ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Guaraí: Excelência para o Cidadão
Adm. 2017/2020

OFICIO CIRCULAR N° 014/2020

Guaraí, 06 de agosto de 2020

REGE SOBRE SUGESTÕES DE ESTRUTURA PARA O
PREENCHIMENTO DOS DIÁRIOS DE CLASSE NO
PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19, BEM
COMO APRESENTA PROPOSTA DE REDAÇÃO DE
TEXTO PARA REGISTRO.

Assunto: ORIENTAÇÕES SOBRE OS REGISTROS NO DIÁRIO DE CLASSE

CONSIDERANDO a, realização do planejamento do ensino não presencial, de forma a
manter o registro diário das ações e o controle da efetividade junto aos alunos, em que o
objetivo central seja alcançar a carga horária prevista na proposta do comprimento do ano
letivo de 2020.

CONSIDERANDO que, para as metas do ensino não presencial e em conformidade com a
proposta pedagógica aprovada pelo Conselho Municipal de Educação para as Escolas da
Rede, onde ficou definido as seguintes propostas de trabalho:
a) Atividades impressas;
b) Atividades online;
c) Vídeos curtos explicativos disponibilizados em Plataformas Digitais, como: Youtube,
Facebook, Grupos de Whatsapp ou outros recursos de mídia acessíveis aos professores e
aos Pais/Alunos;
d) Utilização do livro didático, na retomada das aprendizagens anteriores, focando a
continuidade do processo de ensino aprendizagem dos alunos.

A quantificação da aula será registrada tomando como base o conjunto de ações
estruturadas para sua execução, isto é: a atividade impressa entregue, o vídeo explicativo
produzido, a atividade online elaborada, o texto complementar sugerido, a utilização do
livro didático, a interação realizada pelas mídias sociais – todo ou parte das ações citadas
comporá a execução da aula a ser registrada e quantificada como hora-aula ministrada.
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Durante o período de restrição das atividades presenciais devido à pandemia do
COVID-19, as Unidades Escolares deverão registrar de forma pormenorizada e arquivar as
comprovações (portfólio) que demonstram as atividades realizadas de forma não presencial, a
fim de que possam ser autorizadas a compor a carga horária obrigatória. Bem como possam
ser peça de fiscalização pelos órgãos de controle internos e externos.

Ressaltamos que sobre a avaliação por meio dos pareceres descritivos pertinentes à
Educação Infantil e ao Ensino Fundamental ( 1°, 2°e 3° ano), os professores das etapas
mencionadas deverão incluir o seguinte texto no campo de observações:
Exemplo – Para a Educação Infantil
“Os objetivos de aprendizagem não marcados, se referem aos que não foram trabalhados
pelos professores no formato não presencial, não sendo possível em decorrência do momento
de pandemia.”
Exemplo – Para o Ensino Fundamental ( 1°, 2°e 3° ano)
"As habilidades não marcadas, se referem às que não foram trabalhadas pelos professores no
formato não presencial, não sendo possível em decorrência do momento de pandemia.”

Sugestão de modelo de registro de conteúdos no Diário de Classe:
Exemplo: Disciplina de MATEMÁTICA (4° ANO)
DATA
03/08/2020
04/08/2020
04/08/2020
05/08/2020

06/08/2020

06/08/2020

CONTEÚDO
Expressões Numéricas – Aplicação de atividade impressa
Continuação como estudos das Expressões numéricas, com vídeo na plataforma
digital.
Continuação com o estudo do vídeo explicativo sobre expressão numérica.
Expressões numéricas: Acompanhamento pedagógico aos pais e alunos via
grupo de whatsapp, telefone e sala virtual – ATIVIDADE COMPLEMENTAR
repondo dia 16/03/2020.
Situações problemas envolvendo Expressões Numéricas: Produção, Edição de
vídeo explicativo disponibilizado na sala digital e grupo de whatsapp –
ATIVIDADE COMPLEMENTAR repondo dia 17/03/2020.
Situações problemas envolvendo Expressões numéricas: Continuação com
correção das atividades através de vídeo na Sala digital, Link postado do grupo
da Sala de Whatsapp e no Canal do Youtube.
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EDUCAÇÃO INFANTIL
Exemplo: EXPERIÊNCIAS VIVÊNCIADAS
DATA
03/08/2020
04/08/2020
04/08/2020
05/08/2020

06/08/2020

CONTEÚDO
História – Os três porquinhos. Música: O sapo não lava o pé por meio de vídeo
disponibilizado na Sala virtual e Canal do Youtube;
Cantiga de roda O sapo não lava o pé e exploração das vogais A E I O U por
meio de atividade impressa;
Brincadeira dirigida na Sala virtual, grupos de whatsapp – noções de dentro
fora com a participação da família;
Atividade complementar via vídeo disponibilizado na sala virtual, grupo de
whatsapp com orientações para família. Repondo dia 16/03/2020. Produção,
Edição de Vídeos sobre orientativos de como a família trabalhará as atividades
impressas envolvendo as Vogais.
História cantada – O sítio do Seu Lobato vídeo.
ATIVIDADE COMPLEMENTAR: receita de como fazer massinha de modelar
por meio de vídeo e com instruções enviadas às famílias; Repondo dia
17/03/2020

Atenciosamente,

SEBASTIÃO MENDES DE SOUSA
Secretário Municipal da Educação e Cultura
Portaria n° 1350/2017
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