O Governo Municipal do Crato, representado pela Secretaria Municipal de
Educação, por meio deste documento, vem informar às Unidades Escolares sobre
um conjunto de orientações para as aulas híbridas, referente ao ano letivo de 2021.

Orientações Pedagógicas
 Cada Unidade Escolar deve organizar o ensino híbrido, com capacidade de 50% da
turma presencial com horário integral, observando o distanciamento orientado
pelos Decretos Estadual e Municipal, no formato de rodízio em dias alternados
(Ex.: Turma de 40 alunos divide em dois grupos A e B, cada um com 20 alunos, o
Grupo A participa da aula presencial e leva encaminhamentos pedagógicos para
realizar no dia seguinte em casa; no dia posterior, o Grupo B participa da aula
presencial, que por sua vez, também levará os encaminhamentos pedagógicos
para realizar em casa);
 As turmas da Educação de Jovens e Adultos - EJA devem funcionar com
100% da sua capacidade;
 Avaliação diagnóstica com o ensino híbrido, a fim de realizar o levantamento dos
déficits de aprendizagem/desenvolvimento dos alunos, de acordo com cada etapa de
ensino;
 Em parceria com a SEDUC/CREDE 18, aplicar avaliações diagnósticas, utilizando o
SISPAIC para a Alfabetização e Ensino Fundamental nos anos iniciais e finais,
utilizando os resultados com foco no alinhamento curricular/pedagógico;
 Realização de análise pedagógica dos resultados por escola/município, através do
Sistema de Acompanhamento das Ações do PAIC-SAAP, sob responsabilidade do
município, da CREDE 18 e da SEDUC;
 Utlilização de material estruturado em recuperação das habilidades
consolidadas, aplicando Simulados para as turmas do Fundamental I e II.

não

Quanto ao Protocolo de busca ativa aos estudantes que não retornaram às
aulas presenciais.
 Identificar os alunos que não retornaram as aulas presenciais para a
implementação das ações do Projeto Nem 1 Aluno Fora da Escola e demais ações
de combate à evasão escolar;

 Buscar parcerias (Programa Busca Ativa-SME, Conselho Tutelar, Agentes
Comunitários de Saúde, PSE, CREAS/CRAS) para atuar nas soluções para o
retorno dos estudantes à escola;
 Fortalecer a necessidade de apoio dos Professores lotados em ambientes de
aprendizagem (exemplo: Sala de Leitura, PROINFO e AEE) e/ou outros atores da
unidade escolar, a fim de acompanhar os alunos passíveis de abandono (fora de
faixa), e bem como no acompanhamento aos alunos que apresentarem atestado
médico para permanecer no ensino remoto;
 Fortalecer o protagonismo estudantil como forma de prevenção ao abandono,
envolvendo o grêmio estudantil e líderes de sala nas ações de fortalecimento dos
vínculos escolares;
 Fortalecer o Conselho Escolar, com foco na manutenção do vínculo escola-família e
escola-comunidade.
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