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As suspensões das aulas devido à necessidade de isolamento social para o 

combate ao COVID-19 trouxeram uma sobrecarga para toda equipe pedagógica e para 

as famílias, não só com relação à condução das aulas remotas, mas também de como 

organizar e preparar a escola para o retorno das aulas. 

Surge então um novo cenário para os gestores escolares nesse novo processo de 

rápidas mudanças e decisões e por isso nos trouxe a obrigação de planos de 

contingência e estratégico, já elaborados visando um retorno seguro e tranqüilo.  

É verdade que a mudança promovida pelo novo Coronavírus foi abrupta, não 

permitindo que as escolas tivessem tempo para fazê-la com planejamento, mas o 

Colégio Salesiano São Gonçalo se desdobrou em oferecer o melhor, com treinamentos a 

toda a equipe e aquisição de tecnologias para as aulas não presenciais. Contudo, 

precisamos planejar a volta, a fim de que o transtorno causado por algo incomum (vírus) 

não seja ainda maior. 

Durante o ano de 2020, realizamos recuperação em todos os bimestres visando 

avaliar as defasagens dos alunos e tivemos resultados positivos, mas o colégio como 

instituição séria e comprometida com o desenvolvimento dos alunos quer promover 

mais ações para resgatar os conteúdos essenciais que são necessários para a série 

seguinte. 

Segue algumas ações pedagógicas para o retorno 

1. Acolhimento  

Como primeira ação no retorno as aulas, será trabalhar com os alunos a acolhida 

calorosa, que é predominantemente uma característica e identidade da educação 

salesiana, que prima pela educação integral dos nossos educandos. Muitas famílias 

tiveram perdas, crianças e jovens se sentirem tristes e isolados em suas casas.   

Por isso, queremos envolvê - los para que desenvolvam as competências 

socioemocionais que constituem em ensinar crianças, jovens e adultos a aprender e  a 

colocar em prática as melhores atitudes e habilidades. Assim, conseguirão gerenciar 

emoções, alcançar objetivos, demonstrar empatia, manter relações sociais positivas, 

tomar decisões de maneira responsável, entre outros. 

2. Parceria entre e Escola e Família 

           O objetivo é mantermos uma parceria entre a escola e família, contribuindo da 

melhor forma para que todos possam progredir no ano de 2021, sem maiores 

dificuldades.  O que se espera é que diante de tudo que vivenciamos em 2020, os alunos 

possam encarar os desafios atuais de forma muito mais segura. Um dos caminhos para 



que essa parceria continue dando certo será estabelecer com as famílias e alunos uma 

cumplicidade e confiança no trabalho da equipe pedagógica do Colégio Salesiano São 

Gonçalo. 

3. Organizar a avaliação diagnóstica 

Sabemos que mesmo nas aulas presenciais, os alunos não possuem o mesmo 

desempenho de aprendizado, uns levam mais tempo para assimilar determinados 

conteúdos do que outros. Isso também acontece no ensino não presencial, podendo ser 

ainda maior essas variações, por se tratar de um cenário completamente novo para todos 

e os estudantes terem diferentes oportunidades e níveis de acesso às aulas e aos 

materiais – alguns contando com o suporte dos pais, outros, não. 

Portanto, é essencial que seja organizada uma avaliação diagnóstica a partir dos 

conteúdos previstos e ministrados durante o período de aulas não presenciais que deverá 

ser aplicada no retorno das aulas. A ideia com isso é avaliar a efetividade do ensino 

remoto individualmente e identificar a defasagem de cada estudante durante o 

afastamento das salas de aula. 

4. Plano de Revisão 

Com base no levantamento de defasagem obtido por meio da avaliação 

diagnóstica, a próxima etapa será um plano de revisão não só para os estudantes que 

apresentaram dificuldades com relação àquilo que foi previsto e esperado em termos de 

aprendizagem, mas para todos os alunos. 

Um dos procedimentos será o aproveitamento das aulas gravadas que serão 

disponibilizadas aos alunos. Também será feita semana de revisão dos conteúdos pré – 

requisitos e/ou essenciais com maiores dificuldades, compreendendo os meses de 

Fevereiro a Abril. Havendo necessidade, o período de revisão será estendido. Essas 

aulas serão ministradas no horário de aula normal nas seguintes datas: 

De 22 a 26/02 – Revisão de conteúdos (2020) Todas as disciplinas e atividades 

online; 

De 08 a 12/03 – Revisão de conteúdos (2020) Todas as disciplinas e atividades 

online; 

De 12 a 16/04 - Revisão de conteúdos (2020) Todas as disciplinase atividades 

online; 

De 03 a 07/05 – Avaliação Diagnóstica com ênfase nas revisões dos conteúdos 

2020. 

Com base nos resultados dos alunos através da avaliação diagnóstica e revisões, 

e havendo necessidade, serão feitas aulas no contraturno de matemática, português, 

física e química de reforço com calendário a ser divulgado. 
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