RELATO DE EXPERIÊNCIA CEMEI JOSÉ DOS SANTOS NETO
O CEMEI Professor José dos Santos Neto optou pela realização de atividades
pedagógicas não presenciais, mediadas por meios digitais através de grupos de
whatsaap e pela adoção de material didático impresso com orientações pedagógicas,
distribuído aos alunos e seus pais ou responsáveis, no período de 18/05/2020 a
22/12/2020, para fins de atendimento aos objetivos de aprendizagem previstos no
currículo da escola, relacionados à BNCC e ao Currículo Referência de Minas Gerais da
Educação Básica.
Foram realizadas as seguintes alterações e adequações na Proposta Pedagógica,
Regimento Escolar e Calendário escolar, em virtude da suspensão das atividades
presenciais e adoção do regime de atividades pedagógicas não presenciais:
Anexo 1: Calendário Escolar (antecipação do recesso escolar de julho e mudança na
data de término do ano letivo); Anexo 2: Projeto Político Pedagógico (Regime de
Teletrabalho e de atividades não presenciais); Anexo 3: Regimento Escolar(Adendo
Regimental nº 1/2020)
A escola adotou metodologias próprias de fornecimento do conteúdo e
acompanhamento avaliativo que garantissem a participação efetiva, de todos os
estudantes, no regime especial de aulas não presenciais, conforme a seguir:
atividades lúdicas e recreativas, de cunho criativo e interativo objetivando a
aproximação da família ao desenvolvê-las. Os planos de aula contemplaram atividades
como brincadeiras, jogos interativos, contação de histórias, observação do espaço em
que vivem, cuidados com o corpo e com o meio, desenhos, conversas, músicas e
danças. Os pais/ responsáveis foram orientados pelos professores quanto ao
desenvolvimento dessas atividades com os alunos e a forma de retorno aos
professores. O registro das atividades foi realizado pelas famílias através de seus
relatos, fotos e vídeos e encaminhado aos professores para arquivo da escola em
Portifólio Digital. Quanto aos alunos que não tiveram acesso a internet, as atividades
impressas foram entregues aos responsáveis e recolhidas ao final de cada mês para
arquivo.
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