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Não foi fácil, mas, após quatro meses de ensino remoto

emergencial, já podemos perceber que os aprendizados desse período

são infinitamente maiores. Agora, estamos nos aproximando de um

novo momento, no qual as instituições de ensino básico já estão

começando a planejar o retorno de suas atividades presenciais sob um

novo modelo de escola.

Por esta razão, o SAS Plataforma de Educação preparou este

guia com orientações fundamentais para a retomada das aulas

presenciais nas nossas escolas parceiras, que vão além de

recomendações pedagógicas, até segurança e boas práticas de

comunicação. Esperamos que, com esse e-book, você, gestor escolar,

possa ter mais clareza sobre a melhor forma de reabrir as portas de sua

escola e garantir um ambiente seguro para seus alunos e equipe

pedagógica.

Vamos, juntos, nos tornar protagonistas da evolução da forma de 

ensinar e aprender?

SAS Plataforma de Educação

O ano de 2020 pegou todos de surpresa. Com a paralisação das

aulas presenciais nas escolas, nós educadores tivemos que enfrentar o

desafio de adaptar, em tempo recorde, todo o planejamento previsto

para o ano a um novo modelo de ensino, ao qual a maioria das escolas

do Brasil ainda não estava habituada: o ensino remoto.

Foi preciso muita resiliência, desenvoltura e competência da

gestão escolar. Afinal, nossos professores viraram verdadeiros

influenciadores digitais, passando a ministrar suas aulas ao vivo via

internet e a utilizar plataformas digitais para que pudessem manter

interações de qualidade entre escola e alunos.

Nesse modelo, professores, alunos e famílias tiveram que se

adaptar, enfrentando diversos novos desafios e incertezas. Como fazer

para ministrar aulas digitais com qualidade? Como engajar os alunos

nas aulas? Como fazer reuniões de pais? Como acompanhar a

evolução do aprendizado dos alunos? Como aplicar avaliações nesse

período? Qual o papel da família?

O L Á ,  P A R C E I R O ( A )



Tornar a escola um ambiente seguro para a retomada das

atividades presenciais é fundamental. Nesse sentido, todas as medidas

que visem evitar aglomerações nas dependências escolares e proporcionar

maior higiene das áreas comuns precisam ser tomadas.

Nesta seção, o SAS contou com a colaboração do Dr. Sérgio Zanetta,

que é doutor em Medicina, sanitarista, epidemiologista e professor

universitário na Faculdade de Medicina do Centro Universitário São Camilo,

em São Paulo, e da Faculdade de Medicina Unimax, em Indaiatuba.

1) RECOMENDAÇÕES GERAIS

DE SEGURANÇA



1 . 1 )  1 0  P RIN C ÍP IO S  G E RAIS  E  

AP RE N DIZADO S SO B RE  A  C O V ID - 1 9

1
Trata-se de uma 

doença nova, com 
suscetibilidade 
universal: todos 

podem contrai-la 
(crianças, jovens, 

adultos e idosos).

2
A letalidade, 

número de óbitos 
por casos, é maior 
entre os mais 

idosos e 
portadores de 

doenças crônicas, 
sobretudo 
obesidade, 

Hipertensão 
Arterial e Diabetes 

Mellitus.

3
Em média, 80% dos 

casos são leves e com 
poucos sintomas, 
frente a 15% que 

precisam recorrer aos 
hospitais, e a 5% que 

precisam de um leito 
na Unidade de 
Terapia Intensiva 

(UTI), para receberem 
assistência ventilatória 

mecânica (respirador), 
na maioria das vezes.

4
Os sintomas 

aparecem, em média, 
após 5 dias do 
contágio, podendo 

chegar a 14 dias de 
incubação.

Antes de partirmos para as recomendações de segurança, que tal um

contexto sobre a COVID-19 e o que se sabe, até o momento, sobre o vírus?



5
O alto potencial 

de contágio do 
vírus colapsa o 
sistema de saúde, 

pois “lota” 
rapidamente os 

leitos hospitalares 
e, principalmente, 
as UTIs, 

provocando 
desassistência e 

calamidade no 
atendimento.

6
A experiência 

internacional 
recomenda o 
isolamento social

como forma mais 
eficiente para impedir 

o avanço rápido da 
pandemia, o colapso 
da estrutura de 

atendimento e achatar 
a curva de 

transmissão, com 
restrições do contágio.

7

Ainda não há exames 

diagnósticos RT-PCR 
disponíveis para testar 
todos os casos da 

COVID-19, mas estão 
sendo produzidos mais 

exames para testar os 
suspeitos e isolar seus 
contatos, tornando 

viável as medidas de 
relaxamento do 

isolamento social mais 
rígido, mas ainda não 
se sabe o quanto.

8

Não há tratamento 

comprovado para a 
COVID-19. Nem para 
curar a doença ou 

melhorar seu desfecho, 
temos vários estudos em 

curso, mas todos são 
inconclusivos. Da mesma 
forma, ainda não há 

vacina. Ela deve demorar 
mais de um ano para ser 

segura, protetora e 
efetiva para milhões, 
bilhões de pessoas.
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AP RE N DIZADO S SO B RE  A  C O V ID - 1 9

Antes de partirmos para as recomendações de segurança, que tal um

contexto sobre a COVID-19 e o que se sabe, até o momento, sobre o vírus?



9
Medidas de 
higiene, como,

lavar as mãos com 
frequência, usar 

álcool em gel 
70%, higienizar 

calçados, mãos, 
cabelo e corpo ao 
retornar à sua 

casa, são 
indispensáveis.

10
Proteger 

individualmente as 
pessoas com 
distanciamento físico 

de 1,5 metros, 
máscaras caseiras, 

barreiras físicas e 
controle de 
aglomerações, ajustar 

novas “circulações e 
permanências”, são 

medidas essenciais e 
altamente 
recomendadas.

1 . 1 )  1 0  P RIN C ÍP IO S  G E RAIS  E  

AP RE N DIZADO S SO B RE  A  C O V ID - 1 9

Antes de partirmos para as recomendações de segurança, que tal um

contexto sobre a COVID-19 e o que se sabe, até o momento, sobre o vírus?



1 . 2 )  B O AS P RÁT IC AS DAS 

E SC O L AS P ARA A  RE T O M ADA

As unidades e instituições de ensino devem se preparar para uma fase de

relaxamento do isolamento social que possa ser substituído por outras
estratégias de distanciamento e proteção.

1
Construir um Plano de 

Abertura e Funcionamento, 

em tempos de pandemia, 

significa estabelecer um 

cuidadoso planejamento dos 

processos que envolvam 

interação entre toda a 

comunidade escolar.

2

O princípio é que 

todo o contato, 

por menor que 

seja, pode ser 

potencialmente 

contaminante.

3
Diversidade de faixas 

etárias e de 

desenvolvimento dos 

alunos: do Infantil ao 

Ensino Médio, com 

necessidades muito 

heterogêneas do ponto 

de vista pedagógico e 

dos cuidados.

4

Os arranjos internos físicos 

e funcionais devem levar 

em conta esses limites, com 

a organização e 

coordenação de medidas 

individuais e coletivas de 

proteção

5
Espaços terão que mudar e 

serem adaptados, mesmo 

que provisoriamente, à 

novas funções: 

• auditórios transformados em salas de 
pequenos grupos;

• estacionamentos externos transformados 

em área de acolhimento e triagem;

• adaptação de instalações sanitárias para 

uso seguro.

Precisa ser estruturado um 

serviço especial de saúde 

voltado para alunos e 

funcionários triados ou com 

sintomatologia, garantindo 

atendimento e isolamento, com 

conforto e apoio terapêutico, 

até sua transferência. É 

necessário fazer a vigilância 

epidemiológica de toda a 

unidade de ensino.

6



POR ONDE 

COMEÇAR?

Solicitar a colaboração dos transportadores 

escolares para realizarem o deslocamento em 

condições de segurança, garantindo o uso de 

máscaras e o distanciamento dos alunos 

durante o transporte e certificar boas práticas 

entre os prestadores, com divulgação para a 

comunidade escolar.

Preparar os acessos, de modo 

a que os estudantes possam 

ser rapidamente posicionados 

em áreas seguras de espera 

para o acolhimento e triagem, 

garantindo distanciamento.

Manter sempre um profissional de 

plantão para orientar os fluxos de 

alunos e exigir o uso de máscaras.



ORIENTAÇÕES PARA A CHEGADA 

DOS ALUNOS NA ESCOLA

Acolhimento com medição de 

temperatura corporal e triagem de 

sintomas: mal-estar, dor de garganta, 

tosse ou sintoma gripal, realizado de 

modo ágil e com sinalização de solo 

de distanciamento pessoal de 1,5 m. 

Utilizar para o acesso à escola e 

acolhimento, áreas de 

estacionamento ou quadras com 

sinalização de solo para garantir 

fluxo organizado e seguro.

Uso de máscaras na circulação 

dentro da unidade de ensino, 

por todos (mantenedores, 

coordenadores pedagógicos, 

professores, alunos, pais e 

demais funcionários).



ORIENTAÇÕES PARA A CHEGADA 

DOS ALUNOS NA ESCOLA

Sinalização de solo e física 

para rápido acesso às salas 

de aula ou de atividades, 

com monitores nos 

primeiros dias de acesso.

Acesso imediato ao 

local de atividades, 

evitando aglomerações.

Álcool em gel 70% 

disponível em locais 

estratégicos da escola, 

entradas de todas as salas 

de aula e pias dos banheiros.



Salas de aula e de atividades 

necessitam de sistema de 
ventilação natural, sem uso de ar 

condicionado, devido a possibilidade 

de recirculação de vírus. Ambientes 
confinados e sem ventilação podem 

manter o vírus em suspensão. Estes 
devem ser, portanto, evitados.

Exigir dos alunos e demais 

membros da equipe a utilização 
de máscaras de tecido em 

número suficiente que permita 

a troca a cada 2 horas, 
oferecendo embalagem plástica 

para guarda das máscaras usadas, 
que serão higienizadas em casa.

Distância mínima de 1,5 m 

entre os alunos (a 
disposição das mesas e 

cadeiras deve garantir essa 

condição).

ORIENTAÇÕES PARA A CHEGADA 

DOS ALUNOS NA ESCOLA



ORIENTAÇÕES PARA A CHEGADA 

DOS ALUNOS NA ESCOLA

Novos comportamentos e 

dinâmicas devem ser utilizados, 

e período de aulas deve ser 

compatível com as restrições.

Orientar que, a cada troca 

de máscaras, seja utilizado 

álcool em gel para 

higienização das mãos.

Objetos de uso estritamente 

pessoal (lápis, caneta, 

borracha, cadernos, mobiles, 

notebooks, celular), não 

devem ser compartilhados.



ORIENTAÇÕES PARA A CHEGADA 

DOS ALUNOS NA ESCOLA

Adotar sistemas de 

turno e contra turno

para adequação do 

número de alunos 

compatível com a 

estrutura da sala.

Adotar, sempre que possível, o 

sistema de ensino híbrido 

(presencial e à distância), que 

permita compatibilizar os objetivos 

pedagógicos e as estratégias de 

ensino, evitando aglomerações.

Estimular a higiene das mãos 

várias vezes ao dia, inclusive no 

curso das atividadesem sala de 

aula, e pactuar algumas regras 

de “etiqueta” como a de tosse e 

espirro, no cotovelo dobrado.

Toalhas e lenços 

descartáveis 

disponíveis precisam 

ser de fácil acesso nas 

em áreas comuns.



INTERVALOS

Escalonamento de horários 

compatíveis com instalações, 

de modo a preservar o 

distanciamento social e atender 

a todos os estudantes do turno.

Estimular o uso de garrafas 

individuais de água, a fim de evitar 

a necessidade de deslocamento, e 

substituir bebedouros 

compartilhados por fontes 

alternativas de dispensação de água.



SAÍDA DA ESCOLA

Escalonar as saídas, de 

modo a dar vazão à 

demanda sem aglomeração.

Manter monitoramento da área 

externa para evitar represamento 

de estudantes nas áreas próximas 

à unidade de ensino.



ESTRUTURA DE APOIO

E INTERVENÇÃO RÁPIDA

Organizar equipe de prontidão, de 

Serviço Especial de Saúde, que deve 

atuar na área de acesso, garantindo o 

deslocamento do estudante para área 

protegida em caso de triagem positiva, 

suspeita de quadro viral respiratório.

Essa equipe, destacada dentro do quadro de 

colaboradores e docentes, deve ser treinada e 

deve estar pronta e acionável para deslocar-

se rapidamente e acolher alunos que tenham 

manifestado sintomas de Covid-19 durante 

as atividades, garantindo o seu acolhimento e 

isolamento em área adequada e segura até que 

seja entregue ao responsável.



ESTRUTURA DE APOIO

E INTERVENÇÃO RÁPIDA

Todos os colaboradores devem 

merecer o mesmo procedimento: 

triagem no acesso e prontidão para 

isolamento e cuidados, em caso 

de sintomas.

Não há tolerância com as regras mínimas! 

Erros ocasionais e transgressões destas devem 

ser solidária e pontualmente corrigidos, mas 

operações que as flexibilizem significam que 

não estaremos protegidos.



ATÉ QUANDO A MINHA 

ESCOLA PRECISA SEGUIR 

ESTAS RECOMENDAÇÕES?

Enquanto houver circulação do 

vírus e não houver possibilidade 

de vacinar 80 a 90% da população 

com vacina eficaz e disponível para 

milhões. 



2) ORIENTAÇÕES 

PEDAGÓGICAS 

Mesmo que ainda não tenhamos datas certas para o retorno das aulas

presencias nas nossas escolas parceiras, precisamos nos planejar com
antecedência para que a infraestrutura necessária esteja devidamente instalada
no momento da retomada.

Uma coisa é certa: o retorno dos estudantes se dará de forma gradativa. A fim
de evitar aglomerações no retorno, que poderia tornar a escola um ponto de
contágio, não é esperado que todos retornem ao mesmo tempo ao ambiente

escolar. Além disso, aqueles que pertencerem ao grupo de risco deverão se
preservar em seus domicílios.



2 . 1 )  P IL ARE S  

F U N DAM E N T AIS

E N S I N O  H Í B R I D O  D E V E  S E R  U M A  O P Ç Ã O ?

S I M ! A proposta de ensino híbrido deverá ser contemplada com vistas a garantir a 

aprendizagem síncrona e assíncrona. Além de possibilitar que alunos sigam estudando de 
forma presencial e remota, a proposta colabora para que a instituição atenda as 800 horas 

previstas para o ano letivo de 2020.

O  T R A B A L H O  S O C I O E M O C I O N A L  É  U M A  P R I O R I D A D E .

Uma grande questão pedagógica que envolve todos os segmentos educacionais é o 

trabalho socioemocional a ser feito com toda comunidade escolar nesta retomada. 
Dessa forma, é preciso estar sempre atento à questão emocional de alunos, familiares e 
colaboradores, que terão que se adaptar novamente à escola presencial, depois de um 

grande período de isolamento social. A comunicação com esses públicos é primordial, 
para identificarmos pontos importantes referentes ao emocional e acolhimento e assim 

tomar as melhores decisões sobre os próximos passos.



SUGERIMOS QUE AS 

ESCOLAS FAÇAM:

P E S Q U I S A  

D E  C L I M A

Implementar, constantemente, uma 

pesquisa de clima com toda a 
comunidade escolar, para saber como 
ela se sente com relação à retomada 

das aulas presenciais.

ATIVIDADES PARA 

ACOLHIDA E CUIDADO 

DA SAÚDE MENTAL

Elaborar e propor um conjunto de 

atividades e sequências didáticas 
diversificadas para acolhida e cuidado 
da saúde emocional.

F O R M A Ç Õ E S  

C O N T I N U A D A S :

Formações para os colaboradores,

abordando os temas de maior 
incidência na pesquisa de clima.

A C O M P A N H A M E N T O

I N D I V I D U A L

Identificar e mapear os casos mais extremos, 

se possível já identificados anteriormente, para 
proporcionar acompanhamento individual e 
caso necessário envolver áreas especializadas 

para tratar estes casos pontualmente. 

Deveremos ter um 

monitoramento contínuo 
dessas questões 
socioemocionais. Sugerimos 

estruturar um plano de ação 
para que a orientação 

educacional/ serviço 
psicopedagógico entre em 
contato com todas as famílias 

individualmente, ou organize 
reuniões coletivas também 

com a finalidade de 
acompanhamento contínuo 
destas questões emocionais.



2 . 2 )  ADE Q U AÇ ÃO  DO  

C AL E N DÁRIO  E SC O L AR

Outro ponto importante ao se levantar nesta retomada 

de aulas presenciais é a adequação dos calendários 
escolares. Sabemos que o parecer do Conselho 
Nacional de Educação (CNE) Nº 5/2020 diz não ser 

obrigatório o cumprimento dos 200 dias letivos, mas 
sim 800 horas anuais. 

Portanto, consideramos muito importante que você, 
mantenedor, entre em contato com seu consultor 

pedagógico para utilizar o Simulador de Planejamento 
Pedagógico para essa adequação de calendário.

A priori, faz-se necessária a verificação das legislações 
educacionais nos âmbitos estadual, municipal e 

nacional, sobre aulas remotas; levantamento das ações 
do regime de aulas remotas emergenciais; e verificação 

de necessidade de reforço ou revisão das atividades 
escolares, contemplando, inclusive, estratégias 
individualizadas.

Em nossa plataforma, existem relatórios de acessos dos 

alunos que permitem aferir a frequência com que os alunos 
acessam a plataforma, assim como o tempo que 
permanecem conectados, facilitando o acompanhamento 

com as famílias e respaldando a escola para o lançamento de 
horas nos documentos oficiais.

Após essa etapa, é importante comunicarmos aos órgãos 
competentes e para as famílias, professores e colaboradores 

como vai funcionar o calendário.

As escolas, após a readequação de seu calendário, 
precisam, agora, utilizar-se de instrumentos para checagem 
das aprendizagens, referentes ao período de ensino remoto 

e, dessa forma, organizar intervenções pedagógicas para 
sanar as lacunas mapeadas. Caso seja necessário, deve-se 

implementar atividades de apoio escolar.

Como previsto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

o foco do ensino deve ser as aprendizagens essenciais. 



2 . 2 )  ADE Q U AÇ ÃO  AO  

C AL E N DÁRIO  E SC O L AR

Em outras palavras, deve-se priorizar a aprendizagem do aluno 

e não o quantitativo de conteúdos a ministrar dentro de um 
ano letivo regular. 

O olhar da instituição deve ser flexível, pois os planejamentos 
elaborados para o ano de 2020, certamente, precisarão passar 

por readequação diante da situação atípica imposta pela 
pandemia.

É importante garantir equilíbrio entre os objetivos do currículo 
e os caminhos formativos, coerência nos processos de 

aprendizagem e avaliações contínuas, processuais, 
diferenciadas e qualitativas, que contemplem, principalmente, 
objetos de aprendizagem imprescindíveis para a continuidade 

dos estudos no ano seguinte. Em diversos países, a promoção 
universal tem sido considerada sem que se deixe de 

avaliar, significativamente, as aprendizagens alcançadas neste 
ano, e mapear as lacunas para correção no ano seguinte.



2 .3 )  U T I L I ZA Ç Ã O D A S  

F ER R A M ENTA S  D O S A S  

NA  R ETOM A D A

A utilização da ferramenta EUREKA!, nos 4º

e 5º anos (Ensino Fundamental Anos Iniciais) e 6º ao

9º ano (Ensino Fundamental Anos Finais), e da Tarefa

Online (TOL), no Ensino Médio, permite aos alunos

realizarem, pelo computador ou celular, exercícios dos

capítulos abordados pelo professor. Essas ferramentas

são grandes aliadas na sondagem, uma vez que as

questões são randômicas, além de trazerem relatórios

para os professores com relação ao nível dos alunos,

as questões com maior número de acertos e erros,

além do engajamento destes alunos na ferramenta,

podendo saber como intervir na retomada de lacunas

existentes.

Estas, certamente, são ferramentas que poderão ser

utilizadas em momentos de aprendizagem de forma

assíncrona, já que os professores terão um mapeamento

dos assuntos mais difíceis para o grupo e poderão

direcionar as aulas para esclarecer eventuais dúvidas que

surgirem. A ferramenta em questão também traz em seu

pacote o acesso à videoaula (SAS TV) do capítulo estudado,

assim como ao livro digitalizado para consulta.

Os professores ao analisarem quais os conteúdos

basilares diagnosticados, via instrumento e atividades de

apoio para alunos com dificuldade deverão ser retomados,

os reavaliarão para dar continuidade ao planejamento e

comunicação dos panoramas de aprendizagem.



2 .3 )  U T I L I ZA Ç Ã O D A S  

F ER R A M ENTA S  D O S A S  

NA  R ETOM A D A

Algumas escolas utilizarão o ensino remoto como 

opção. Com isso, é necessária a elaboração de planos de 

aprendizagens remotas para contemplar alunos que optarem 

ou precisarem permanecer em casa.

Importante: não só alunos que se enquadrem no grupo 

de risco, mas, também, estudantes de inclusão, deverão ter 

atenção especial ao modelo e, de forma alguma, lhes 

poderão ser atribuída falta diante da impossibilidade de 

frequentar as aulas presenciais.



O uso do SAS On-line será, portanto, de suma

importância para a continuidade do ensino remoto nas
nossas escolas parceiras.

Têm-se os roteiros de estudos direcionados às

atividades do Infantil 2 ao 5º ano do Fundamental Anos
Iniciais. Além disso, pode-se usufruir das videoaulas para

esses dois segmentos.
Não se pode esquecer da comunicação a ser feita para

alunos e familiares dos panoramas de aprendizagem com

estratégias individualizadas, podendo ser utilizada a
ferramenta Sala de Aula. Esta ferramenta serve, tanto para

comunicação, como é possível disponibilizar materiais para
consulta de alunos e, ainda, ter uma sala para
videoconferência com eles.

Além disso, temos, dentro da plataforma SAS, as

avaliações programáticas que podem ser editadas e adequadas
às aprendizagens essenciais de cada ciclo; relatórios dos
simulados SAS com plano de estudos individual baseado nas

dificuldades de cada aluno (6º ano à 3ª série). O professor pode
trabalhar com o plano de estudos da turma, no qual há um

diagnóstico global dos pontos de atenção e direcionar para que
o aluno trabalhe o seu plano nas atividades remotas,
promovendo momentos para esclarecer dúvidas

O trabalho com os estudantes já concluintes do Ensino
Médio deve considerar a dispensa de avaliações pouco

significativas para priorizar os recursos em avaliações críticas e
importantes para o ingresso no nível superior, como Enem e
demais vestibulares.



SUPLEMENTOS ENEM SIMULADOR SISU

MÓDULO EXTRA E INDÍGENAS 

NO BRASIL E POVOS DA ÁFRICA

BANCO DE PROVAS E SIMULADOS 

DOS ANOS ANTERIORES

Enem por habilidades organizado em competências e habilidades 

que permitem ao professor trabalhar pontualmente as questões 

por; Praticando Enem, no qual o aluno da 3ª série pode resolver 

questões no formato TOL com relatório de aproveitamento para o 

professor e Enem revisão final para alunos e professores 

trabalharem às vésperas do exame, em caráter de revisão.

recurso disponível que utiliza o aproveitamento do 

simulado Enem para aferir se o aluno possui o nível 

necessário para ingressar no curso e instituição que 

almeja.

podem ser usados pelo professor em aulas pré-agendadas, com 

leitura prévia, para resolução de exercícios e debates sobre os 

assuntos, de acordo com a abordagem dos vestibulares e Enem.

traz modelos distintos de exames vestibulares 

tradicionais, Enem e simulados de autoria do SAS, por 

meio dos quais os alunos poderão exercitar seus 

conhecimentos.



Sabemos que o ensino híbrido, já falado anteriormente, será uma grande possibilidade de utilização pela 

grande maioria das escolas. Portanto, sugerimos neste tipo de ensino as seguintes ferramentas e metodologias: 

S A L A  D E  A U L A

I N V E R T I D A

S A S  T V

o assunto a ser abordado em sala é 

passado anteriormente, possibilitando 
que o estudante acesse as informações 

de casa. Essa modalidade incentiva a 

autonomia e o protagonismo do aluno, 
muitas dúvidas são antecipadas e o 

engajamento e interação na futura aula 
aumentam. É possível criar grupos de 

discussão sobre os assuntos estudados e 

sanar dúvidas coletivamente.

Disponível videoaulas para o 4º e 5º anos nas 

componentes curriculares Português, 
Matemática e Ciências e, para 6º à 3ª 

série, todas as componentes curriculares: como 

estratégia, o docente pode lançar algumas 
perguntas que deverão ser respondidas na 

próxima aula ou, ainda, promover um grupo de 
discussão (WhatsApp, por exemplo) para que os 

estudantes discutam o que assistiram e tirem 

eventuais dúvidas.



M O D E L O  D E

R O T A Ç Ã O

L I V R O  

D I G I T A L

intercalar diferentes espaços de ensino e aprendizagem 

em ambientes colaborativos, nos quais os estudantes 
realizem diferentes atividades com o intuito de descobrir 
e aprender sobre o assunto. O professor deve direcionar e 

preparar os ambientes com os materiais necessários. No 
caso do ensino remoto, deve enviar os links e/ou 

materiais para os alunos. O tempo de aula pode ser 
fragmentado em diferentes momentos para essa 

modalidade. No caso de trabalhar com rotação individual, 

é necessário apresentar o roteiro com todas as atividades 
que farão parte do circuito de aprendizagem.

há sempre vídeos embutidos ou 

links externos sobre os assuntos 
abordados no capítulo, além de 

sugestões de leituras e 

atividades extras.

Sabemos que o ensino híbrido, já falado anteriormente, será uma grande possibilidade de utilização pela 

grande maioria das escolas. Portanto, sugerimos neste tipo de ensino as seguintes ferramentas e metodologias: 



https://impulsiona.org.br/

O Impulsiona tem como objetivo estimular o uso 

do esporte como ferramenta educacional, no 

desenvolvimento integral dos alunos. Oferece 

cursos e conteúdos gratuitos.

https://pt.khanacademy.org/

A Khan Academy oferece exercícios, vídeos de instrução e 

um painel de aprendizado personalizado que habilita os 

estudantes a aprender no seu próprio ritmo dentro e fora da 

sala de aula. Abordam matemática, ciência, programação de 

computadores, história, história da arte, economia e outros. 

2 .4 )  S U G ES TÕES

D E  R EC U R S OS

Abaixo, temos sugestões de ferramentas, plataformas 

que poderão ajudá-los na retomada às aulas presenciais:

https://impulsiona.org.br/
https://pt.khanacademy.org/


2 .4 )  S U G ES TÕES

D E  R EC U R S OS

Abaixo, temos sugestões de ferramentas, plataformas 

que poderão ajudá-los na retomada às aulas presenciais:

http://www.curtanaescola.org.br/

O Curta na Escola tem como objetivo promover e incentivar o uso 

curtas-metragens brasileiros como material de apoio pedagógico, 

em salas de aula.  Nesta plataforma, os professores cadastrados 

compartilham suas vivências em torno da utilização dos curtas em 

sala de aula, comentando os filmes e enviando sua experiência 

educacional por meio de relatos que formam o Banco de Relatos 

aberto para consulta.

https://www.jornadax.com.br/

No game Jornada Operação Antivírus X, que tem o apoio institucional do UNICEF, 

adolescentes e jovens de 12 a 25 anos de diversas regiões se organizam em ligas e 

para superar desafios que valem tanto para o jogo online como para a vida real. 

Apoiar grupos de risco, identificar fake news, buscar soluções para pessoas que vivem 

na periferia e dependem do trabalho diário para sobreviver, superar a falta d’água, 

garantir a saúde emocional, são alguns dos problemas que o jogo apresenta por 

meio de histórias de vida. Todos os desafios são discutidos nas redes sociais. O papel 

de quem joga é encontrar soluções para essas e outras situações, por meio de 

projetos que possam ser aplicados na prática. Ao se envolver na pesquisa sobre os 

desafios e buscar soluções, os gamers usam “poderes” ligados às 10 competências 

gerais da Base Nacional Curricular Comum (BNCC).

http://www.curtanaescola.org.br/
https://www.jornadax.com.br/


2 .4 )  S U G ES TÕES

D E  R EC U R S OS

Abaixo, temos sugestões de ferramentas, plataformas 

que poderão ajudá-los na retomada às aulas presenciais:

Plataforma que lista tecnologias educacionais em 

linguagem acessível, para facilitar o trabalho de 

gestores educacionais.

https://plataformaedutec.cieb.net.br/ https://cieb.net.br/

O Centro de Inovação para a Educação Brasileira criou um 

guia de implementação para promover a aprendizagem 

remota com recursos para docentes e gestores.

https://plataformaedutec.cieb.net.br/
https://cieb.net.br/


2 .4 )  S U G ES TÕES

D E  R EC U R S OS

Abaixo, temos sugestões de ferramentas, plataformas 

que poderão ajudá-los na retomada às aulas presenciais:

O Instituto traz um mapa com iniciativas de vários países 

para lidar com o contexto da pandemia. Há referências 

para todos os públicos escolares.

https://www.institutounibanco.org.br/conteud
o/mapa-de-solucoes-educacionais-no-

contexto-da-covid-19/

https://sway.office.com/

Possibilita a criação de páginas web para elaboração 

de apresentações, trilhas de aprendizagem, 

portfólios ou qualquer outra produção digital.

https://www.institutounibanco.org.br/conteudo/mapa-de-solucoes-educacionais-no-contexto-da-covid-19/
https://sway.office.com/


2 .4 )  S U G ES TÕES

D E  R EC U R S OS

Abaixo, temos sugestões de ferramentas, plataformas 

que poderão ajudá-los na retomada às aulas presenciais:

Recurso para criar interações em tempo real, como enquetes, 

nuvem de palavras ou coleta de perguntas, cujos resultados 

ficam visíveis para todos. Após criar a atividade, basta passar 

o código para os participantes interagirem.

Utilizado para elaboração de murais e painéis virtuais. É 

possível postar qualquer conteúdo digital, inclusive mídias, 

como fotos e vídeos. Excelente para qualquer tipo de 

sistematização ou organização de conteúdo colaborativo.

https://www.mentimeter.com/ https://padlet.com/

https://www.mentimeter.com/
https://padlet.com/


2 .4 )  S U G ES TÕES

D E  R EC U R S OS

Abaixo, temos sugestões de ferramentas, plataformas 

que poderão ajudá-los na retomada às aulas presenciais:

Auxilia o professor na elaboração e compartilhamento 

de conteúdo, bem como no estudo por meio de 

recursos de aprendizagem, como notas, mapas 

mentais, quizzes, flashcards, etc.

https://www.goconqr.com/pt-BR

https://www.goconqr.com/pt-BR


3) ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO

NO RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS

Sabemos que comunicar os pais sobre o retorno das aulas

também é uma ação importante. É necessário consistência e clareza na

hora de repassar os esforços que a escola vem fazendo e vai fazer para

retomar suas atividades presenciais, a fim de deixá-los seguros de que

todas as recomendações de bem-estar e segurança estão sendo

obedecidas.

Dessa forma, um grande aliado para fazer esta comunicação acontecer da 

forma mais transparente e próxima é por meio do próprio público interno 

da escola. Nesse momento, o corpo docente precisa agir como 

multiplicador das novas práticas escolares.
V E J A M O S  A L G U N S  P O N T O S  

E S S E N C I A I S  N E S S E  P R O C E S S O :  



3 .1 )  P Ú BL I C O I NT ER NO

1
Reúna a equipe interna 

(respeitando o 
distanciamento) e 
comunique a todos 

quais são as medidas 
que deverão ser 

tomadas no período 
de volta às aulas. Essa 
etapa é super 

importante para que 
todos possam estar na 

mesma página, em 
relação ao que a 
escola vem 

preparando para o 
reencontro presencial.

2
A comunicação para a 

equipe deve ser feita 
de forma clara, e os 
colaboradores devem 

se sentir seguros, 
tanto no ambiente 

escolar, quanto no 
momento de passar as 
informações aos pais e 

alunos.

3
O primeiro cliente de qualquer 

instituição deve ser o cliente 

interno. São eles um dos 

principais responsáveis pelo 

marketing boca a boca. Antes de 

iniciar uma comunicação efetiva 

com pais e alunos, abra um canal 

de diálogo com professores, 

coordenadores e outros 

profissionais da sua escola e 

reconheça todo o trabalho que foi 

feito no período de suspensão 

temporária de aulas. Reconhecer e 

agradecer quem também precisou 

se reinventar é necessário para 

que um bom engajamento seja 

estabelecido, para semear um 

bom ambiente de trabalho e 

difundir o marketing boca a boca 

da sua escola. 



3 .2 )  PA I S  E  A LU NOS

E C O M O F I C A A C O M U N I C A Ç Ã O C O M P A I S E A L U N O S ?

1) Comunique 

frequentemente as 

medidas de segurança 

que estão sendo 

adotadas pela escola. 

2) Defina um canal oficial para 

envio de comunicados. A definição 

deste canal oficial é importante para 

mitigar a disseminação de fake news

e trabalhar a importância da 

credibilidade da escola.

3) Oriente os pais sobre onde eles 

devem encontrar as informações 

principais. Neste momento, é 

necessário que haja a orientação sobre 

o canal de comunicação oficial da escola 

e, também, sobre a orientação de fontes 

específicas, por meio das quais os pais 

podem se informar sobre assuntos 

escolares. 

4) Estabeleça um plano de 

comunicação e tenha 

consistência para comunicar. 

Este plano de comunicação deve 

ser eficiente, demonstrar empatia 

e sanar o máximo de dúvidas 

provenientes do novo momento 

que a escola está passando. 

5) Ressalte os ganhos e evoluções 

traçados pela escola no momento de 

suspensão temporária de aulas e utilize 

isso na sua comunicação. Reforce a 

importância das ferramentas de 

tecnologia educacional e dos meios 

digitais, e acrescente as iniciativas que 

serão realizadas presencialmente. 

6) Engaje os pais sobre como deve 

ser essa comunicação para os alunos 

e oriente-os a entender a nova rotina 

escolar. Eles precisam se sentir parte do 

processo! Um diferencial da escola é 

fornecer esse apoio à família e que vai 

muito além de práticas educacionais. 

Traçar uma comunicação com pais e alunos, nesse momento de pandemia, tem sido

essencial para diminuir os efeitos do distanciamento social. A comunicação deve

continuar no período de volta às aulas, frisando alguns pontos necessários:



3 .2 )  PA I S  E  A LU NOS

E C O M O F I C A A C O M U N I C A Ç Ã O C O M P A I S E A L U N O S ?

7) Em relação a campanhas publicitárias, 

tanto para retenção quanto para 

captação, utilize frases e imagens que 

demonstrem emoção e que 

fortaleçam a imagem de crianças e 

jovens majoritariamente em situações 

individuais. Neste momento, não é 

interessante fotos mostrando grandes 

grupos de estudantes.

8) Utilize as redes sociais para 

relatar o dia a dia da escola. As 

redes sociais são uma forma 

democrática de comunicação e 

funcionam como uma excelente 

forma de multiplicar o número de 

contatos com a sua escola, sem que 

isto seja feito de forma presencial. 

9) Não esqueça que as redes sociais 

também são uma fonte importante para 

a abertura de diálogo com pais e alunos. 

Monitore o que está sendo dito, as 

principais dúvidas e crie conteúdos que 

reforçam os diferenciais da sua escola. 

10) Por fim, aproveite este momento para 

escutar ativamente as famílias, mapear as 

demandas e traçar uma comunicação que seja 

clara, engaje ainda mais os pais e alunos e 

aproxime. Os perfis de família são diferentes e 

as demandas são sempre muito distintas. A 

melhor comunicação é feita quando você 

consegue entender como suprir o seu público. 

Traçar uma comunicação com pais e alunos nesse momento de pandemia tem sido

essencial para diminuir os efeitos do distanciamento social. A comunicação deve

continuar no período de volta as aulas, frisando alguns pontos necessários:

Caso queira um 

auxílio para a sua 

comunicação, o SAS 

oferece campanhas para a 

retenção de alunos e uma 
campanha de boas-vindas 

para suportar as escolas 

parceiras neste momento. 
Clique aqui para acessar o 

Portal SAS e conferir 
nossos materiais! 

https://portalsas.com.br/
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