra rede irão realizar o continuum 

curricular 2020/2021 na própria Rede Municipal realizando o currículo essencial do ano de 

escolarização ao qual estava matriculado em 2020 e o ano de escolarização subsequente. Os(As) 

alunos(as) de 5º e 9º anos, TAP III e TAP V que forem transferidos para outras redes irão realizar na 

Rede Municipal de Ensino parte do currículo estabelecido para o continuum curricular 2020/2021 

antes de efetuada a sua transferência. 

 

Considerando que a legislação estabelece como único pré-requisito para acesso à Educação Infantil, 

bem como para o 1º ano do Ensino Fundamental, a idade do(a) aluno(a), os(as) alunos(as) que 

estavam matriculados(as) na Educação Infantil deverão progredir para o ano letivo subsequente e 

realizar o currículo convencional estabelecido pela Rede Municipal em seus referenciais curriculares. 

Isso irá permitir que as crianças que estavam matriculadas no Grupo 05 em 2020 possam cursar o 1º 

ano com o currículo completo. 

 

Até que seja realizada a transferência dos(as) alunos(as) para outra rede, tendo em vista a limitação 

de espaço físico, não será possível transferir alunos(as) de escolas de Anos Iniciais para escolas de 

Anos Finais e, por conseguinte, não será possível transferir os alunos concluintes da Educação Infantil 

(Grupo 05) para as escolas de Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

 

Dessa forma, os(as) alunos(as) que estavam matriculados na Educação Infantil em 2020 deverão 

permanecer na mesma escola e turma que estava, porém irá realizar o ano letivo de 2021. Significa 

dizer que um(a) aluno(a) do Grupo 05 de uma unidade de ensino exclusiva de Educação Infantil 

permanecerá na mesma escola e turma, porém irá cursar o 1º ano do Ensino Fundamental, bem 

como os(as) alunos(as) que eram Grupo 04 em 2020 permanecerão na mesma escola e turma, porém 

já como aluno(a) de Grupo 05. A Figura 02 ilustra essa situação. 
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Figura 02 – Aplicação do currículo no ano de 2021. 

 

 

 

 

2 ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS E CURRICULARES –  

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

2.1 REORGANIZAÇÃO DOS TEMPOS, ESPAÇOS, MATERIAIS E ROTINA  

 

A Educação Infantil trabalhará o continuum curricular 2020/2021 em conformidade com a Lei nº 

14.040/2020, a Resolução CNE/CP nº 2/2020 e a Resolução CME nº 42/2020.  Incialmente, por 

estarmos em contexto de pandemia e manutenção das medidas restritivas de distanciamento social, 

a Educação Infantil iniciará com atividades não presenciais e, assim que as autoridades permitirem, 

com ensino híbrido e ensino presencial.  

 

O ano letivo para a Educação Infantil atenderá aos dispositivos legais, mantendo a carga horária total 

de 800h horas distribuídas em 03 (três) unidades didáticas. 

 

O cenário aponta desafios e possibilidades para o campo educacional, sobretudo às crianças de 02 

(dois) a 05 (cinco) anos de idade. Nesse sentido, é importante reconsiderar os tempos, espaços, 

materiais e práticas pedagógicas desenvolvidas na Educação Infantil, tendo em vista a construção de 

planejamentos condizentes com as circunstâncias atuais no município de Salvador.  
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Tempos, espaços e materiais são elementos fundamentais para efetivação dos objetivos da Educação 

Infantil. 

 

Convém considerar a diferença entre ambiente e espaço, uma vez que o espaço se refere à 

caracterização física através dos objetos, materiais, mobiliário, decoração e o desenvolvimento de 

experiências, enquanto o “ambiente refere-se ao conjunto do espaço físico e às relações que se 

estabelecem no mesmo (os afetos, as relações interpessoais entre crianças e adultos, entre crianças 

e sociedade em seu conjunto)”. (ZABALZA, 1998, p. 232). Portanto, requer a reconfiguração tanto dos 

espaços quanto dos ambientes, desde que garanta o acolhimento livre e criativo do protagonismo 

das crianças, assim como a utilização de materiais que possibilitem o seu desenvolvimento.  

 

No tocante à rotina, é importante considerar que esta deve ser pensada para atender às 

necessidades da criança, sem aprisionar ou enrijecer o cotidiano, orientando o planejamento, para 

que ocorra de forma organizada, dando-lhe segurança, na medida em que consegue antecipar as 

vivências que estão por vir (SALVADOR, 2015a). Isso significa que a rotina pode ser desenvolvida de 

acordo com o ritmo de cada criança e grupo e suas especificidades. Ela contempla a estruturação dos 

tempos, espaços, materiais e propostas planejadas para o cotidiano (SALVADOR, 2015b), que devem 

perpassar pelo tripé: cuidar/educar/brincar, considerando que devemos educar cuidando e cuidar 

educando.  

 

Os pontos relacionados a seguir, visam orientar os profissionais das instituições de Educação Infantil 

quanto à rotina nessa etapa de ensino. São elementos essenciais que devem ser considerados pela 

instituição na elaboração do planejamento de propostas presenciais e não presenciais, observando 

suas peculiaridades, principalmente no que se refere à ordem das ações. 

 

A Figura 03 apresenta os elementos constitutivos da rotina não presencial a serem utilizados pelos 

profissionais na construção e proposição das atividades, bem como no estabelecimento de um 

diálogo permanente com os responsáveis pelas crianças: 
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Figura 03 – Elementos constitutivos da rotina não presencial. 

 

Fonte: SALVADOR. Elementos essenciais para construção da Rotina na Educação Infantil. 2013. 

 

Amparado nos elementos constitutivos supracitados, o Quadro 01 lista os elementos a serem 

utilizados na construção da rotina não presencial pelos diversos sujeitos no contexto escolar: 

 

Quadro 01 – Elementos da rotina não presencial. 

COM DUPLA GESTORA, CORPO DOCENTE E FUNCIONÁRIOS 

ELEMENTOS DA ROTINA RESPONSÁVEL 

Encontros formativos 

da gestão com os 

professores e equipe 

escolar, visando 

identificar as 

possibilidades, 

fragilidades, re/avaliar 

e aprimorar práticas e 

estratégias utilizadas 

no período de 

afastamento do 

ambiente escolar. 

 

Acolhida e escuta dos 

profissionais. 
Diretor(a), Vice-diretor(a) e coordenador(a) 

Formação Nossa Rede 
para professora/or e 
dupla gestora, baseada 
no  

 

Planejamento e 
adequação às 
possibilidades de 
atendimento no 
contexto atual. 

Diretor(a), Vice-diretor(a) e coordenador(a) 

 

 

Formação Nossa Rede SMED e Gerência Regional 

Uso do tempo e seleção 
de propostas a serem 
desenvolvidas com as 

crianças

Cuidados pessoais:

•Alimentação: café da 
manhã, almoço, lanche 
e ceia. 

•Higiene pessoal: 
escovação dos dentes, 
troca de roupa, banho, 
hábito de lavar as 
mãos, sono e descanso, 
etc..

Exploração das 
diferentes linguagens em 
propostas diversificadas

Banho de sol, 
canções, projetos 
de investigação, 
brincadeira livre, 
exploração do 
ambiente, 
leitura/contação de 
histórias, entre 
outras.

Proposta em área 
externa

Exploração de área 
livre.
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para professora/or e 

dupla gestora, baseada 

no currículo Nossa Rede 

Educação Infantil, 

contemplado no RCMEIS 

e demais documentos do 

Programa. 

Organização de 
cronograma e estratégias 
de acompanhamento das 
práticas pedagógicas 
junto às/às 
professoras/es. 

Diretor(a), Vice-diretor(a) e coordenador(a) 

Elaboração e aplicação 

do Plano de 

Desenvolvimento 

Individual do Aluno (PDI) 

para os alunos público-

alvo da Educação 

Especial e/ou com 

Necessidades Educativas 

Especiais. 

Diretor(a), Vice-diretor(a) e coordenador(a), 
professor(a) e família. 

Mapeamento e planejamento do contato com as 

famílias e crianças. 
Diretor(a), Vice-diretor(a), coordenador(a) e 

professor(a) 

Planejamento para encontro com as famílias, com 

o apoio do DVD Nossas crianças. 
Coordenador(a) e professor(a) 

Reuniões sistemáticas com as equipes de trabalho. Diretor(a), Vice-diretor(a) e coordenador(a) 

Troca de experiências entre os profissionais sobre 

o cotidiano no contexto da pandemia. 
Comunidade escolar 

Levantamento de sugestões de leitura 

contempladas nos materiais do Nossa Rede 

Educação Infantil, a fim de realizar estudos e 

pesquisas. 

Coordenador(a) e professor(a) 

Construção de memória pedagógica e reflexiva 

sobre as ações desenvolvidas nesse período. 
Diretor(a), Vice-diretor(a) e coordenador(a) e 

Professor(a) 

COM A CRIANÇA 

ELEMENTOS DA ROTINA RESPONSÁVEL 

Envio de vídeos com brincadeiras diversas, 

músicas, movimento, bem como jogo de memória, 

jogo simbólico, faz de conta e contação de 

histórias. Os vídeos devem estar baseados nas 

orientações constantes no documento: Roteiro 

para produção de vídeos enviado pela SMED. 

Professor(a) 
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Envio de cards com sugestões de brincadeiras, 

experiências, confecção de brinquedos. Propostas 

que gerem autonomia das crianças e que as 

mesmas se sintam convidadas a realizá-las. 

Professor(a) 

Elaboração e entrega de atividades impressas. Professor(a) 

Construção de alternativa para comunicação com 

a família, de forma que seja assegurado o acesso 

às sugestões de brincadeiras propostas nos vídeos 

e cards. 

Diretor(a), Vice-diretor(a) e coordenador(a) e 
Professor(a) 

Utilização de material Nossa Rede (profissionais, 

crianças e famílias). 
Diretor(a), Vice-diretor(a) e coordenador(a) e 

Professor(a) 

Aplicação do Plano de Desenvolvimento Individual 
do Aluno (PDI) para os alunos público-alvo da 
Educação Especial e/ou com Necessidades 
Educativas Especiais. 

Professor(a) 

Monitoramento da aplicação do Plano de 
Desenvolvimento Individual do Aluno (PDI). 

Diretor(a), Vice-diretor(a) e coordenador(a) 

COM A FAMÍLIA 

ELEMENTOS DA ROTINA RESPONSÁVEL 

Plantão tira-dúvidas para dialogar com as 

famílias, por meio de telefone, WhatsApp ou 

outros canais de comunicação. 

Diretor(a), Vice-diretor(a) e coordenador(a) e 
Professor(a) 

Reunião presencial escalonada (de acordo com o 

protocolo sanitário) ou virtual com as famílias 

para tratar dos procedimentos adotados pela 

SMED. 

Diretor(a), Vice-diretor(a) e coordenador(a) e 
Professor(a) 

Realização de inventário com as famílias sobre 

as experiências durante o período da pandemia, 

recolhendo dados que possibilitem o 

planejamento de propostas com as crianças. 

Coordenador(a) e professor(a) 

Troca de experiências entre famílias sobre os 

cuidados e acompanhamento das crianças no 

período de distanciamento social. 

Diretor(a), Vice-diretor(a) e coordenador(a) e 
Professor(a) 

Criação de outras estratégias que a instituição 

julgar necessárias para contato com as famílias 

das crianças. 

Diretor(a), Vice-diretor(a) e coordenador(a) e 
Professor(a) 

Elaboração de relatório pedagógico para 

encaminhamento para atendimento 

multidisciplinar (ver orientações no documento 

SMED “Somos Todos Iguais na Diferença”, 2015), 

quando identificado alguma situação emocional 

ou pedagógica da criança. 

Diretor(a), Vice-diretor(a) e coordenador(a) e 
Professor(a) 

ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO 
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As(os) professoras(es) construirão relatório pedagógico, a cada unidade didática, conforme indicado 

pelo Conselho Municipal da Educação (CME), na Resolução CME N° 042/2020, do percurso de cada 

criança, pautado nos seguintes aspectos: 

▪ Conversa com a família. 

▪ Conversa com a criança. 

▪ Retorno das propostas realizadas: possibilidades e desafios na realização das atividades pela 

criança. 

▪ Discussões com a equipe pedagógica da escola. 

▪ Registros por meio de fotografias, desenhos, brinquedos confeccionados, gravações de 

áudios e vídeos, prints de envio de mensagens de texto, envio de mensagens nas redes 

sociais. 

▪ Registros pessoais com anotações e observações da(o) professora(or), depoimentos das 

famílias. 

 

Todas as crianças devem possuir seu relatório. Logo, a escola deve esgotar todas as alternativas de 

contato com a família.  

 

O registro da frequência das atividades não presenciais (vínculo da criança por meio da realização 

das atividades mediadas pela família ou responsável) será feito na Ficha Síntese Educação Infantil 

(Anexo I).   

 

A Figura 04 orienta para os elementos constitutivos da rotina presencial, a fim de que sejam 

promovidas vivências que contribuam para o desenvolvimento de aprendizagem das crianças.  

 

Figura 04 – Elementos constitutivos da rotina presencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organização do 
ambiente

Seleção e oferta 
dos materiais

Uso do tempo e 
seleção de 
propostas a 

serem 
desenvolvidas 

com as 
crianças

Preparação para 
a saída

Cuidados pessoais  
Alimentação: café da manhã, almoço, lanche e 

ceia; higiene pessoal: escovação dos dentes, troca 
de roupa, banho, hábito de lavar as mãos, sono e 

descanso, etc..  
 

Exploração das diferentes linguagens em 
propostas diversificadas 

Banho de sol, canções, projetos de investigação, 
brincadeira livre, exploração do ambiente, 
leitura/contação de histórias, entre outras. 

 
Proposta em área externa  
Exploração de área livre. 
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Fonte: SALVADOR. Elementos essenciais para construção da Rotina na Educação Infantil. 2013. 

 

O Quadro 02 lista as ações pedagógicas a serem realizadas na construção da rotina presencial pelos 

diversos sujeitos no contexto escolar. 

 

Quadro 02 - Ações pedagógicas da rotina presencial. 

 

COM DUPLA GESTORA, CORPO DOCENTE E FUNCIONÁRIOS 

Continuação das ações implantadas e implementadas na Rotina Não Presencial. 

COM A CRIANÇA 

ELEMENTOS DA ROTINA RESPONSÁVEL 

Diálogo, de forma lúdica (teatro de professores ou de fantoche) 

com as crianças, ressaltando a importância de se evitar o toque 

com os colegas e demais adultos na escola, assim como 

explicitação dos novos procedimentos no espaço escolar. 

Professor(a) e ADI 

Conversa com as crianças sobre as ações de precaução e 

prevenção. 

Professor(a) e ADI 

Prática de lavagem de mãos de todas as crianças, com 

frequência regular (desde a entrada, antes e depois das 

refeições, após uso do banheiro, após ações educativas, bem 

como deslocamentos de espaços).  

Professor(a) e ADI 

Combinados com as crianças de rituais para os cumprimentos 

com brincadeiras, músicas e formas de outros grupos e culturas 

que não fazem uso do contato físico (com os pés, com as mãos, 

cantando etc.).  

Professor(a) e ADI 

Acolhimento das crianças no retorno às atividades, 

preconizando o aspecto lúdico e criativo. 
Comunidade escolar 

Promoção de participação das crianças sobre as possíveis 

reorganizações dos espaços e sua escuta no período de 

adaptação, para orientar tomadas de decisões. 

Professor(a) 

Valorização das dúvidas, receios, curiosidades e hipóteses que 

as crianças constroem sobre o coronavírus e a pandemia, bem 

como as alegrias do reencontro presencial. 

Professor(a) 

Escuta das histórias e vivências de cada criança no contexto da 

pandemia, considerando o tempo e as múltiplas formas de cada 

criança se comunicar, se expressar. 

Professor(a) 

Alerta sobre a prática de não compartilhamento de brinquedos 

entre as crianças presentes.  

Professor(a) e ADI 

Utilização de espaços externos, explorando-os prioritariamente. Professor(a) e ADI 

Oferta de recursos da natureza devidamente higienizados Professor(a) e ADI 
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(gravetos, folhas, pedras, entre outros) para exploração das 

crianças. 

Exploração de recursos do cotidiano. Professor(a) e ADI 

Utilização de combinados com as crianças. Professor(a) e ADI 

Leitura e contação de histórias. Professor(a) 

Confecção de brinquedos pelas crianças. Professor(a) 

Conversa com as crianças sobre o COVID -19 através da 

contação de histórias. 
Comunidade escolar 

Aplicação do Plano de Desenvolvimento Individual do Aluno 

(PDI) para os alunos público-alvo da Educação Especial e/ou com 

Necessidades Educativas Especiais. 

Professor(a) 

Monitoramento da aplicação do Plano de Desenvolvimento 

Individual do Aluno (PDI). 
Diretor(a), Vice-diretor(a) e 

coordenador(a) 

Elaboração de relatório pedagógico para encaminhamento do 

atendimento multidisciplinar (ver orientações no documento 

SMED “Somos Todos Iguais na Diferença”, 2015), quando 

identificado alguma situação emocional da criança. 

Professor(a) 

Utilização de material Nossa Rede (profissionais, crianças e 

famílias). 
Diretor(a), Vice-diretor(a) e 

coordenador(a) 

COM A FAMÍLIA 

Continuação das ações implantadas e implementadas na Rotina Não Presencial. 

ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO 

ELEMENTOS DA ROTINA RESPONSÁVEL 

▪ O acompanhamento pedagógico na Educação Infantil deve 

considerar as conquistas, avanços, possibilidades e 

aprendizagens da criança.  

▪ O ponto de partida constitui-se das características de cada 

criança, apresentadas individualmente, através de conversa 

com a família (preenchimento da ficha de anamnese), além 

da observação e escuta de cada criança. 

▪ Reanálise do Plano de Desenvolvimento Individual do Aluno 

(PDI). 

▪ Instrumentos para acompanhamento: 

o Diário de Classe: registro do percurso das crianças. 

o Portfólio individual: registro das aprendizagens e dos 

caminhos percorridos pela criança. 

o Múltiplos registros realizados por crianças e adultos 

(professor(a), família).     

O processo de 
acompanhamento pedagógico 

deve ser realizado pelo(a) 
Professor(a) com o suporte 

do(a) Coordenador(a) 
pedagógico(a) 
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2.2 PROPOSTA CURRICULAR 

 

A Educação Infantil da Rede Pública Municipal de Salvador possui Proposta Curricular organizada por 

meio de Campos de Experiência, rompendo fronteiras rígidas na abordagem curricular (BRASIL, 2009; 

SALVADOR, 2015c). Dessa forma, na Educação Infantil não será definido um currículo essencial para o 

período de pandemia, tendo em vista a especificidade da etapa de ensino. 

 

Os objetivos gerais da Educação Infantil (SALVADOR, 2015c, p. 62 e 63) buscam promover um 

atendimento que possibilite à criança, ao longo do seu processo de desenvolvimento, acesso às 

experiências para apropriação e imersão na sociedade, através das práticas sociais de sua cultura, 

das linguagens que essa cultura produz, e produziu, para construir, expressar e comunicar 

significados e sentidos. (BARBOSA, 2009).  

 

Nesse sentido, as aprendizagens a serem conquistadas pela criança ocorrem, de forma articulada e 

integrada, havendo diálogo permanente entre as diferentes linguagens e os conhecimentos relativos 

ao desenvolvimento da autonomia, das relações e da compreensão sobre o mundo natural, social e 

cultural (SALVADOR, 2015c, p. 60).  

 

O processo de construção do conhecimento da criança se efetiva na sua interação com o meio 

sociocultural, não havendo comportamentos e habilidades predefinidas. Portanto, os objetivos estão 

inter-relacionados e se complementam a partir de vivências integradoras. 

 

Na Educação Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos 

estruturantes as interações e as brincadeiras, considerando a multidimensionalidade da criança. 

Dessa forma, as aprendizagens não devem se organizar por conteúdos, componentes curriculares ou 

áreas do conhecimento. O professor deve planejar suas ações articuladas às situações vivenciadas 

pelas crianças e suas famílias com os campos de experiências e os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento. 

 

A organização curricular, nesse segmento, considera as faixas etárias a cada 02 (dois) anos, para fins 

didáticos, conforme definido no RCMEIS (SALVADOR, 2015c). 

  



 
 

 
33 

Av. Anita Garibaldi, 2981, Ondina – Salvador BA | Tel.: (71) 3202.3160 

Figura 05 – Organização curricular. 

 

 

Fonte: RCMEIS (SALVADOR, 2015c) 

 

Entretanto, considerando que cada criança está em contínuo processo de desenvolvimento, cabe 

aos(às) professores(as) flexibilizar as aprendizagens e os desafios propostos. 

 

O planejamento deve ser realizado em articulação com o(a) coordenador(a) pedagógico(a) nos 

encontros de Atividade Complementar (AC) e deverá seguir a organização curricular já definida no 

RCMEIS (SALVADOR, 2015c) para nortear o planejamento das propostas presenciais e não 

presenciais, observando o ritmo e o desenvolvimento da criança e as ações pedagógicas constantes 

neste documento. 

 

Para que sejam promovidas experiências significativas, devem ser considerados os seus princípios: 

participação e protagonismo das crianças, práticas de vida, integralidade e ludicidade, contribuindo 

para o desenvolvimento e aprendizagens das crianças. 

 

2.3 AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

A avaliação na Educação Infantil será mediante acompanhamento e registro do seu 

desenvolvimento, sem objetivo de promoção mesmo que seja para o acesso ao Ensino Fundamental. 

(SALVADOR, 2015c, p. 151). 
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Nessa perspectiva, o processo avaliativo ou acompanhamento do desenvolvimento infantil ocorre de 

forma processual e contínua, pautado nas aprendizagens definidas nos Campos de Experiências para 

cada grupo, sem fins de promoção ou retenção da criança. Portanto, a avaliação visa acompanhar o 

percurso e pautar, no planejamento, adaptações e intervenções pedagógicas às especificidades da 

criança e do grupo. A participação da família é de suma importância nesse processo. 

 

Quanto ao acompanhamento das propostas pedagógicas desenvolvidas pela instituição, na forma de 

atendimento não presencial, deverá ser realizado por meio de relatório das ações pedagógicas, 

contemplando as possibilidades e dificuldades encontradas no processo, conforme indicado pelo 

Conselho Municipal da Educação, na Resolução CME N° 042/2020, o qual dispõe sobre Regime 

especial de atividades pedagógicas não presenciais para o Ensino Fundamental e suas modalidades e 

para a Educação Infantil, no âmbito das instituições e redes que compõem o Sistema Municipal de 

Ensino de Salvador, em decorrência da Pandemia Covid-19. (SALVADOR, 2020). 

 

O acompanhamento do percurso de cada criança, nessa forma de atendimento, deverá considerar 

suas experiências vividas, possibilidades e aprendizagens, como ser integral, nos seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, para que possam ser planejadas propostas pedagógicas que 

promovam o seu bem-estar e desenvolvimento nos contextos em que estão inseridas. Para tanto, os 

professores construirão um relatório a cada Unidade Didática sobre o percurso de cada criança. 

 

Todas as crianças devem possuir seu relatório, logo a escola deve esgotar todas as alternativas de 

contato com a família. E, ainda que não obtenha sucesso, é importante que registre no relatório 

todas as alternativas e estratégias utilizadas para a manutenção do vínculo entre a criança e a escola. 

 

O acompanhamento das propostas pedagógicas desenvolvidas pelas instituições, na forma de 

atendimento presencial, deve considerar as conquistas, avanços, possibilidades e aprendizagens da 

criança, ou seja, o seu percurso no processo de construção do conhecimento. Portanto, não possui 

objetivo de seleção, promoção ou classificação de criança em “apta” e “não apta”, “pronta” ou “não 

pronta”, “madura” ou “imatura” (Diário de Classe da Educação Infantil, 2019). A finalidade é reunir 

elementos para reorganizar tempos, espaços e situações que garantam os direitos de aprendizagem 

de todas as crianças. (BRASIL, 2018).  
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O ponto de partida constitui-se das características de cada criança, apresentadas, individualmente, 

por meio de conversa com a família (preenchimento da ficha de anamnese), além da observação e 

escuta de cada criança. 

 

 

3. ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS E CURRICULARES PARA O ENSINO 
FUNDAMENTAL E MODALIDADES 
 

3.1 REORGANIZAÇÃO DOS TEMPOS E ESPAÇOS ESCOLARES NO CONTINUUM CURRICULAR 

 

A SMED utilizará o ensino remoto e o ensino híbrido para desenvolver o continuum curricular de 02 

(dois) anos, 2020/2021 e manter o vínculo com os alunos enquanto perdurar as medidas sanitárias, 

estreitando os processos de ensino e aprendizagem, devendo ser efetivados no Ensino Fundamental 

(Anos Iniciais/Finais) e modalidades (Regularização de Fluxo e Educação de Jovens e Adultos). 

 

O referido continuum curricular terá carga horária total de 1.600 horas. Desse total, 108 horas foram 

cumpridas entre fevereiro e março de 2020, restando 1.492 horas que serão distribuídas em 04 

(quatro) unidades didáticas, conforme calendário escolar a ser publicado, e organizadas na proposta 

curricular de cada segmento conforme Anexo II. As escolas com oferta de tempo integral deverão 

seguir a proposta curricular funcionando em tempo parcial. As 108 horas supracitadas serão 

consideradas para o tempo parcial e integral.  

 

A carga horária restante de 1.492 horas deverá ser cumprida por todas as unidades escolares do 

Ensino Fundamental, podendo variar a proporção entre atividades presenciais e não presenciais, 

considerando a estrutura física da escola, tamanho da turma, espaço da sala de aula, em 

atendimento às regras de distanciamento social.   

 

3.1.1 Organização do Ensino Remoto 

 

Para a organização do referido continuum de forma totalmente não presencial para o aluno, 

seguiremos a proposta curricular contida no Anexo II devendo ser adotados os procedimentos a 

seguir: 

 

a) Considerar a semana de 06 (seis) dias, contando com o sábado; 



 
 

 
36 

Av. Anita Garibaldi, 2981, Ondina – Salvador BA | Tel.: (71) 3202.3160 

b) Contemplar as aprendizagens do currículo previstas no Anexo III equivalente ao continuum 

para dois anos de escolarização (o ano que o aluno ingressou em 2020 e o que deverá cursar 

em 2021), dentro da carga horária prevista. 

c) No planejamento das atividades previstas para os alunos, será computada a carga horária de 

07 (sete) tempos diários, de 50 min cada, sendo 04 (quatro) atividades e três horas aulas 

diárias de atividades de Orientação didático-pedagógicas equivalentes a 42 tempos 

semanais. 

d) O Quadro 03 apresenta as propostas de atividades a serem realizadas nas horas aulas não 

presenciais, considerando as diversas possibilidades da escola e dos alunos. Para o período 

de adaptação ao ensino remoto deverão ser realizadas as horas aulas diárias de atividades de 

Orientação didático-pedagógicas de acordo com o mínimo de cada componente curricular, 

conforme descrito no quadro exemplificado no Anexo II – C. 

e) As equipes das unidades escolares devem planejar aulas e orientações pedagógicas e 

disponibilizar para os alunos em meio impresso e/ou em meio digital através do uso das 

redes sociais, de acordo com as possibilidades da escola e quando isso for viável. 

f) O coordenador pedagógico (e/ou equipe gestora) da escola deve se articular com os 

professores para a programação das atividades as serem realizadas nos 42 tempos semanais 

e elaborar o planejamento conforme sugerido no Anexo IV.  

 

Quadro 03 – Rotinas pedagógicas não presenciais. 

Rotinas pedagógicas Como realizar Acompanhamento (SMA) 

Orientação didático 
pedagógica 

Elaboração do plano de aula 
com a descrição detalhada do 
processo de orientação para os 
alunos sobre conteúdos, 
elemento curricular, objeto de 
aprendizagem e atividades 
pedagógicas.   

Registro por turma na lista de 
atividades realizadas. 
 
Registro por aluno do cômputo 
das atividades entregues e 
devolvidas. 

Atividades relacionados às 
aulas da TV 
 
 

Elaborar atividades com base 
nas aulas da TV contendo de 02 
(duas) até 10 (dez) questões ou 
utilizar as atividades 
disponibilizadas no site da 
SMED. 
 
*Os professores poderão 
elaborar conjuntamente um 
Bloco de Atividades contendo 
até 05 (cinco) páginas para cada 
programa da Regularização de 

Controle de participação de 
acordo com as atividades 
associadas às aulas de TV 
que serão sistematizadas no 
SMA -  Anexo V. 
Lançamento no SMA do 
desempenho por aluno das 
atividades associada às aulas na 
TV com base na correção feita 
pelo professor 
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Fluxo, até 10 (dez) páginas para 
cada ano de escolarização dos 
Anos Iniciais/Finais, até 15 
(quinze) páginas para cada TAP 
da EJA. 
 

Aulas na TV Informar no roteiro de estudos 
a programação das aulas 
disponibilizada pela SMED e 
correlacionar aos Blocos de 
Atividades propostos de acordo 
com as aulas exibidas nos canais 
de TV. 

 

Blocos de Atividades Elaboração e correção pelos(as) 
professores(as), de acordo com 
o ano de escolarização, 
relacionados aos assuntos 
abordados em aula do próprio 
professor. 

Processo de registro da entrega 
e devolução dos Blocos de 
Atividades computados junto às 
demais atividades elaboradas 
pela Escola para os alunos 
realizarem nas horas/aulas não 
presenciais.  
 
. 

Aulas síncronas e 
assíncronas 

Aulas por meio de plataformas, 
canais digitais e/ou redes 
sociais (em tempo real ou 
gravadas pelo professor). 

Sistematização no SMA no item 
“Recursos e estratégias 
didáticas utilizados na turma”. 

Utilização do Material do 
livro Aprova Brasil (Língua 
Portuguesa e Matemática)  
para o 2º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental 

Distribuir os livros para os 
alunos e utilizá-los nas aulas 
presenciais em articulação com 
as atividades não presenciais, 
orientando sobre as atividades 
a serem realizadas pelos alunos 
(páginas, quantidade de 
questões). 

Acompanhamento de 
desempenho de Língua 
Portuguesa e Matemática com 
base nos resultados dos 
simulados no sistema próprio 
do Aprova Brasil. 

Leitura de livros impressos 
e digitais 

Selecionar e indicar livros 
impressos e/ou digitais para 
elaboração de resenhas, 
participação em gincanas de 
leitura.   

Acompanhamento de livros 
lidos pelos alunos.  

Realização de 
experimentos de ciências 

Selecionar e indicar 
experimentos de fácil realização 
que possam ser realizados pelos 
alunos junto com suas famílias. 

Registro escrito das 
observações realizadas. 
 
Inserção da quantidade de 
experimentos realizados no 
SMA. 

Atividades 
complementares 

Orientar para a realização de 
pesquisas diversas; elaboração 
de resumos, resenhas livros, 
filmes etc.; relatório de 
experimentos;  reescritas de 

Registro no SMA das atividades 
orientadas pelo(a) professor(a) 
realizadas pelos(as) alunos(as) 
com o intuito de consolidar as 
aprendizagens nas horas/aula 
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textos; confecção de jogos e/ou 
brinquedos com materiais 
reutilizáveis; desenhos e 
pinturas utilizando alguma 
técnica específica; estudo 
dirigido; roteiros para a família 
e estudantes – com orientações 
de cuidados e atividades que 
serão realizadas; sequência 
didática, podcasts, gameficação. 

não presenciais.   

 

A SMED realizará ações formativas para as rotinas pedagógicas constantes no Quadro 03, de acordo 

com as especificidades de conteúdo e público, por meio de plataformas digitais, com o objetivo de 

esclarecer aspectos relacionados à operacionalização das referidas rotinas.  

 

3.1.2 Organização do Ensino Híbrido 

 

Para a organização do referido continuum na proposta híbrida para o aluno, seguiremos a proposta 

curricular contida no Anexo II, devendo ser adotados os procedimentos a seguir: 

 

a) Considerar a semana de 06 (seis) dias, contando com o sábado; 

b) Contemplar as aprendizagens do currículo previstas no Anexo III equivalente ao continuum 

para dois anos de escolarização (o ano que o aluno ingressou em 2020 e o que deverá cursar 

em 2021), dentro da carga horária prevista; 

c) No planejamento das atividades previstas para os alunos, será computada a carga horária de 

07 tempos diários, de 50 min cada, equivalentes a 42 tempos semanais.  

d) O coordenador pedagógico (e/ou equipe gestora) da escola deve se articular com os 

professores para a programação das atividades as serem realizadas nos 42 tempos semanais 

e elaborar o planejamento conforme sugerido no anexo IV.  

e) Considerar para cada dia de aula na unidade escolar:  

• 05 tempos de aula presencial (50 minutos cada), de acordo com a matriz curricular e 

o horário de aula. 

• 02 (dois) atividades não presenciais para serem realizadas no turno oposto em casa e 

disponibilizar para os alunos em meio impresso e/ou em meio digital através do uso 

das redes sociais, de acordo com as possibilidades da escola e quando isso for viável. 

f) Considerar para cada dia de atividade não presencial que as equipes das unidades escolares 

devem planejar aulas e orientações de estudos com 07 atividades diárias para serem 
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realizadas dentro de um tempo pedagógico (50 minutos cada) e disponibilizar para os alunos 

em meio impresso e/ou em meio digital através do uso das redes sociais, de acordo com as 

possibilidades da escola e quando isso for viável. 

g) Na organização do rodízio os dias de frequência presenciais dos alunos devem ser 

intercalados. Os alunos devem assistir aulas presenciais de todos os componentes 

curriculares.  Exemplo: Numa realidade que a escola consegue atender diariamente 50% dos 

alunos de uma turma, um grupo de alunos que frequentou a 1ª semana na segunda, quarta e 

sexta, na 2ª semana deve ir na terça e quinta. No sábado, todos acompanham/ realizam 

atividades não presenciais conforme planejamento da Unidade Escolar, e assim 

sucessivamente até fechar todas as semanas letivas previstas. Dessa forma, ao final, os 

alunos terá tido contato com todos os professores e componentes presencialmente.  

 

O Quadro 04 apresenta as propostas de atividades a serem realizadas nas horas aulas presenciais, 

considerando as diversas possibilidades da escola e dos alunos: 

 

Quadro 04 – Rotinas pedagógicas para os momentos presenciais do ensino híbrido. 

Rotinas pedagógicas Como realizar Acompanhamento (SMED) 

Aulas presenciais Ministrar aulas, de acordo 
com as especificidades de 
cada componente curricular, 
para todos os anos de 
escolarização de forma 
escalonada de acordo com o 
Manual Operacional da 
Unidade Escolar. 

Acompanhamento da frequência e 
desempenho dos alunos através do 
SMA. 
 
Acompanhamento através de 
avaliação externa de entrada e 
saída. 

Cadernos de L. Portuguesa, 
Matemática e Ciências do 
Nossa Rede 1° ao 9º ano do 
Ensino Fundamental 

Distribuir os cadernos para os 
alunos e utilizá-los nas aulas 
presenciais em articulação 
com as atividades não 
presenciais, orientando sobre 
as atividades a serem 
realizadas pelos alunos 
(páginas, quantidade de 
questões). 

Registro no SMA do desempenho 
dos alunos nas atividades das 
sequências didáticas. 
 
 
 
 
 

Utilização do Material da 
Regularização de Fluxo – Se 
Liga e Acelera Brasil 

Distribuir os livros para os 
alunos e utilizá-los nas aulas 
presenciais em articulação 
com as atividades não 
presenciais, orientando sobre 
as atividades a serem 
realizadas pelos alunos 
(páginas, quantidade de 

Preenchimento mensal dos 
instrumentos específicos no 
sistema de cada programa. 



 
 

 
40 

Av. Anita Garibaldi, 2981, Ondina – Salvador BA | Tel.: (71) 3202.3160 

questões). 

Atividades Estudo Dirigido 
no contraturno 

Elaboração, encaminhamento 
e correção das atividades 
realizadas pelos(as) alunos(as) 
do indicador por ano de 
escolarização do Ensino 
Fundamental. 

Registro no SMA das atividades 
orientadas pelo(a) professor(a), 
realizadas pelos(as) alunos(as) 
extraclasse com o intuito de 
consolidar as aprendizagens 
construídas presencialmente em 
classe. 

 

No formato híbrido, devem ser também consideradas as rotinas de atividades pedagógicas não 

presenciais que constam no Quadro 03, em articulação com as aulas presenciais.  

 

Nos casos em que a família ou o aluno adulto decida não frequentar as aulas presenciais, 

independente de qual seja o segmento, o aluno deverá continuar totalmente no ensino remoto.  

 

3.1.3 Educação de Jovens e Adultos 

  

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) apresenta especificidades que precisam ser consideradas no 

planejamento do ensino remoto e do ensino híbrido. Como o público-alvo é muito variado, o 

tratamento a cada demanda deverá ser realizado da melhor forma possível proporcionando acesso 

aos Saberes dos quais os(as) alunos(as)  tem direito. Considerando as formas de oferta da EJA na 

Rede Municipal é importante situarmos o seguinte: 

 

a) Para o continuum curricular os(as) alunos(as) da EJA Diurno terão a mesma organização 

curricular, por meio dos Saberes, tanto para as atividades não presenciais quanto para o 

ensino híbrido.  

 

b) O público da EJA Noturno composto por jovens, adultos e idosos, precisa de maior 

atenção principalmente em relação a esses últimos, que devem seguir obrigatoriamente 

a restrição de idade e comorbidades conforme as orientações da Organização Mundial 

da Saúde (OMS). Tais alunos serão atendidos por meio de atividades não presenciais e 

devem observar as orientações das autoridades de saúde para o retorno as atividades 

presenciais.  

 

I. Para os(as) alunos(as) que não possuem restrição de idade e/ou que não 

integram o grupo de risco, o continuum curricular 2020/2021 será desenvolvido 

por meio do ensino remoto e do e ensino híbrido, contando com as mesmas 
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orientações de Rede em relação a autonomia para realização das atividades não 

presenciais, complexidade, condições de acesso e uso das tecnologias da 

informação e comunicação. Caso o(a) aluno(a) não se sinta seguro(a) para 

realização de atividades presenciais  durante o ensino híbrido, poderá optar pelo 

ensino remoto e realizar as atividades de forma não presencial, tendo todas as 

orientações garantidas. 

 

c)  O planejamento do(a) professor(a) orientado(a) pelo(a) coordenador(a) pedagógico(a) 

deverá atender as especificidades da EJA,  mas, devem constar os mesmos critérios de 

acesso as atividades, controle e frequência utilizados para os(as) alunos(as) do Ensino 

Fundamental Regular.  

 

d) Os(as) alunos(as) em cumprimento de medidas socioeducativas deverão ter seus direitos 

de aprendizagem assegurados com a garantia do acesso às atividades pedagógicas tanto 

no ensino remoto quanto no ensino híbrido, ambos nos moldes da EJA Diurno. Para 

tanto, há a necessidade de articulação das escolas com as instituições socioeducativas. 

 

Considerando a organização da modalidade EJA, excepcionalmente neste continuum curricular 

2020/2021, as turmas serão organizadas a partir de uma avaliação de entrada, respaldada nos 

Saberes conclusivos, cujo objetivo será a classificação dos alunos conforme o seu nível de 

aprendizagem. Os alunos poderão avançar para os Tempos de Aprendizagem subsequentes, após 

aferida avaliação, conforme a legislação específica vigente. 

 

3.1.3 Acompanhamento pedagógico  

 

O acompanhamento pedagógico do Ensino Fundamental (Anos Iniciais, Anos Finais) e da Educação 

de Jovens e Adultos será ajustado às necessidades e demandas das ações a serem desenvolvidas, 

com a utilização do SMA (Sistema de Monitoramento e Acompanhamento), ferramenta de 

acompanhamento dos indicadores de processo da Rede Municipal de Ensino de Salvador.  

 

Para a sistematização das informações no SMA, os professores devem fazer registros diários nos 

diversos instrumentos, tais como espelhos SMA (Anexo VI) e instrumentos de apoio, e lançar as 

informações no SIGEL/módulo SMA mensalmente, a cada início do mês subsequente. O 
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detalhamento das ações no Sistema, contemplando os novos indicadores e cronograma de 

lançamento será estabelecido em Instrução Normativa específica sobre SMA.   

 

Portanto, listamos no Quadro 05 os indicadores de processos a serem acompanhados nos Anos 

Iniciais, Anos Finais do Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos em nível de turma e 

no Quadro 06 em nível de aluno: 

 
Quadro 05 – Indicadores de processo do Sistema de Monitoramento e Acompanhamento (SMA). 
 

LANÇAMENTO MENSAL POR TURMA 

REUNIÕES DE PLANEJAMENTO – Planejamento feito pelo(a) professor(a) (“AC”) com a articulação 

do(a) coordenador(a)  pedagógico(a), que pode ser presencial ou não presencial (online) via 

plataformas digitais. 

OBSERVAÇÕES DO(A) COORD. PEDAGÓGICO(A) – Acompanhamento da ação pedagógica do(a) 

professor(a) em  sala de aula pelo(a) Coordenador(a), uma vez por mês, em cada turma no 

presencial. 

AULAS PREVISTAS/AULAS DADAS – Monitorar o cumprimento e efetivação das aulas (tempos 

pedagógicos) no presencial previstas no calendário letivo. 

MOTIVO DE DESATIVAÇÃO – Informar o status da turma no mês: Ativa/Falta do 

professor/Remanejamento de turma/Falta de dados para lançamento. 

RECURSOS E ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS UTILIZADOS NA TURMA (MARCAR MÚTIPLOS ITENS). 

 LIVRO PNLD 

 MATERIAIS APROVA BRASIL 

 CADERNOS DE EJA 

 AULA / ORIENTAÇÃO VIA GOOGLE MEET E WHATSAPP 

 JEPP – SEBRAE 

 ATIVIDADES EXTRAS (solicitações de pesquisas diversas; elaboração de resumos, resenhas, 

etc.; reescrita de textos; confecção de jogos e/ou brinquedos com materiais reutilizáveis; 

desenhos e pinturas utilizando alguma técnica específica; roteiros para a família e 

estudantes com orientações de cuidados e atividades que serão realizadas; sequência 

didática, entre outras). 
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Quadro 06 – Indicadores de processo do Sistema de Monitoramento e Acompanhamento (SMA)  

LANÇAMENTO MENSAL POR ALUNO 

FREQUÊNCIA DO ALUNO (REGISTRO DE FALTAS) – Acompanhar a frequência do(a) aluno(a), na 

escola, a partir dos (a)números de aulas letivas, (b) da aula presencial e os (c) motivos de 

infrequência. 

PARTICIPAÇÃO DO ALUNO – Proporção do (a) número de atividades entregues para o aluno, pela 

escola, versus (b) número de atividade devolvida pelo aluno, respondida, com objetivo de 

acompanhar a frequência na carga horária não presencial.  

ATIVIDADE AULA DA TV – Desempenho (de 0 a 10 pontos) das atividades relacionadas às aulas 

(aprendizagem/saberes/conteúdos) exibidas na TV, elaboradas pelos(as) professores(as). As 

orientações para elaboração e cálculo de definição destas atividades estão dispostas no Anexo V. 

ESTUDO DIRIGIDO – Quantidade de atividades feita pelo aluno, elaborada pela(o) professora(or) 

como consolidação da aprendizagem da aula presencial dada, para ser realizada não 

presencialmente. 

LIVROS LIDOS – Quantidade de livros lidos no formato impresso ou em formato digital no período 

presencial ou não presencial. 

Anos Iniciais do EF = 2 livros lidos por aluno no mês. 

Anos Finais do EF = 3 livros lidos por aluno no mês. 

Anos Iniciais da EJA = 1 livro lido por aluno no mês. 

Anos Finais da EJA = 2 livros lidos por aluno no mês. 

CADERNOS NOSSA REDE – Desempenho (de 0 a 10) nas atividades propostas e orientadas pelo 

professor dentro da sequência didática dos Cadernos Nossa Rede. A orientação da forma de 

seleção, organização e registro desta atividade será ampliada na formação realizada pela SMED. 

EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS – Atividade com objetivo de estimular a curiosidade dos(as) 

alunos(as) para uma nova leitura e interpretação do mundo, introduzindo novas palavras e 

símbolos, favorecendo o desenvolvimento de habilidades, como criatividade, colaboração, 

resolução de problemas, pensamento crítico, entre outras. Fica definido o mínimo de 02 (dois) 

experimentos científicos por mês realizados pelo(a) aluno(a), consolidados através de registro 

definido pelo(a) professor(a) nas atividades presenciais e não presenciais referente ao 

componente curricular de ciências. 
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ACOMPANHAMENTO DO PDI – Registro das estratégicas pedagógicas para o desenvolvimento 

dos(as) alunos(as) público alvo da Educação Especial, elaborado de forma coletiva entre (os)as 

professores(as), gestão escolar e família em articulação com a coordenação pedagógica da escola. 

Deverá ser realizado para o presencial e o não presencial. 

a) AVALIAÇÃO ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (NOTA) – corresponde ao registro do 

Resultado da Avaliação, do(a) aluno(a), no fim de cada unidade didática (presencial).  

 

Salientamos que, para a Regularização de Fluxo, o acompanhamento dos indicadores ocorrerá nas 

ferramentas próprias dos Programas Se Liga e Acelera: Sistema Panorama (Frequência presencial, 

Livros Lidos, Para Casa, Experimentos Científicos) e Planilhas no drive (Atividades aulas da TV, 

Participação/frequência nas atividades não presenciais).  

 

3.1.4 Avaliação 

 

A avaliação deve estar a serviço dos(as) professores(as) para acompanhamento do desempenho e, 

consequentemente, tomada de decisão sobre os processos de ensino e de aprendizagem. Para a 

Rede, nas estratégias do ensino remoto e do ensino híbrido, a mesma deve ser processual, seu papel 

não é apenas diagnosticar e sim de buscar meios para melhorar e não classificar.  

 

Para o Ensino Fundamental Anos Iniciais, os processos avaliativos serão realizados através do 

acompanhamento das aprendizagens de acordo com currículo previsto para o continuum 2020/2021 

(Anexo IIl).  

 

Excepcionalmente para o período de pandemia, a avaliação utilizará os códigos a seguir identificados 

e já utilizados nos Diários de Classe previstos para este segmento, dispensando-se a elaboração de 

pareceres descritivos: 
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A frequência dos alunos referentes às aulas presenciais deve ser registrada em instrumentos próprios 

da unidade escolar e lançada mensalmente no SMA. A frequência referente aos dias não presenciais 

será computada também no SMA de acordo com as orientações contidas neste documento.  

 

Para a Regularização de Fluxo serão mantidos os mesmos procedimentos avaliativos já utilizados no 

programa. 

 

Para os Anos Finais do Ensino Fundamental, os processos avaliativos deverão ser realizados de 

acordo com a Portaria Nº 080/2020 que institui Diretrizes de Avaliação da Aprendizagem para os 

Anos Finais do Ensino Fundamental, nas modalidades de ensino e formas diferenciadas de 

atendimento da Rede Pública Municipal de Ensino de Salvador. Deverão ser consideradas as 04 

unidades didáticas previstas para o continuum 2020/2021 e o calendário escolar a ser divulgado pela 

SMED.  

 

Para o Ensino Fundamental será realizada uma avaliação externa global de Rede para possíveis 

evidências do processo inicial e consolidação (final) presencial e/ou online com instituições parceiras. 

 

Para os alunos da Educação Especial e/ou com Necessidades Educativas Especiais a avaliação se dará 

com base no PDI e posterior lançamento dos registros no SMA. 

 

O registro e o acompanhamento da avaliação na EJA ocorrerão na forma de conceito: alcançado, não 

alcançado e a alcançar, sendo dispensada a necessidade de elaboração do parecer pedagógico, com 

registro final de avaliação como aprovado ou reprovado, exclusivamente no período do continuum 

curricular 2020/2021, conforme legislação vigente. 
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3.2 QUADRO DE ROTINAS  

 

A seguir descrevemos algumas rotinas aplicáveis ao ensino remoto e ao ensino híbrido para o Ensino 

Fundamental e suas modalidades, que deverão compor o cotidiano escolar conforme as atribuições 

do coordenador pedagógico e/ou do professor: 
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Quadro 07 - Rotinas pedagógicas para o Ensino Fundamental e Modalidades. 

 

ROTINA ACOMPANHAMENTO RESPONSÁVEL 

Reuniões de planejamento 

(AC) 

Ação pedagógica realizada 

pelo(a) coordenador(a) 

pedagógico(a) uma vez por 

semana, com os(as) 

professores(as) de forma 

presencial ou virtual. 

Coordenador(a) e professor(a). 

Ver Anexo VII. 

Blocos de Atividades 

relacionados às aulas da TV 

Elaboração pelos(as) 
professores(as), de Blocos de 
Atividades, de acordo com o 
ano de escolarização, 
relacionando os assuntos 
abordados nas Aulas da TV. 
 
Obs.: o material deverá ser 

entregue antecipadamente 

ao(à) aluno(a) para que o(a) 

mesmo(a) realize logo após 

assisti-las. 

Professor(a) 

Interlocução com os(as) 
professores(as), no 
planejamento. 

Coordenador(a) 

Preenchimento do SMA  Inserção dos dados de 

frequência – aulas previstas e 

aulas dadas. 

Coordenador(a) e professor(a) 

Preenchimento do Diário de 
Classe 

Registro de frequência e 
resultados de avaliação. 

Professor(a) 

Elaboração e aplicação do 

Plano de Desenvolvimento 

Individual do Aluno (PDI) para 

os alunos público-alvo da 

Educação Especial e/ou com 

Necessidades Educativas 

Especiais, de forma 

colaborativa entre professores, 

equipe gestora da escola e 

família. 

Utilização dos instrumentos 
anexos à Portaria 257/2020 
(Instrução Normativa 
001/2020) da SMED. 
 
Registro no SMA, conforme 

orientações para lançamento 

de dados. 

Coordenador(a) e professor(a) 

 

  



 
 

 
48 

Av. Anita Garibaldi, 2981, Ondina – Salvador BA | Tel.: (71) 3202.3160 

4 PROPOSTA PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA 

 

O trabalho pedagógico para os alunos da Educação Especial e/ou com Necessidades Educativas 

Espaciais (NEE) é realizado a muitas mãos. Assim, se faz necessário que a escola atue, quando 

possível, de forma articulada com os serviços de apoio que compõem a equipe multiprofissional, tais 

como: Atendimento Educacional Especializado (AEE), que acontece nas Salas de Recursos 

Multifuncionais (SRM) instaladas nas unidades escolares da Rede Municipal ou nos Centros de 

Atendimento Educacional Especializado (CAEE), os atendimentos clínicos multidisciplinares realizados 

por profissionais de outras instituições (fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, 

fisioterapeutas, psiquiatras, neurologistas, assistentes sociais, nutricionistas, entre outros), os 

Tradutores e Intérpretes de Libras (TILS), os Profissionais de Apoio à inclusão Escolar (ADI). 

 

Esses serviços irão subsidiar o trabalho da escola, em especial, o trabalho do professor da sala de 

aula comum, para que alunos(as) possam adquirir melhores condições de se apropriarem das 

aprendizagens escolares inerentes a todos, independentemente de suas necessidades educacionais 

específicas. 

 

Os(As) professores(as) da sala de aula comum, os(as) professores(as) do AEE/SRM que funcionam na 

escola comum, e a equipe que atua nos CAEE, deverão entrar em contato com as famílias para 

conhecer as reais necessidades dos(as) alunos(as) para construir ações e caminhos que viabilizem as 

condições de acessibilidade que cada um precisa para participação efetiva nas atividades escolares, 

em igualdade de condições e direitos com os demais alunos(as)  da rede pública municipal de ensino 

de Salvador. 

 

Dessa forma, após realização do contato para acolhimento e conhecimento da realidade vivida 

pelos(as) alunos(as) e suas famílias, cada professor(a) (da sala comum e do AEE) poderá realizar o seu 

planejamento inicial, e de forma subsequente, no fazer diário, conhecer as necessidades mais 

específicas de cada caso. 

 

4.1 O PDI EM DESTAQUE PARA O ÊXITO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DOS(AS) PROFESSORES(AS) 
DA SALA DE AULA COMUM: TRABALHO DE MUITAS MÃOS 
 

Para que os(as) professores(as) da Sala de Aula Comum possam realizar seu trabalho é necessário 

contar com apoio da gestão escolar e da família, bem como de serviços e atendimentos específicos 

ofertados por instituições e/ou profissionais especializados em colaboração para o processo de 
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inclusão escolar. Também, no atual contexto, de uma forma ainda mais diversificada, criativa e 

inovadora, tendo em vista que o momento traz novas exigências e novas formas de atender aos(às) 

alunos(as)  e suas famílias. 

 

Portanto, poderão realizar aulas síncronas (online em tempo real) por meio de plataformas digitais e 

aulas assíncronas (aulas online, em tempos distintos), aulas gravadas, além de atividades remotas em 

geral ou outras ações pedagógicas no intuito de contemplar a todos(as)  os(as)  alunos(as)  em sua 

aprendizagem. 

 

O(A) professor(a) da sala comum deverá construir uma rotina de atividades, cuidando para que haja 

aprendizagem significativa para os(as) alunos(as). A escolha de materiais pedagógicos acessíveis deve 

ser baseada nas necessidades dos(as)  alunos(as), levando em conta as características cognitivas, 

físicas, sensoriais e/ou outras, seus interesses e habilidades, buscando sempre promover o 

desenvolvimento de suas potencialidades para melhoria do seu convívio social.  

 

O Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) é um documento flexível que tem como referência a 

proposta curricular da escola e norteia o trabalho do(a) professor(a) da sala de aula comum no 

trabalho pedagógico com os(as)  alunos(as)  público-alvo da Educação Especial e/ou com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE). 

 

Trata-se de um documento que deve ser elaborado e realizado a muitas mãos, por meio de ações 

compartilhadas entre professores(as), coordenadores(as) pedagógicos, profissionais de apoio escolar 

(ADI), profissionais especializados, equipe da direção escolar e família, bem como a contribuição da 

equipe multidisciplinar que atende estes(as) alunos(as). Todos esses atores se comprometem com o 

andamento dos processos avaliativos e com as possíveis implementações para o devido 

monitoramento do processo de aprendizagem do(a) educando(a). 

 

Cada escola deve dar continuidade ao processo de implementação do PDI, conforme já vinha sendo 

trabalhado antes da pandemia, iniciar ou retomar seus registros e, a partir daí, realizar nova 

avaliação diagnóstica dos(as)  alunos(as)  da Educação Especial e/ou NEE, pois trata-se de um eixo 

norteador que irá apontar os caminhos reais e possíveis para cada caso em particular. 

 

É essencial que a avaliação diagnóstica seja organizada e realizada a partir das aprendizagens já 

conquistadas e das aprendizagens esperadas (convidar a família para reunião presencial, caso seja 
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necessário), analisando as atividades e aulas oferecidas durante o período de pandemia até este 

momento, identificando as necessidades e dificuldades dos(as)  alunos(as)  com vistas ao 

planejamento adequado, mediante a necessidade individual de cada aluno para o alcance da 

aprendizagem esperada em cada ano de ensino. 

 

No caso do 6º ao 9º, o PDI deverá ser elaborado por área. Outras orientações específicas quanto à 

elaboração, aplicação, formulários de monitoramento e documentação escolar encontram-se 

disponíveis na Instrução Normativa do PDI Portaria Smed nº 257/2020 (Instrução Normativa Nº 

001/2020), publicada pela SMED e disponível no site oficial da Smed. 

 

4.2 O TRABALHO DO AEE/SRM E DO CAEE NA INTERLOCUÇÃO COM A SALA DE AULA COMUM: 
AÇÕES MULTIPROFISSIONAIS 
 

As orientações a seguir colaborarão para a construção de um diálogo produtivo entre todos os 

envolvidos no processo de articulação entre gestão escolar, coordenadores, professores, famílias e 

equipe multiprofissional, bem como na elaboração ou continuidade do Plano de Atendimento ao 

Aluno (PAIA): 

 

• Identificar os espaços disponíveis (aplicativos, plataformas digitais, entre outros) para a 

interlocução com os(as) professores(as) da sala comum e demais educadores(as) da escola. 

• Realizar trabalho colaborativo com o(a) professor(a) da sala comum e/ou com equipe que 

atua em instituição parceira, visando minimizar ou eliminar as barreiras de acessibilidade que 

possam dificultar ou até impedir o acesso ao(à) educando(a) com algumas sensoriais, 

cognitivas, físicas, motoras. 

• Contribuir com os(as) professores(as) da sala comum, sugerindo os recursos de 

acessibilidade que possam favorecer a realização das atividades pelos(as) alunos(as) da 

Educação Especial e/ou com NEE. 

• Orientar a escola sobre a necessidade e importância de manter a documentação pedagógica 

do(a) aluno(a) atualizada e registrar as ações desenvolvidas. 

• Dar suporte a escola para construção do PDI (sala comum), respeitando a singularidade do(a) 

aluno(a) e mantendo a família informada de tudo que será realizado. 

• Definir e organizar momentos para acolhimento, escuta, orientação e esclarecimentos para 

comunidade escolar. 
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Orientar a escola sobre a importância de uma atenção especial à saúde emocional e física do(a) 

aluno(a) que possam comprometer sua aprendizagem e desenvolvimento. 

• Sugerir ações que possam garantir o acesso ao aprendizado dos(as) alunos(as). 

• Destacar a importância do uso dos materiais concretos e dos apoios visuais. 

• Colaborar na produção, adaptação e adequação de materiais para atender às necessidades 

específicas do(a) aluno(a). 

• Identificar os(as) alunos(as) que não tenham acesso aos meios digitais para que seja 

garantida a retirada das atividades impressas no CAEE e/ou na própria escola.  

• Destacar que as atividades precisam estar adequadas e serem prazerosas para os(as)  

alunos(as) e de fácil compreensão pelas famílias, que serão auxiliares dos(as)  filhos(as)  nas 

tarefas. 

• Dialogar com a família no sentido de definir canais de comunicação diferentes, a fim de 

atender às demandas. 

• Orientar as famílias sobre a importância do estabelecimento e manutenção da rotina na vida 

dos(as) filhos(as), definindo horário para as atividades diárias. 

• Esclarecer sobre a necessidade do uso de recursos específicos que podem ser 

confeccionados pelos(as) professores(as) e pela família.  

• Dialogar com a família para permitir e incentivar os(as) filhos(as) a contribuir (na medida do 

possível) para a realização de algumas tarefas domésticas, que podem ser ensinadas através 

da imitação e se transformará em um momento de aprendizagem (Atividades da Vida 

Autônoma – AVA).  

• Auxiliar as famílias para que percebam que, na realização das atividades pedagógicas com os 

filhos, é preciso ter paciência e persistência e nunca fazer por eles, mas fazer com eles. 

• Sugerir/indicar para famílias e professores(as) sites, programas educativos, vídeos e 

atividades físicas que auxiliem no desenvolvimento do(a) aluno(a), para minimizar a 

ansiedade e falta de concentração.  

• Orientar as famílias para não interromper as terapias e os atendimentos médicos do(a) 

filho(a), seguindo as orientações dos profissionais e comunicar possíveis mudanças à escola. 

• Trabalhar o currículo funcional, concomitante com o currículo escolar, em parceria com as 

famílias de cada aluno(a). 

 

O(A) professor(a) do AEE precisa estabelecer uma interlocução constante com o(a) professor(a) da 

sala comum e, nesse diálogo, construírem ações pedagógicas articuladas, observando sempre a 
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correlação entre o plano do AEE (PAIA) e o plano da sala comum (PDI), por meio das estratégias que 

visem atingir os objetivos de aprendizagem. 

 

Nessa perspectiva, faz-se necessário que o(a) professor(a) do AEE dialogue com o(a) professor(a) da 

sala comum sobre o trabalho com o currículo funcional, orientando-o(a) sobre sua eficácia para o 

desenvolvimento de vida autônoma dos(as) alunos(as) público-alvo da Educação Especial e/ou com 

NEE. 

 

4.3 TRADUTORES(AS) INTÉRPRETES DE LIBRAS (TILS): TRABALHO ARTICULADO COM 
PROFESSORES(AS) PARA ATENDIMENTOS AOS(ÀS) ALUNOS(AS) 
 

Os(As) tradutores(as)/intérpretes de Libras devem realizar o atendimento em articulação com os(as) 

professores(as) da sala comum e/ou do Atendimento Educacional Especializado (AEE) para 

adaptação de atividades, a fim de atender aos(as) alunos(as) surdos(as) ou com deficiência auditiva, 

favorecendo que  realizem as atividades na escola (atividade presencial) ou em casa por meio de 

vídeo chamada. 

 

Após análise minuciosa e aplicação de estratégias pedagógicas diversificadas quanto às 

possibilidades de ensino e de aprendizagem dos(as) alunos(as)  é importante identificar àqueles que 

têm condições pedagógicas favoráveis mediante a realização de vídeo chamadas. 

 

 A fim de ampliar as estratégias cabíveis, os TILS devem colaborar com o trabalho docente por 

selecionar e organizar materiais, em conjunto com professores(as), além de enviar links com 

desenhos animados e histórias em LIBRAS, e gravar vídeos personalizados para os(as) alunos(as) 

utilizarem em interação com sua família e terem incentivo linguístico. 

 

4.4 ESCOLA MUNICIPAL HOSPITALAR E DOMICILIAR 

 

A Escola Municipal Hospitalar e Domiciliar Irmã Dulce é uma unidade de ensino com de relevância 

social para garantia de direitos aos estudantes que estão impossibilitados de frequentar aulas em 

escolas comuns, e para o estabelecimento de vínculo dos estudantes com sua escola de origem, 

considerando o direito à saúde e à educação. 

 

Atende a todos os segmentos: Educação Infantil (a partir do Grupo 4), Ensino Fundamental e 

Educação Jovens e Adultos (EJA). A escola tem uma sede, contudo atua de forma descentralizada e o 
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trabalho pedagógico está organizado em 05 núcleos: Oncologia, EJA/Hemodiálise, Clínica Médica, 

Domicílio, Arte/Música. 

 

Considerando que o trabalho pedagógico desenvolvido no ambiente hospitalar e domiciliar deve ter 

uma estruturação específica para esse contexto, no qual seja possível assegurar a construção do 

currículo, metodologias, técnicas, recursos didáticos e organização para atender as necessidades dos 

seus estudantes, há as seguintes proposições para realização do referido trabalho: 

 

• Realizar reunião da equipe pedagógica com a CCIH de cada Instituição ou família para prestar 

esclarecimentos e alinhar sobre os procedimentos pedagógicos e sanitários a serem 

adotados; 

• Consultar a equipe da saúde de plantão na respectiva instituição ou contato com família 

acerca dos(as) estudantes que poderão participar as aulas diariamente; 

• Considerar as orientações para a realização das atividades preconizadas no item 3 deste 

documento para os casos aplicáveis e de acordo com a situação de cada aluno(a); 

• Criar grupo em rede social ou utilizar plataformas digitais de acordo com a realidade de cada 

núcleo; 

• Estabelecer dia/horário para tirar dúvidas e/ou prestar esclarecimentos no grupo da rede 

social utilizada ou por meio de ligação telefônica no que se refere à realização das atividades, 

com orientações individuais quando necessário e/ou solicitado pelo(a) educando(a); 

• Gravar vídeo aulas e/ou realizar chamadas de vídeo (videoconferências) para otimização das 

aulas, nos horários regulares;  

• Encaminhar atividades online para serem realizadas no caderno; 

• Gravar histórias contadas pelo/a professor/a para serem enviadas via rede social ou e-mail 

para o/a educando/a; 

• Realizar trabalho colaborativo entre professora(or) e coordenador pedagógico, visando 

minimizar ou eliminar as barreiras de acessibilidade que possam dificultar ou até impedir o 

acesso ao educando com limitações sensoriais, cognitivas, físicas, motoras; 

• Manter a documentação pedagógica do(a) aluno(a) atualizada e registrar as ações 

desenvolvidas; 

• Definir e organizar momentos para acolhimento, escuta, orientação e esclarecimentos para 

comunidade escolar; 

• Sugerir ações que possam garantir o acesso ao aprendizado dos(as) alunos(as); 
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• Realizar anamnese pedagógica, para constatar o contato do estudante com a sua instituição 

escolar de origem (em caso de estudantes não matriculados na Rede Municipal de Salvador), 

bem como conteúdos e atividades desenvolvidas nesse período; 

• Realizar escuta com os estudantes e/ou seus responsáveis, como também uma avaliação 

diagnóstica, de acordo o ano de escolarização em curso para a elaboração de atividades que 

contemplem demandas de aprendizagem; 

• Ministrar aulas no leito ou em sala de aula individualmente ou no máximo para 02 (dois) 

estudantes, pois não serão viáveis aulas coletivas logo após o retorno presencial; 

• Construir estratégias motivadoras e criativas para o acolhimento dos estudantes; 

• Elaborar estratégias de comunicação para o(a) estudante, às famílias ou responsáveis sobre o 

retorno às atividades; 

• Orientar e acompanhar pais/responsáveis no estabelecimento de uma nova rotina das aulas.  

A família disponibilizará o local da aula e os materiais a serem utilizados na mesma, devendo 

ser higienizados com cloro e/ou álcool; 

• Evitar receber outros profissionais (equipe multiprofissional), bem como entrada e saída de 

outras pessoas no horário da aula; 

• Reorganizar o currículo a ser construído de acordo com a avaliação diagnóstica dos(as) 

estudantes para cumprimento dos conteúdos mínimos exigidos para progressão escolar; 

• Realização de Formação Continuada com profissionais especializados da área de saúde, onde 

serão estudados os saberes técnicos sobre rotinas, doenças e práticas hospitalares, 

biossegurança. 

 

As orientações dadas colaborarão para a construção de um diálogo produtivo entre todos os 

envolvidos no processo de articulação entre gestão escolar, professores(as), famílias e equipe 

multiprofissional, bem como na elaboração ou continuidade do Plano de Atendimento para cada 

aluno. 

 

5. EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

 

Na Rede Municipal de Ensino, o público atendido é constituído, em sua maioria, de pessoas negras, 

fato que reforça a necessidade de um cuidado específico com os conteúdos a serem trabalhados, 

assim como a utilização de materiais específicos: livros, jogos e brinquedos sobre a temática 

estabelecida na legislação vigente.  
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB Nº 9.394/1996) foi modificada pela Lei Federal 

Nº 10.639/2003, que foi alterada pela Lei Federal Nº 11.645/2008, para determinar a 

obrigatoriedade da  inserção, no currículo da rede oficial de ensino, a história da África e dos 

africanos, a luta dos povos negros e indígenas no Brasil,  como também o legado  do negro e do 

indígena na formação da sociedade brasileira, devendo constar aspectos essenciais relativos à 

valorização da cultura dos grupos formadores da população brasileira. 

 

As determinações legais e os pressupostos teóricos direcionados para o cumprimento da legislação 

em vigor – dentre os pilares da proposta curricular – devem ser considerados em todos os segmentos 

da educação e suas modalidades numa abordagem multidisciplinar, bem como aspectos relacionados 

à pessoa (pertencimento étnico-racial, histórias de vida, inserção nos processos educativos e espaço 

comunitário ao qual pertencem e a escola está inserida), bem como fazer do planejamento das 

atividades a serem realizadas ao longo do Continuum 2020/2021. O papel do(a) coordenador(a)  

pedagógico(a) é fundamental nesta articulação.  

 

Vale a pena reforçar que a Educação Escolar Quilombola é uma modalidade da educação, com sua 

legislação própria (Parecer CNE/CEB nº 16/2012 e Resolução CNE/CEB nº 8) e especificidades que 

devem ser inseridas e implementadas, não somente nos conteúdos escolares, mas em toda estrutura 

da escola, tais como gestão, alimentação, material pedagógico, calendário escolar e currículo, com a 

mudança na própria documentação norteadora do funcionamento da escola, como o Projeto 

Político-Pedagógico (PPP).
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