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PAC 
Programa de Acolhimento e Convivência

1

CORONA Dados 
Robô que faz o monitoramento do COVID-19

PROTOCOLO de Segurança
Diretrizes e estratégias para retorno das 
atividades presenciais

2

3

Faculdade SENAI Blumenau Faculdade SENAI Chapecó Faculdade SENAI Florianópolis Faculdade SENAI Jaraguá do Sul Faculdade SENAI Joinville



PAC 
Programa de Acolhimento e Convivência

É sobre o cuidado com o ambiente acadêmico.

É cuidar da sensação das pessoas, para que 

sintam-se acolhidas também pelo ambiente.

Ações de cuidado na comunicação (cartazes 

com mensagens acolhedores, música nas 

televisões dos corredores, totens nos lugares que 

não são para sentar, flores para impedir 

proximidade, cartões de boas vindas...).
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CORONA Dados 
Robô que faz o monitoramento do COVID-19

2

Tem como principal objetivo monitorar os sintomas da 
COVID-19 por meio do WhatsApp ou Telegram

Contato é realizado diariamente por meio de uma 
simples pergunta: "Como está se sentindo hoje?" 

Detectou sintomas do novo Coronavírus? Então, o 
usuário passará a receber perguntas específicas e 
orientações de como agir. 

O líder tem o registro e o acompanhamento dessa 
informação através de uma plataforma gerencial. 

sc



PROTOCOLO

EIXO IV – Adequações nos Ambientes Acadêmicos

EIXO II – Proteção e segurança

EIXO V – Acolhimento Emocional

EIXO I – Orientações Gerais – Retorno às aulas

EIXO VI – Orientações por Modalidades

3

EIXO III – Orientações para as equipes
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O Protocolo é o referencial para orientar a retomada das aulas 
presenciais no contexto da COVID-19.

Decreto 630/2020 do Governo do Estado: Art. 8º, § 1º “Ficam 

autorizados, a partir de 8 de junho de 2020, os estágios obrigatórios 

e as atividades práticas presenciais curriculares nos laboratórios de 
cursos superiores”.

A partir das determinações da legislação municipal, respeitando 

suas particularidades.

A qualquer momento poderão surgir novas orientações de saúde e 
algumas medidas poderão ser revistas.
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FOCO
Atuar na orientação e na implementação de 

planos de retorno às aulas presenciais, 

exclusivamente para o desenvolvimento de 

habilidades específicas em oficinas e laboratórios,

que não puderem ser desenvolvidas por meio de 

simuladores ou outras estratégias em ambientes 

virtuais.

RETORNO DAS 
AULAS 

PRÁTICAS 
PRESENCIAIS

AULAS 
TÉORICAS 

REMOTAS E 
MEDIADAS 

POR 
TECNOLOGIA

CUIDADOS 
COM A 

COMUNIDADE 
ACADÊMICA
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EIXO I – Orientações Gerais 
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ANTES DO 
INÍCIO DAS 

AULASIdentificação de 
cursos que 

necessitam de 
habilidades 

específicas em 
laboratórios ou 

oficinas

Mapeamento prévio 
das condições de 

saúde do docente e 
do corpo técnico-

administrativo.
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Diagnóstico prévio 
das condições de 

saúde dos estudantes 
para verificar os 

estudantes do grupo 
de risco

Definição do 
ambiente (número de 
estudantes por turno e 

por laboratório ou 
oficina)

ANTES DO 
INÍCIO DAS 

AULAS
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Definição de 
calendário de retorno 

as aulas, de forma 
gradual, por turma e 

por disciplina

Retorno às aulas!

ANTES DO INÍCIO 
DAS AULAS
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definir o número de estudantes por 

turno e por laboratório ou oficina, 

garantindo as condições de 

segurança

definir critérios para interação 

docente/estudante no processo de 

ensino e de aprendizagem, de 

forma a resguardar o 

distanciamento necessário.

definir critérios para utilização 

dos espaços de convivência, 

vetando o acesso a 

auditórios, bibliotecas e etc.

definir equipe de saúde da 

faculdade para 

monitoramento e 

gerenciamento dos dados.

PLANEJAMENTO 
PARA O RETORNO
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SIM NÃO
2. Recebimento antecipado de 
máscaras para higienização e 

preparação para uso

Trabalho em 
Home Office

Em casos excepcionais, 
priorização trabalho interno 

em local reservado, sem 
contato com clientes 

(OS1088ME)

Higienização dos materiais/ 
equipamentos utilizados no 

posto de trabalho

Higienização e utilização 
sua máscara em 

ambientes coletivos

2m

Utilização da 
máscara no retorno 

à sua casa

1. Maiores de 60 anos, cardiopatias, 
diabetes, doenças respiratórias 

(asma ou bronquite, por exemplo), 
neoplasias e gestantes Utilização da máscara 

durante locomoção 
ao trabalho

FAZEM PARTE DO 
GRUPO DE RISCO?

ESTRATÉGIAS
Docentes e Corpo Técnico-Administrativo

Ao chegar, passagem pela 
triagem, higienização dos 
calçados e mãos antes de 
chamar o elevador acessar 

os ambientes escolares



EIXO II
Uso de Máscara
Etiqueta Respiratória
Medidas de Acesso  
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Definir o local para área isolada 
dos estudantes que apresentarem 

temperatura superior a 37,8º e 
informar os responsáveis em caso 
de estudantes menores de idade.

aferir a temperatura dos estudantes 
e colaboradores antes de 
acessarem os ambientes 

acadêmicos, encaminhando para 
área isolada aqueles que 

porventura apresentarem alteração 
de temperatura corporal

PLANEJAMENTO 
PARA O RETORNO

Respeite as normas regulamentares aferindo a temperatura e usando máscaras

Divulgar amplamente os canais 
de comunicação da faculdade  
e do SUS para que os estudantes 
e familiares entrem em contato 

em caso de suspeita.
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EIXO III
Orientações para as equipes 
(Rotina de Trabalho e Higienização dos setores 
administrativos e acadêmicos)
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Registrar, 
preferencialmente, o 
ponto através da 
intranet.

Não cumprimentar 
clientes e colegas de 
trabalho com apertos de 
mãos, abraços ou beijos.

Implantar barreiras físicas 
para locais de atendimento 
ao público, (recepção, 
biblioteca e secretaria)

Reforçar as orientações sobre 
práticas de higiene junto aos 

prestadores de serviços.

Disponibilizar um Kit para os docentes 
(caneta para quadro branco e apagador) 

ou orientá-los para higienização com álcool 
em gel, antes e após o uso.

Disponibilizar borrifadores de álcool líquido 
70% e pano descartável para limpeza das 

bancadas e equipamentos dos laboratórios, 
salas de aula e ambientes coletivos.

Evitar a realização de 
reuniões presenciais, 
contato com outras 
pessoas e grupos

Manter o distanciamento 
seguro entre as pessoas

Kit de segurança para 
as pessoas
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Monitoramento 

diário de 

estudantes e 

colaboradores 

assintomáticos

Como agir se 

estudantes e 

colaboradores 

apresentarem 

sintomas

Estudante ou 

colaborador com 

teste positivo para a 

Covid-19

1 2 3 4

Ciclo de cuidado com as pessoas

5 6

Monitoramento da 

saúde dos 

estudantes e dos 

colaboradores  

O retorno de 

estudantes ou 

colaborador 

afastado por 

Covid-19

Estudantes ou 

colaboradores, que atuem 

enquanto equipe ou dentro 

do mesmo ambiente, em 

que alguns dos integrantes 

do grupo teste positivo 

para a Covid-19
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EIXO IV 
Adequação do Ambiente Acadêmico
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Sinalização, Layout de 
Estações de Trabalho e 

Ambientes de 
uso Coletivo

Medidas Administrativas Comunicação, 
Treinamento e Orientações

Desinfecção e Limpeza de 
Ambientes Escolares

1 2 3 4

As adequações no ambiente acadêmico devem compreender as 
seguintes linhas de ação:
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Higienizar com álcool 70, 
nos painéis de comando 

dos equipamentos/ 
instrumentos e 
microscópios

Higienização após o 
manuseio das portas de 
equipamentos, armários 

e bancadas

Não compartilhar 
os EPIs entre as 

pessoas
Sanitizar a entrada 

do laboratório

1 2 3 4

Orientações de Higienização de Laboratórios e Oficinas
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Sinalização nas Entradas

4 - Quando possível, 
identificar a direção dos 
ambientes, para evitar 

aglomerações

3 - Estabelecer 
local

de triagem

1- Tapete de higienização na 
entrada da escolas, 

laboratórios e oficinas

2 - Identificar com 
faixas o distanciamento 

e corredores
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Banheiros coletivos 
Deixar a porta principal do 
banheiro coletivo sempre 

aberta para identificar que 
não há usuário.

1 POR VEZ

DISPONÍVEL

OCUPADO

Ou placa de identificação
LIVRE/OCUPADO

Neste processo evita o 
toque em mais um objeto 

(maçaneta e papel) e 
deixa o ambiente 

arejando.
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Pias coletivas e bebedouros

Inutilizar Torneiras com distância menor que 2 metros, retirando-as ou 
identificando-as para uso NÃO PERMITIDO

PROIBIDO O USO BEBEDOUROS

ORIENTAR PARA TRAZER AS 
GARRAFAS DE ÁGUAS CHEIAS 

DE CASA.
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Laboratórios de Informática

Manter a distância segura entre os estudantes.

Revezamento de estudantes, quando necessário. 

Deixar apenas uma cadeira por bancada. 

Trocar a posição da cadeira entre os turnos.

Limpeza e desinfecção das ferramentas e 
bancadas antes e depois das aulas ou disponibilizar 

luvas descartáveis para utilização nos laboratórios.

sc
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Laboratórios e Oficinas

Um estudante por posto de trabalho
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Laboratórios e Oficinas

< 2m

Mais de um estudante por posto de trabalho
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Laboratórios e Oficinas
Higienização adequada das mãos
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Comunicação, Treinamento e orientações

Em locais coletivos 

(escada, elevador, copa, 

banheiro, restaurante, 

corredores).

Em equipamentos de uso 

coletivo (impressoras, 

grampeador, garrafa térmica, 

máquina de café, portas, 

maçanetas)

Nas estações de trabalho 

(sobre identificação e higiene 

de objetos pessoais e de 

trabalho). Reforçar 

comunicação positiva.

Onde comunicar???
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EIXO V 
Acolhimento Emocional
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Saúde mental em tempos de crise

CUIDE-SE EM 
CASA E NA 

ESCOLA

OFEREÇA APOIO 
EMOCIONAL AOS 

COLEGAS

OFEREÇA 
COMUNICAÇÃO 

ADEQUADA DURANTE 
CRISES

sc



Saúde mental em tempos de crise 

É normal se sentir estressado com 
o processo de mudança. Isso não 
significa que você não vai se 
adaptar.

Seja criativo para não se 
distanciar emocionalmente 
de seus colegas.

Seja mais tolerante 
consigo e com os 
outros.

Dificuldades para se adaptar ao 
distanciamento físico? 

Converse com a equipe 
educacional da faculdade, 
colegas e familiares para buscar 
soluções em conjunto

Busque ajuda em programas 
de acompanhamento 
psicológico.

Verifique na faculdade, ou faça uma 
busca nas redes sociais, por serviços de 
apoio psicológico gratuito online ou 
peça que amigos e parentes o façam 
para você.
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Eixo VI
Orientações por Modalidades
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GRADUAÇÃO  | 
PÓS-GRADUAÇÃO  |  

EXTENSÃO  |
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Faculdade SENAI Blumenau Faculdade SENAI Chapecó Faculdade SENAI Florianópolis Faculdade SENAI Jaraguá do Sul Faculdade SENAI Joinville

Obrigada!!
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“Medicina: do ensino presencial ao digital. 
Desafios e oportunidades”

Profa. MSc. Maria Zélia Baldessar

Medicina 
Unisul, Campus Tubarão



Novembro de 2019 Fevereiro de 2020 Março de 2020

• O primeiro alerta do 
governo chinês sobre 
o surgimento de um novo 
coronavírus foi dado em 
31 de dezembro de 2019. 

• O Ministério da Saúde 
confirmou em 26 de 
fevereiro o primeiro 
caso de coronavírus no 
Brasil. 

• 17/03 O Ministério da Saúde confirmou a primeira 
morte por coronavírus no Brasil.

• O Governo Estado SC (Tubarão)  decretou 
quarentena a ser reavaliada em 15 dias até 
31/03/2020.

• Infectados no Mundo: 12,5 milhões

• Infectados no Brasil: 1,87 milhões 

• Mortos no Mundo: 562, mil

• Mortos no Brasil: 74, mil

Profa. MSc. Maria Zélia Baldessar – Medicina, campus Tubarão 

https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2020/02/26/interna_nacional,1124396/ministerio-confirma-primeiro-caso-de-coronavirus-no-brasil.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2020/03/17/interna_nacional,1129628/brasil-tem-primeira-morte-por-coronavirus.shtml


Profa. MSc. Maria Zélia Baldessar – Medicina, campus Tubarão 

GRIPE ESPANHOLA

• De janeiro de 1918 a dezembro de 1920, infectou  500 milhões de pessoas, cerca de um quarto 

da população mundial na época.

• Número de mortes no Mundo: 50 milhões de mortos 

• Número de mortes no Brasil: 35 mil mortos entre Rio e São Paulo

https://www.google.com/search?q=gripe+espanhola+n%C3%BAmero+de+mortes&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEw2NzXU0swot9JPzs_JSU0uyczP00_JLE4sLkktKrbKK81NSi1SyE9TSElNLMkoXsSqmF6UWZCqkFpckJiXkZ-TqJB3eFdualE-UIFCbn5RSWoxALyJEO9cAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiUjcHy78fqAhV5JrkGHeumAG0Q6BMoADAaegQIEBAC
https://www.google.com/search?q=gripe+espanhola+n%C3%BAmero+de+mortes&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEw2NzXU0swot9JPzs_JSU0uyczP00_JLE4sLkktKrbKK81NSi1SyE9TSElNLMkoXsSqmF6UWZCqkFpckJiXkZ-TqJB3eFdualE-UIFCbn5RSWoxALyJEO9cAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiUjcHy78fqAhV5JrkGHeumAG0Q6BMoADAaegQIEBAC


Profa. MSc. Maria Zélia Baldessar – Medicina, campus Tubarão 



“Medicina: do ensino presencial ao digital. Desafios e oportunidades”

O que fazer?

• Internato – 6 semanas de rodízio (200 alunos)
• Graduação – 10 dias de aula iminentemente presenciais (438 alunos)

Até onde iríamos com a quarentena e a suspensão das atividades?
• Resposta veio logo com a situação da Europa e o embate da pandemia no Brasil .
• Não voltaríamos antes julho/agosto! 

Como fazer?
• Migrar atividades teóricas para o ambiente virtual?
• Retardar e reinventar as atividades práticas ? 
• Definir habilidades e competências relevantes?

Profa. MSc. Maria Zélia Baldessar – Medicina, campus Tubarão 



Profa. MSc. Maria Zélia Baldessar – Medicina, campus Tubarão 

INTERNATO MÉDICO

• 20% carga horária teórica

• 80% carga horária prática em diferentes 
espaços de aprendizagem

GRADUAÇÃO

• 60% carga horária teórica

• 40% carga horária prática em 
laboratórios, ambulatórios e hospitais

Como fazer?



Profa. MSc. Maria Zélia Baldessar – Medicina, campus Tubarão 

Desafios e Oportunidades

• Comunicação 
• Agilidade
• Criatividade
• Responsabilidade social  e segurança para todos
• Conteúdos relevantes junto aos alunos e professores  
• Capacitação de professores e alunos 
• Resiliência



Profa. MSc. Maria Zélia Baldessar – Medicina, campus Tubarão 

Comunicação



Profa. MSc. Maria Zélia Baldessar – Medicina, campus Tubarão 

Agilidade e Criatividade



Profa. MSc. Maria Zélia Baldessar – Medicina, campus Tubarão 

Responsabilidade e Segurança para todos!



Profa. MSc. Maria Zélia Baldessar – Medicina, campus Tubarão 



Profa. MSc. Maria Zélia Baldessar – Medicina, campus Tubarão 

Capacitação para os professores



Profa. MSc. Maria Zélia Baldessar – Medicina, campus Tubarão 

Premissas para as aulas teóricas no Ambiente Virtual 

• Uso do EVA

• Manter horários pré-estabelecidos em cronograma anterior

• Uso de plataformas digitais (Teams; Zoom; Hangouts)

• Uso de novas metodologias via digital (Conexa, Body Interact, Conexa, filmes, vídeos)

• Planejamento de aulas teóricas com discussão a distância (casos clínicos, portfólios)

• Avaliações em formato remoto (fóruns, questões avaliativas)

• TCC e qualificação com apresentações em formato digital

• Repensar sempre que necessário! 



Profa. MSc. Maria Zélia Baldessar – Medicina, campus Tubarão 

Premissas para as aulas práticas no Ambiente Virtual 

• Uso do EVA 
• Manter horários pré-estabelecidos
• Uso de plataformas digitais (Teams; Zoom; Hangouts)
• Uso de novas metodologias via digital (Conexa, Body Interact, Conexa, filmes, 

vídeos)
• Elaboração e formatação de vídeos em laboratórios existentes
• Uso de material disponível em ambiente virtual (Youtube)
• Simulações
• Quando possível, aulas presenciais em pequenos grupos



Profa. MSc. Maria Zélia Baldessar – Medicina, campus Tubarão 

Internato Médico

• Conteúdos teóricos (20%) usando as mesmas premissas que na graduação com avaliações diárias
• Práticas – estágio voluntário orientado

- ESF
- Caes
- Policlínica
- Hospitais (HNSC e Socimed)
- Campanhas de conscientização de saúde e vacinas 
- Oficinas em pequenos grupos 



Profa. MSc. Maria Zélia Baldessar – Medicina, campus Tubarão 

Atuação Internato



Profa. MSc. Maria Zélia Baldessar – Medicina, campus Tubarão 



Profa. MSc. Maria Zélia Baldessar – Medicina, campus Tubarão 

15 de junho de 2020

• Criação do Manual Covid e disseminação entre os alunos; 

• Distanciamento de 1,5 metro entre alunos e pacientes;

• Preparação dos ambientes conforme normas vigentes da vigilância em saúde;

• Práticas em ambulatórios e laboratórios com 50% da capacidade;

• Pacientes e alunos com horários agendados;

• Uso de novas metodologias via digital (Conexa; Body Interact e Laboratório de Habilidades);

• Planejamento de aulas teóricas com discussão a distância ;

• Pequenos grupos para as aulas práticas; 



Profa. MSc. Maria Zélia Baldessar – Medicina, campus Tubarão 

15 de junho de 2020

• Usar mais os ambulatórios e menos o hospital nas práticas;

• Levar em conta que talvez não possamos ter aulas teóricas com turmas cheias em função do 
distanciamento;

• Provas em formato remoto;

• Bancas de TCC e de qualificação dos projetos em formato digital;

• No plano de ensino, incluir o texto orientado pela coordenação sobre frequências (acesso ao EVA) e 
formato de aulas.

Reinventar-se sempre!



Profa. MSc. Maria Zélia Baldessar – Medicina, campus Tubarão 

Segurança e Cuidado aos alunos, 
professores e pacientes!



Profa. MSc. Maria Zélia Baldessar – Medicina, campus Tubarão 



Profa. MSc. Maria Zélia Baldessar – Medicina, campus Tubarão 

Acolhimento e Orientação



Profa. MSc. Maria Zélia Baldessar – Medicina, campus Tubarão 

Depoimentos dos alunos...



Estágios nas Licenciaturas
ou Formação Inicial de 

Professores para a Educação 
Básica

Profa. Dra. Niube Ruggero



Um segundo semestre se avizinha...

Hora de planejar!



Não existe
receita de bolo
Prof. Celso Niskier



Aspectos Regulatórios



• Medida Provisória Nº 934 de 1º. de abril de 2020 - Estabelece normas
excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior
decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde
pública. Dispensa do mínimo de dias letivos x carga horária.

• Parecer CNE No. 5 de 04 de maio de 2020: Reorganização do Calendário Escolar e
da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19

• Portaria No. 544 de 6 de junho de 2020: Dispõe sobre a substituição das aulas
presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do
Novo Coronavírus - Covid-19.

• Parecer CNE No. 11 de 07 de julho de 2020: Reexame Parecer CNE No. 5:
Orientações Educacionais para a Realização de Aulas e Atividades Pedagógicas
Presenciais e Não Presenciais no contexto da Pandemia



IMPORTANTE:     

As Instituições estão asseguradas pela legislação vigente, 
nesse momento de excepcionalidade, autorizadas a realizar  
a substituição de componentes curriculares como disciplinas, 
práticas profissionais de estágio ou as práticas que exijam 
laboratórios, inclusive avaliações, por atividades letivas que utilizem recursos 
educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação ou outros meios 
convencionais. 

Necessário as Instituições, com muita responsabilidade, (re)pensar junto ao NDE 
possiblidades criativas de realização desses estágios de Formação Docente.

As novas propostas devem constar de planos de trabalhos específicos, aprovados, no 
âmbito institucional, pelos colegiados de cursos e apensados ao projeto pedagógico.



Se o mundo educacional
está numa oferta de 
aprendizado não
presencial, faz sentido
que os estágios
vinculados às práticas
realizadas no âmbito das 
escolas, possam ser 
realizados igualmente de 
forma virtual ou não
presencial, utilizando os
meios possíveis. 



Além disso, o processo de oferta não presencial, 
desses estágios, nesse período da pandemia, poderá 
colaborar também para aprofundar o aprendizado 
digital e a interação virtual com diversos ambientes de 
trabalho, que possuam como  requisito práticas e 
experiências digitais ou de aplicação virtual aos meios 
de trabalho. 

Essa experiência viabiliza a realização das atividades 
práticas dos estágios obrigatórios, garantido a 
possibilidade de terminalidade do ensino superior no 
tempo de integralização do curso. 



Coordenações:

Importante considerar, a partir de critérios técnicos definidos e redigidos
pela coordenação do curso e dos estágios, as etapas possíveis de serem
ofertadas a distância, especialmente relacionadas às orientações e
interações entre discentes, docentes e orientadores, possíveis de serem
fornecidas remotamente com suporte de ambientes virtuais e interações
virtuais com espaços de trabalho reais. As etapas definidas devem ser
consideradas em relação às horas e conteúdos de aprendizado declarados
pela coordenação e devidamente acompanhadas e avaliadas, para
cômputo dos estágios.



A criatividade das IES e 
das boas práticas
docentes são essenciais
neste processo. 
REGISTRAR é essencial.



Boas Práticas Realizadas:



Boas Práticas Realizadas e Sugestões:

• Elaboração de material didático para aulas de reforço
durante o momento de isolamento social, com 
supervisão;

• Acompanhamento de salas de aula remotas para 
auxílio de crianças em suas dificuldades cognitivas e 
educacionais;

• Auxílio aos professores da Educação Infantil nas aulas 
remotas com atividades lúdicas;

• Gravação de histórias para roda de histórias para 
crianças de diferentes Níveis Educacionais, 
juntamente com a interpretação de texto;



Boas Práticas Realizadas
e Sugestões:  

• Criação de grupo no Facebook para aulas de 
disciplinas específicas (física, matemática, biologia, 
língua portuguesa, educação física) gratuitas para o 
ensino médio. 

• Criação de grupo no Facebook para atividades de 
educação infantil, direcionado ou não a determinado 
grupo. Atividades de psicomotricidade, prontidão, 
discriminação de sons, cores, formas.

• Criação de grupo no Facebook para aulas gratuitas de 
língua portuguesa focando na ortografia com 
exercícios, interpretação de textos dos mais simples 
aos mais complexos diferenciando por faixas etárias.

• Criação de videoaulas para youtube, específicas dos 
temas com orientação do professor supervisor. 



Boas Práticas Realizadas e Sugestões:

• Acompanhamento da Coordenação Pedagógica no que tange
a Gestão Escolar para reorganização do calendário para o 
próximo semestre;

• Auxílio da Direção e Coordenação Pedagógica para registro
das atividades que foram realizadas no primeiro semestre, a 
fim de cômputo da carga horária efetivamente realizada;

• Apoio em laboratório virtual aos alunos;
• Elaboração, Produção e Distribuição de material didático para 

alunos com dificuladades em acesso a tecnologias (parceria
com secretaria de Educação);



Boas Práticas Realizadas e 
Sugestões:

• Apoio nas atividades em pequenos grupos
ou individuais de leitura;

• Gravação de videoaulas para apoio aos
professores nas diferentes tecnologias;

• Auxílio nas avaliações diagnósticas para 
identificar os níveis de aprendizagem dos 
estudantes e a partir daí estabelecer com 
os professors as intervenções necessárias.
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