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Ensino Médio
A pandemia de covid-19 neste ano de 2020, provocou a suspensão das aulas
presenciais e a adoção de aulas remotas para garantir a segurança da comunidade escolar.
Neste contexto o Colégio Salesiano São Gonçalo já apresentou o Plano Pedagógico
Estratégico 2020 e o Plano de contingência Covid-19. Entretanto, é hora de organizar o
plano de retomada escolar 2021, indispensável para adoção de boas práticas pedagógicas
que assegurem a superação das possíveis defasagens de aprendizagem e o pleno
desenvolvimento dos alunos.
Começo do ano letivo 2021
Um dos desafios da retomada das aulas será a recuperação da aprendizagem,
após meses de ensino remoto.

Cenário provável 2021
. Modelo Híbrido
As turmas serão divididas, de maneira que uma parte dos alunos assista às aulas
presenciais, enquanto outra fica em casa, haverá uma mescla de atividades remotas e
presenciais.
Descrição preliminar do plano de ação pedagógico
. Acolhimento dos alunos
Atividades relacionadas ao desenvolvimento de competências socioemocionais
(autoconhecimento, controle emocional, empatia, comunicação e solução de problemas).
. Revisão de conteúdos
O ano letivo começará com uma revisão dos conteúdos/habilidades que são prérequisitos para o bimestre no contexto de cada componente curricular.
. Plantões tira dúvidas
Vamos utilizar os plantões tira dúvidas de português, física, matemática e química
como reforço escolar.
. Orientação de estudos
Os alunos serão orientados como organizar a rotina dos estudos e superar as
defasagens na aprendizagem.
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. Avaliação diagnóstica
Avaliação diagnóstica com base nos conteúdos e habilidades previstas para cada
componente curricular no bimestre. Trata-se de avaliar a efetividade da aprendizagem,
identificar a defasagem de cada estudante e propor ações e soluções pedagógicas.
Formas de fazer a avaliação diagnóstica da aprendizagem e propor intervenções
pedagógicas
Atividades/exercícios;
Simulados;
Produção de redações;
Leitura e interpretação de textos;
Conversa com alunos;
Autoavaliação;
Uso de soluções tecnológicas – Plataforma Educacional estuda.com; videoaulas; recursos
digitais do Sistema de Ensino Poliedro.

Observação: A proposta é fazer a cada bimestre uma revisão/recuperação com base nos
conteúdos e habilidades previstas.
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