Ano letivo 2020/ 2021

DIA 01

08/03/2021

TEMPO DA ESCOLA

TEMPO DA SEC

8:30

Abertura – Início da transmissão
 Mediação: Cybele Amado
 Fala do Secretário de Educação
 Homenagem às Mulheres: Estudantes Tuxá
 “5 min com Paulo Freire”: Estudante Gabriely Noronha
 Homenagem às meninas e mulheres cientistas: Estudante Júlia Fernanda
 Vídeo da Secretária de Políticas das Mulheres: Julieta Palmeira
 Música e diálogo com os professores: Juliana Ribeiro
 Vídeos (vozes Paulo Freire)
9:15
Webinar: Dos sentidos da escola, nossa profissão de ensinar: nenhum a menos
 Palestra: Fátima Freire
 Mensagem: Manuelita Brito
 Fala de encerramento: Secretário Jerônimo Rodrigues
 Vídeo: Como gostaria de ser lembrado – Paulo Freire – 1 min
10:00
Fim da transmissão
Objetivo do dia 01: Recepcionar a equipe pedagógica
10:00
Oficina 01 – Acolhimento
▪ Debate:
▪ Em 2021, quais memórias trago comigo do ano de 2020? Como você
está lidando com isso? E o que lhe marcou positivamente? O que
você aprendeu? O que você realizou? Qual a sua expectativa para
este ano?
▪ Abordar Programa Saúde do Professor – Como participar Ressaltar o
auto cuidado/ cuidar consigo e com o outro
▪ Produção coletiva:
▪ Estratégia de acolhimento socioemocional para ouvir e aproximar
estudantes e famílias, inclusive os “novatos”.
10:30
Oficina 02 – Matrícula e Busca ativa
▪ Ponto de partida: Portaria de matrícula e rotinas para a efetivação da prématrícula e da matrícula. Documento orientador da busca ativa.
▪ Debate:
▪ Como foi a comunicação com as famílias e os estudantes em 2020? O
que deu certo e pode continuar? O que não deu certo e por que não
deu?
▪ Produção coletiva:
▪ Revisitar ou ajustar o Perfil das famílias no SAGA. Definir estratégias
efetivas de comunicação permanente (em especial, no caso dos
estudantes ausentes ou inconstantes).
▪ Definir agenda e responsabilidades para articulação com outras
entidades de apoio à busca ativa (assistência social, saúde, Conselho
Tutelar, Defensoria, movimentos sociais, entidades religiosas etc).
12:00
Intervalo
TARDE/
Mão na massa
NOITE

Os horários de início deverão ser ajustados aos demais turnos (vespertino e noturno), sendo que a
transmissão da SEC será ao vivo no período matutino, permanecendo gravada no canal do YouTube.

Ano letivo 2020/ 2021

09/03/2021

8:30

Webinar: Desafios do Ensino Remoto
▪ Mediação: Manuelita Brito
▪ Homenagem às Mulheres: “Das Borboletas” – Estudante Márcia Nicoly
▪ “5 min com Paulo Freire”
▪ Palestras: Leandro Holanda (Tríade) e Tânia Benevides (UNEB)
▪ Convidados: profª Dilcleia Oliveira (EMITEC)

9:30

Fim da transmissão

TEMPO DA ESCOLA

TEMPO DA SEC

DIA 02

Objetivo do dia 02: Refletir sobre as possibilidades no Ensino Remoto
9:30
Oficina 03 – Atividades realizadas em 2020
▪ Debate:
▪ Relatos de experiências de professores com o ensino remoto, durante
a pandemia, a partir dos registros do SAGA e outras vivências.
▪ O que deu certo nas experiências de ensino remoto e pode
continuar? O que precisa ser ajustado e como?
▪ Qual o perfil de acessibilidade tecnológica dos estudantes e
professores?
▪ Produção coletiva:
▪ Atualizar dados do Plano 21 quanto à Acessibilidade Tecnológica.
▪ Definir estratégias para o retorno remoto: o uso do livro didático; uso
do classroom e do whatsapp; materiais que precisarão ser impressos;
atendimento e entrega pré-agendada; entrega em domicílio.
10:30

Oficina 04 – Avaliação diagnóstica
▪ Debate:
▪ A importância da avaliação diagnóstica para a gestão da
aprendizagem.
▪ O que revelam os dados do SABE/SAEB, o Boletim de Gestão da
Aprendizagem de 2019 (no SAGA), os indicadores de 2019 e os
resultados do IDEB?
▪ Qual a importância das competências transversais e como cada
professor pode contribuir para o seu desenvolvimento?
▪ Produção coletiva:
▪ Definir como será conduzida a avaliação diagnóstica na escola –
Planejar de acordo com a realidade.
▪ Construir estratégias sobre como cada docente pode auxiliar no
desenvolvimento das competências transversais: o que, como,
quando.

12:00
TARDE/
NOITE

Intervalo
Mão na massa

Os horários de início deverão ser ajustados aos demais turnos (vespertino e noturno), sendo que a
transmissão da SEC será ao vivo no período matutino, permanecendo gravada no canal do YouTube.

TEMPO DA ESCOLA

TEMPO DA SEC

Ano letivo 2020/ 2021

DIA 03

10/03/2021

8:30

Webinar: Aprendizagens essenciais
▪ Mediação: Marcius Gomes
▪ Homenagem às Mulheres: Estudante Renata (FECIBA)
▪ “5 min com Paulo Freire”
▪ Palestra: Profª Alda Pepe
▪ Convidado: Ezequiel Wesphal
Fim da transmissão

9:30

Objetivo do dia 03: Dialogar sobre como currículo essencial no ano Continum 2020/2021
9:30
Oficina 05 – Organizadores Curriculares, Cadernos de Apoio à Aprendizagem e
Trilhas
▪ Debate:
▪ OCEs, Cadernos e Trilhas >> Recursos de apoio aos desafios do
continuum curricular.
▪ Como promover o continuum curricular ao longo das unidades
letivas?
▪ Como lidar com as especificidades das ofertas e modalidades no
contexto do continuum curricular?
▪ Produção em grupos:
▪ Concluir os Planos de Ensino no SAGA, por componente e por
série/ano/eixo.
▪ Registrar Planos de Ensino específicos das ofertas e modalidades
(Eletivas, EPT).
10:30

Oficina 06 – Atividades Curriculares Complementares
▪ Debate:
▪ Debater o portifólio de Atividades Complementares da unidade
escolar: quais as alternativas viáveis?
▪ Como oferecer Atividades Complementares que engajem todos os
professores e estudantes? Como construir uma oferta
interdisciplinar? Como avaliar e acompanhar de forma efetiva?
▪ Produção coletiva:
▪ Atualizar os dados das Atividades Curriculares Complementares no
SAGA.
▪ Organizar carga horária relativa às Atividades Complementares, com
enfase no Mais Estudo e nas competências transversais.

12:00
TARDE/
NOITE

Intervalo
Mão na massa

Os horários de início deverão ser ajustados aos demais turnos (vespertino e noturno), sendo que a
transmissão da SEC será ao vivo no período matutino, permanecendo gravada no canal do YouTube.

Ano letivo 2020/ 2021

11/03/2021

8:30

Webinar: A importância do acompanhamento pedagógico
▪ Mediação: Hélder Amorim
▪ Homenagem às Mulheres: “Conversa de mãe e filha” – Estudante Acácia
Araújo e sua mãe, Olívia Reis.
▪ “5 min com Paulo Freire”: Edite de Faria (professora da UNEB)
▪ Palestra: Andressa Buss (FGV) – 20’
▪ Convidadas: Rosemeire Santana (diretora do Colégio Pedro Ribeiro) e Diene
Laranjeiras (coordenadora do CEEP Vale do Paraguaçu/ Quilombola)

9:30

Fim da transmissão

TEMPO DA ESCOLA

TEMPO DA SEC

DIA 04

Objetivo do dia 04: Explorar o SAGA como ferramenta de suporte ao Acompanhamento e
Monitoramento das atividades pedagógicas
9:30
Oficina 07 – Acompanhamento pedagógico
▪ Debate:
▪ Uso e limites do SAGA como ferramenta de acompanhamento da
participação dos estudantes nas atividades propostas.
▪ Outras formas de promover o acompanhamento pedagógico a partir
dos acessos aos ambientes virtuais e materiais impressos.
▪ O papel de cada educador no acompanhamento pedagógico.
▪ As experiências de tutoria docente e plantão pedagógico como
ferramentas de apoio à gestão da aprendizagem.
▪ Produção coletiva:
▪ Definir a periodicidade dos registros e da validação dos dados no
SAGA, e acompanhamento das atividades docentes.
▪ Organização da escola para implantação da tutoria docente e do
plantão pedagógico (se couber).
10:30

Oficina 08 – ACs (hora-atividade)
▪ Debate:
▪ AC como tempo de orientação, acompanhamento e avaliação dos
estudantes.
▪ Principais demandas formativas para 2021 e organização do tempo
de estudo coletivo.
▪ Produção coletiva:
▪ Construir agenda de Acs >> Temas e datas.
▪ Diretrizes para orientação e acompanhamento das Atividades
Curriculares Complementares.

12:00
TARDE/
NOITE

Intervalo
Mão na massa

Os horários de início deverão ser ajustados aos demais turnos (vespertino e noturno), sendo que a
transmissão da SEC será ao vivo no período matutino, permanecendo gravada no canal do YouTube.

Ano letivo 2020/ 2021

12/03/2021

8:30

Webinar: O cuidado consigo e com o outro, dentro e fora da escola – Escolas
Seguras
▪ Mediação: Danilo Melo
▪ Homenagem às Mulheres: Iago Alves (poema)
▪ “5 min com Paulo Freire”: Elisabete Monteiro
▪ Cláudia Lima (SESAB)
▪ Convidados: Naomar de Almeida Filho, Cláudia Lima (SESAB) e Rosário
Muricy

9:30

Fim da transmissão

TEMPO DA ESCOLA

TEMPO DA SEC

DIA 05

Objetivo do dia 05: Discutir a importância e a implementação dos protocolos sanitários na
Unidade Escolar
9:30
Oficina 09 – Protocolos sanitários no contexto remoto e híbrido
▪ Debate:
▪ O que precisa ser feito para adequar a escola aos protocolos
sanitários?
▪ Quais as rotinas para atendimento presencial, quando inevitável,
durante o período de ensino remoto?
▪ Medidas necessárias para o futuro retorno híbrido.
▪ Produção coletiva:
▪ Definição das medidas e responsabilidades para conclusão do
checklist da escola, no SAGA.
▪ Regras de uso e horários para atendimento presencial e/ou entrega
de materiais.
10:30

Oficina 10 – Atuação do Comitê Gestor
▪ Debate:
▪ Quem compõe o Comitê Gestor e como cada um atuará em relação à
gestão dos protocolos sanitários e pedagógicos?
▪ Como os Líderes e monitores podem ser engajados nesse esforço,
sem sobrecarregá-los?
▪ Produção coletiva:
▪ Definir Plano de Ação e “combinados” para atuação do Comitê
Gestor.

12:00
TARDE/
NOITE

Intervalo
Mão na massa

Os horários de início deverão ser ajustados aos demais turnos (vespertino e noturno), sendo que a
transmissão da SEC será ao vivo no período matutino, permanecendo gravada no canal do YouTube.

