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Orientações para mais uma etapa de aulas não presenciais ofertadas em época de
Pandemia 2020
Diante da realização e finalização de mais uma etapa do plano de oferta das
atividades não presenciais, a Secretaria de Educação, Juventude e Esportes – Seduc
agradece a todos os professores, equipe pedagógica e demais envolvidos no processo
de elaboração e distribuição dos roteiros de estudos das atividades não presenciais,
por todo zelo e esforço para que o sucesso desse processo fosse garantido ao
estudante.
A Seduc apresenta a continuidade da proposta não presencial para as etapas /
modalidades. Diante do sucesso de todo o processo, da necessidade da apresentação
da proposta por etapa e do cumprimento das cargas horárias estabelecidas, seguem
novas orientações para a continuidade da oferta:
1. Realizar toda a oferta por etapa, as quais poderão ser ajustadas durante o
percurso;
2. As DREs e Unidades Escolares realizarão o cômputo das cargas horárias, de
acordo com orientações da Seduc, observando o cumprimento da carga horária por
componente curricular;
3. Atenção para a integralização da carga horária ofertada para a 3ª série do E.M
parcial, em tempo integral, Novo Ensino Médio e EFAs;
4. Favor atentar ao preenchimento correto dos diários de classe, para que a equipe
possa finalizar e entregar os documentos em ordem e assinados, atendendo as
orientações do Regimento Escolar;
5. As cargas horárias precisam estar em conformidade com as estruturas
curriculares em vigência para o ano de 2020, além de atender a carga horária por
componente curricular e carga horária anual;
6. Atenção ao período da Recuperação Final para as 3ªs séries, essas deverão
ocorrer durante os dias 21, 22 e 23 de dezembro de 2020;
7. Os dias 21, 22 e 23 de dezembro de 2020 também serão destinados ao
planejamento dos Roteiros de Estudos para as turmas de Ensino Fundamental e 1ª/ 2ª
séries e 3º segmentos, que terão continuidade até a integralização das cargas horárias
em 2021;
8. Atenção ao período da Recuperação Final para as turmas de EJA dos 1º e 2º
segmentos que deverão ocorrer durante os dias 21, 22 e 23 de dezembro de 2020;
9. Atenção, o recesso terá início dia 24/12/2020 a 10/01/2021, com o retorno
previsto para o dia 11/01/2021 de todos os professores;
10. As cargas horárias previstas para serem ministradas serão organizadas conforme
tabelas abaixo:
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