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Às Coordenações Regionais de Ensino, com vistas às unidades escolares;

Assunto: Utilização das ferramentas Google.

 

Senhores(as) Coordenadores(as) e Gestores(as),

 

A evolução da pandemia do Novo Coronavírus levou a Secretaria de Estado de Educação
do Distrito Federal - SEEDF a organizar-se novamente de forma virtual, com necessidade de u lização
exclusiva do ensino mediado por tecnologias. Embora essa realidade não seja inédita, cabe sempre
repensar e reconstruir as ações e o fazer pedagógico. Considerando as atribuições já presentes e
a adequação do ensino para o ambiente virtual, esta circular foi pensada para apresentar orientações
e material de apoio para as ações dos docentes.

 

Orientações:

1. Durante o período de regência regular da turma (matu no, vesper no ou noturno), o professor
deverá buscar meios de interação com os estudantes.

O professor poderá u lizar o Google Meet, chat, live no YouTube, WhatsApp ou qualquer
outra forma de contato com os estudantes que permita interação;

O professor poderá u lizar o Google Meet para apresentações, a fim de dinamizar as
atividades.

O contato com os estudantes, especialmente no momento de acolhimento, é essencial
para a sua noção de pertencimento como parte integrante do ambiente escolar, mesmo que de forma
virtual.

2. Nos períodos de coordenação, o professor deverá apresentar conteúdos para estudo prévio à
apresentação do conteúdo e para revisão posterior.

O professor poderá usar o Google Forms para dispor de ques onários de revisão ou como
espaço para perguntas;

O professor poderá usar o Google Classroom para hospedar materiais externos, apos las,
vídeos, e-books etc.

Ampliar o alcance do estudante a materiais e formas de complementar seu
conhecimento pode significar a diferença entre o aprendizado ou não, especialmente em um contexto
de ensino mediado por tecnologias. No contexto de ensino não presencial, a SEEDF recomenda até 3
(três) horas diárias de interação. As 2 (duas) horas restantes de regência podem ser u lizadas, por
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exemplo, para a correção de material impresso, após devolu va dos estudantes. Além disso, as
professoras e os professores cumprirão o restante da sua carga horária nos espaços de coordenação
pedagógica e em outros espaços de trabalho pedagógico não presencial. Todas as a vidades
pedagógicas devem ser realizadas dentro do horário de trabalho das professoras e professores.

    3. Considerando a recomendação de que, no contexto de ensino não presencial, a interação deva
ser de até 3 (três) horas diárias, informa-se que professores que fazem jus à redução da carga horária
em regência de classe, a par r do vigésimo primeiro ano, em conformidade com o disposto na Portaria
nº 259, de 15 de outubro de 2013, já estão contemplados com esse bene cio. Assim, devem ser
alocados nas turmas sem a necessidade de subs tuição para usufruto da redução da carga horária em
regência de classe.

 

Materiais de apoio:

1. Fundação Roberto Marinho -  https://classroom.frm.org.br/

2. SENECA - https://senecalearning.com/pt-BR/professores

3. Apoio à Aprendizagem - https://apoioaaprendizagem.caeddigital.net/#!/funciona

Os materiais apresentados são apenas sugestões para auxiliar, sendo facultado ao
professor acessar as plataformas e utilizá-los em qualquer capacidade.

Por fim, ressalta-se que o currículo da educação básica con nua sendo a base de toda a
organização pedagógica e que a SEEDF apresentou o Replanejamento Curricular (Id. 00080-
00022189/2021-36), indicando obje vos de aprendizagem e conteúdos que devem ser retomados,
reforçados e reavaliados no ano le vo de 2021, de modo a tentar sanar as possíveis lacunas nas
aprendizagens referentes ao ano letivo de 2020.

Atenciosamente,

 

TIAGO CORTINAZ

Subsecretário de Educação Básica

 

IDALMO SANTOS

Subsecretário de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por TIAGO CORTINAZ DA SILVA - Matr.0243728-7,
Subsecretário(a) de Educação Básica, em 04/03/2021, às 18:41, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por IDALMO SANTOS - Matr. 00451142, Subsecretário(a)
de Gestão de Pessoas, em 04/03/2021, às 18:47, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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