


Reservado para slide do MKT 
sobre o webinar



Fundado em 1992
Itaquera - São Paulo/SP
Alunos: Acima de 600
Professores: 35



● Situação imposta pelo fechamento temporário das escolas no Brasil
há aproximadamente 60 dias.

● Transposição do ensino presencial para o ensino on-line.

● Motivação dos alunos para a realização das atividades.

● Oferta de atividades que tenham significado para o aluno.

● Foco na interação e participação dos alunos.

Desafios



● Implantação de Metodologias Ativas desde 2018.

● Implantação do Google For Education em 2019.

● Cultura digital em desenvolvimento com nossos professores, alunos e
familiares.

Aspectos Facilitadores



● Neste período oferecemos sequências pedagógicas em diferentes
formatos, mantendo-as disponíveis para consulta e revisão pelos
estudantes.

● Nossos alunos tem grande sintonia com a tecnologia e isso tem
facilitado o trabalho pautado numa didática A distância.

Período de Ensino Remoto



Avaliação no Período de Ensino 
Remoto

Com suporte nos dados coletados durante as atividades de sondagem
faremos as intervenções pedagógicas necessárias para um
nivelamento das aprendizagens realizadas em relação aos objetos de
conhecimento (reposição e novas abordagens).



Atividades propostas durante o período de ensino remoto

Período considerado: 18/03 à 22/04
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Atividades propostas durante o período de ensino remoto



Recomendações para exposição dos alunos às telas

fonte:https://lilianbacich.com/2020/04/23/recomendacoes-para-exposicao-as-telas/

Nível de 
escolaridade

Mínimo diário Máximo diário Tempo de duração 
de atenção

Educação Infantil 30 min 90 min 3-5 min

1o. e 2º. ano EF 45 min 90 min 5-10 min

3º. ao 5º. ano EF 60 min 120 min 10-15 min

6º. ao 9º. ano EF 15min/aula
90 min/dia

30 min/aula
180 min/dia

1 aula

9º. ano EF ao 3º. 
ano EM

20 min/aula
120 min/dia

45 min/aula
270 min/dia

1 aula

https://lilianbacich.com/2020/04/23/recomendacoes-para-exposicao-as-telas/


Depoimentos

1. Aluna do Ensino Médio

2. Professora da Educação Infantil

3. Mãe de alunos do Ensino Fundamental

https://youtu.be/dosrK2FqMRU


Resultado da consulta aos pais
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Resultado da consulta aos pais
Levando em consideração a falta de perspectivas com relação ao retorno às aulas
presenciais, o que pode acarretar um período muito longo de atividades escolares,
solicitamos sua manifestação com relação à antecipação das férias:



Resultado da consulta aos pais



Motivação do aluno em cada metodologia aplicada

Resultado da consulta aos pais



Avaliação da aprendizagem no 
período de ensino remoto

Atividades aplicadas antes do distanciamento social
+ 

Atividades On-line Classroom
+ 

Verificação de Aprendizagem Classroom



● Ninguém voltará igual ao que era no último dia de aula presencial.

● Acolheremos alunos em diferentes estágios cognitivos e emocionais.

● As interações humanas serão mais valorizadas.

● O Ensino Híbrido antecipou transformações educacionais que talvez
levassem décadas para ocorrer.

● Nossas ações pedagógicas dependerão das orientações da Secretaria
da Educação.

Perspectivas para o retorno às aulas 
presenciais



“Podemos ignorar as diferenças e supor que
todas as nossas mentes são iguais. Ou podemos
aproveitar essas diferenças.”

Howard Gardner



Didática a distância: a continuidade das interações e experiências de 
aprendizagem e desenvolvimento na Educação Infantil 

Picasso, Pablo. Claude desenhando, Françoise e Paloma, 1954, óleo em tela, Museu Picasso ( Paris)



Desafio #aescolanãopara

• Didática a distância na Educação Infantil
o A presença da escola em casa

o Planejar a humanização da interação e das experiências de
aprendizagens

o Crianças + familiares + profissionais da educação = comunidade de
aprendizagem



Comunidade de aprendizagem

Tradução:  Se esse vírus continuar, arriscamos aprender
muito…

http://zeroseiup.eu/wp-content/uploads/2020/05/06UP-Magazine-2_2020.pdf

http://zeroseiup.eu/wp-content/uploads/2020/05/06UP-Magazine-2_2020.pdf


Reservado para slide do MKT sobre o curso:

1. Seleção de Recursos Tecnológicos na Didática à
Distância para a Educação Básica

https://www.hoper.com.br/migracao-digital/Sele%C3%A7%C3%A3o-de-Recursos-Tecnol%C3%B3gicos-na-Did%C3%A1tica-a-Dist%C3%A2ncia-para-a-Educa%C3%A7%C3%A3o-B%C3%A1sica-


Reservado para slide do MKT sobre o curso:

Gestão Pedagógica da Sala de Aula Virtual na
Educação Básica

https://www.hoper.com.br/migracao-digital/Gest%C3%A3o-Pedag%C3%B3gica-da-Sala-de-Aula-Virtual-na-Educa%C3%A7%C3%A3o-B%C3%A1sica


https://youtu.be/wQl3kfy-bC8
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Tradução:  Se esse vírus continuar, arriscamos aprender
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Comunidade de aprendizagem

Tradução:  Se esse vírus continuar, arriscamos aprender
muito…

http://zeroseiup.eu/wp-content/uploads/2020/05/06UP-Magazine-2_2020.pdf

http://zeroseiup.eu/wp-content/uploads/2020/05/06UP-Magazine-2_2020.pdf


Entendemos que temos que dar conta de
um ano letivo, de 2020, com poucas opções
de calendários, portanto ficam algumas
dicas:

- Reveja o plano anual de trabalho;

- Aulas on-line com tempo máximo de 30
minutos;

- Trilha de trabalho de qualidade e com
poucas atividades significativas, são
muito mais ricas e proveitosas;

- Entupir as crianças de atividades
xerocadas e de livro, não faz sentido
nesse momento;

- Se fazer presente, mesmo que ausente
é o grande segredo!





A escola nunca mais será a mesma... 
Preparados?



Não haverá borboletas 
se a vida não passar por 

longas e silenciosas 
metamorfoses.

Ruben Alves



Reservado para slide do MKT sobre o curso:

Novos Desafios do Processo de Ensino e 
Aprendizagem Remoto: O Papel da Família no Apoio 

aos Estudantes. 

https://www.hoper.com.br/migracao-digital/Novos-Desafios-do-Processo-de-Ensino-e-Aprendizagem-Remoto%3A-O-Papel-da-Fam%C3%ADlia-no-Apoio--aos-Estudantes


Reservado para slide do MKT sobre o curso:

Organização de Experiências de Aprendizagem para 
os Anos Iniciais

https://www.hoper.com.br/migracao-digital/Organiza%C3%A7%C3%A3o-de-Experi%C3%AAncias-de-Aprendizagem-para-os-Anos-Iniciais


Kit individual do aluno chinês

-toalha de rosto
–toalha para colocar embaixo da    bandeja de comida
– lenço de papel para o banheiro
– lenço umedecido para o banheiro
– lenço umedecido para limpar a mesa da sala de aula
– álcool gel
– saco de lixo
– talheres para o almoço
– máscaras pra trocar durante o período dentro da escola

De volta à escola...



De volta à escola...

 O cenário físico será
apenas um dos aspectos
a receber nossa atenção.

 Foco no cuidar das
pessoas.

 Aprender a aprender:
exercício de todos na
escola e para sempre.



Espaço reservado para chamada do Curso on-line

Planejamento e Avaliação do Ensino na Educação 
Básica Durante e Após o Período de Isolamento Social

https://www.hoper.com.br/migracao-digital/Planejamento-e-Avalia%C3%A7%C3%A3o-do-Ensino-na-Educa%C3%A7%C3%A3o-B%C3%A1sica-Durante-e-Ap%C3%B3s-o-Per%C3%ADodo-de-Isolamento-Social


Despedidas e agradecimentos dos conferencistas e da 
mediadora

Encerramento pelo CEO da HOPER

https://www.campusmanagement.com.br/


Despedidas e agradecimentos dos conferencistas e da 
mediadora

Encerramento pelo CEO da HOPER

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_KTJO3QeyTfq1OJfdzZRDsg
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