PLANO DE AÇÃO
Estratégias diante do atual cenário epidemiológico
*Para aplicação durante o período da pandemia causada pelo Sars-CoV-2
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APRESENTAÇÃO

Senhores Responsáveis,

Através do SINEPE-PE, recebemos as informações para serem colocadas em
prática, a partir do mês de maio, após videoconferência realizada no dia 22/04/2020. Na
ocasião, estiveram presentes: diretoria do SINEPE-PE, membros do Ministério Público
do Estado de Pernambuco (MPPE), na área de consumo e educação, além de
representantes da OAB-PE.

Segue uma parte do resultado da videoconferência:

CIRCULAR Nº 14/2020

Prezadas diretoras, caros diretores:

O período que estamos vivendo marcado pelas incertezas e adversidades da
pandemia provocada em escala mundial pelo coronavírus tem-no levado enquanto
mantenedores e gestores, a buscar alternativas diante do isolamento social a todos nós
imposto para manter contato com a comunidade escolar com a qual vimos convivendo
no dia a dia das nossas escolas.
Uma das saídas para mantermos este vínculo com nossos alunos e suas famílias
é, sem dúvida, a realização de atividades não presenciais, remotas, com todos os
recursos tecnológicos disponíveis através das mídias digitais.
Após as férias docentes, a partir do mês de maio, cada escola irá organizar o seu
calendário letivo das atividades não presenciais do ensino-aprendizagem, definindo
metodologia e sistema de avaliação, juntamente com seus professores e equipe
pedagógica em reuniões virtuais. A Portaria MEC n. 343/20 estabelece substituição das
aulas presenciais por aulas em meios digitais. A MP n. 934/20 flexibilizou,
excepcionalmente, a exigência do cumprimento da obrigatoriedade de no mínimo 200
dias de efetivo trabalho escolar anuais, desde que cumpra a observância da carga
horária mínima anual de 800 horas. A escola definirá os critérios de execução e
supervisão do cumprimento da carga horária estabelecida.

www.colegiorc.com.br

(81) 3628-0084

@colegiorc

Assim, seguindo as determinações governamentais da suspensão temporária de
aulas presenciais como uma tentativa de minimizar a propagação da pandemia
ocasionada pelo Sars-CoV-2 e reduzir o risco de contágio e proliferação do vírus entre
todos que compõem a comunidade escolar, foi elaborado um plano estratégico a ser
vivenciado, da Educação Infantil ao Ensino Médio, no período da pandemia.

ETAPAS DE CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO

Ainda no mês de abril, foi realizada uma reunião com a equipe gestora, tendo
como pauta principal a avaliação das atividades que foram outrora disponibilizadas para
os estudantes, através da plataforma Google Classroom e pelo Google Drive. Estas
atividades foram aplicadas durante a segunda quinzena do mês de março/2020, quando
iniciou o período de suspensão das aulas presenciais.
Com a antecipação das férias de julho para o mês de abril, houve a interrupção
automática das atividades disponibilizadas pelas plataformas citadas anteriormente. Pelo
o qual, a equipe gestora reconheceu a necessidade de otimizar as atividades virtuais em
um ambiente mais interativo e que garanta uma aprendizagem significativa.
Sendo assim, ainda no período de férias, mas pensando no possível retorno em
maio com a modalidade EaD, a direção escolar tomou como medida urgente, o
cadastramento de todos os estudantes na Plataforma Plurall, por ser uma plataforma
criada e gerida pelo Grupo Somos Educação, entidade parceira do Colégio Regina
Coeli.
Encerrando o período de férias antecipadas, a equipe gestora convidou todo o
corpo docente para uma reunião. Na ocasião, foram passadas todas as informações
acerca das aulas a partir do mês de maio/2020, bem como, disponibilizou diversos
tutoriais para formação dos docentes quanto ao uso da plataforma e ferramentas digitais.
Além disso, o departamento de Tecnologia da Informação (TI) do colégio passou a
concentrar seus esforços exclusivamente para inserção de todos os estudantes na
plataforma, capacitação de professores e esclarecimento de dúvidas à toda comunidade
escolar, sobre o uso das ferramentas.
Como última etapa, foi feita a comunicação oficial às famílias, ainda na última
semana de abril/2020, com retorno das aulas de forma não presencial, a partir do dia 04
de maio de 2020. O informativo foi feito através de publicações nos canais de
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comunicação oficiais da instituição, e através de Circular enviada para os responsáveis
através dos e-mails cadastrados.
Nesta perspectiva a escola promoverá momentos virtuais de estudo, pesquisa,
socialização e de preparação para os estudantes que irão participar de processos
seletivos e olimpíadas científicas.

AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS AULAS (MODALIDADE EAD)

Diante do cenário apresentado, as aulas retornarão a partir do dia 04 de maio de
2020, de modo não presencial, com horário fixo (em anexo) de segunda à sexta, das 8h
às 12h para todas as turmas, e com horários extras no período da tarde (para as turmas
do ensino médio), onde serão mantidas as atividades e aulas preparatórias para o Enem,
Sistema Seriado de Avaliação (SSA/UPE) e demais processos seletivos.

- Plataforma de estudo on-line e canais de comunicação

O Colégio Regina Coeli conta com uma equipe de comunicação interna preparada
para atender as demandas de toda comunidade escolar (alunos, familiares, professores,
coordenadores, secretaria, apoio psicológico, Atendimento Educacional Especializado –
AEE e direção) com comunicados, lembretes e instruções a serem enviadas aos
estudantes e responsáveis por e-mail, WhatsApp, ligação ou Portal do Aluno.
O Colégio Regina Coeli também alinhou, com a Editora SOMOS Educação, todas
as possibilidades de uso da Plataforma Plurall entre os professores e alunos da Educação
Infantil ao Ensino Médio.
O endereço eletrônico para acessar a Plataforma Plurall é: https://plurall.net . Para o
primeiro acesso, todos os estudantes (da Educação Infantil ao Ensino Médio), foram
orientados a utilizar o prefixo - DTJ + número de matrícula para o campo login, e
número de matrícula, para o campo senha. Por exemplo, um estudante matriculado com
o número 0001, deve inserir como login: DTJ0001, e como senha, 0001. Após fazer o
primeiro acesso, o estudante pode alterar a senha, de modo a garantir maior segurança e
confidencialidade de sua conta na plataforma.
As orientações para o acesso serão feitas através dos canais de comunicação oficiais
do colégio, com vídeos e imagens tutoriais. Além disso, os docentes manterão contato
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direto com os estudantes e responsáveis através dos grupos criados pelo App
WhatsApp, nas respectivas turmas em que são mestres.

- Disponibilização de Studio e equipe de edição

Reconhecendo a necessidade de urgência em retornar às aulas, de modo não
presencial, as possíveis dificuldades em utilizar as ferramentas de gravação e, até
mesmo, a falta das mesmas, o Colégio Regina Coeli irá disponibilizar uma sala/Studio
para os docentes que necessitarem filmar suas aulas e uma equipe para fazer a edição
dos vídeos.
Importante destacar que, para fazer uso do serviço, será preciso agendar
previamente com o departamento de TI, visando coibir aglomeração de pessoas no
ambiente, bem como, seguir as recomendações de profilaxia, com o uso de máscara e
álcool em gel.
Todavia, ressalta-se que esta medida será exclusivamente para os docentes que
não conseguirão, em hipótese algum, a criar seus conteúdos em casa. Pois a instituição
preocupa-se com a saúde dos seus colaboradores e os orienta a permanecer em casa,
cumprindo o distanciamento social.

- Contatos para comunicação com o Colégio Regina Coeli

O Colégio Regina Coeli fará toda a comunicação com os familiares e alunos, a
princípio, por meio de e-mail e pelo número do celular atualizados na secretaria escolar
seja no ato da matrícula, seja a qualquer momento mediante a necessidade de mudança
dos referidos contatos. Outrossim, reitera-se que os contatos da família com o colégio
deverão ser realizados pelas linhas telefônicas: (81) 3628-1235 / 3628-0084 / 9.98707000 ou pelo endereço eletrônico colegiorcpe@gmail.com.
A coordenação pedagógica de cada nível, bem como, a secretaria escolar,
também estarão disponíveis para possíveis conferências quanto ao número de matrícula
do estudante, caso a família não o tenha anotado ou ocorrido alguma alteração. Havendo
situações mais complexas, o departamento de TI estará também disponível para sanar os
possíveis problemas que porventura surjam.
Alguns comunicados também serão enviados por e-mail e/ou WhatsApp, como
também, disponibilizados em nosso site (www.colegiorc.com.br). Na medida que todos
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os logins e códigos de acesso à Plataforma Plurall estiverem operando dentro da
normalidade, as mensagens e informativos poderão ser compartilhadas por esse canal de
comunicação.

- Grupos de WhatsApp e Redes Sociais

Por meio dos grupos de WhatsApp e Redes Sociais será solicitado que não
enviem informações indevidas, evitem posições e manifestações especulativas
geradoras de incertezas e de provocações pessoais ou institucionais em relação à
pandemia. Mantenham a individualidade e serenidade íntima de cada um, promovendo
o ambiente de paz necessário para o enfrentamento deste cenário epidemiológico.
O Colégio Regina Coeli segue rigorosamente as orientações que lhe são
transmitidas pelas autoridades sanitárias. Assim, realizaremos essa travessia com
sucesso e sugerimos mais ação, união e menos especulação. Portanto, evitemos
comentários imprecisos e tenhamos mais atitudes convincentes de serenidade e
confiança.

- Informações Oficiais do Colégio Regina Coeli

Todas as informações oficiais do Colégio Regina Coeli, em nome da Direção, e
na circunstância emergencial do enfrentamento à Covid-19, constarão no site
(www.colegiorc.com.br) e redes sociais oficiais. É importante que os pais/responsáveis
acessem permanentemente o referido CANAL DE INFORMAÇÕES para manteremse atualizados e cientes das comunicações.

QUALQUER OUTRA ORIENTAÇÃO ESPECÍFICA, OS ESTUDANTES E
FAMÍLIA, RECEBERÃO DAS COORDENAÇÕES E DOCENTES.

- Horário de atendimento para contato com as coordenações pedagógicas, de cada nível
de ensino – APENAS PARA ASSUNTOS DE CUNHO PEDAGÓGICO:

De segunda à sexta-feira, das 8h às 12h.

1- Vera Nascimento - Educação Infantil - (81) 9.9870-8000

www.colegiorc.com.br

(81) 3628-0084

@colegiorc

2- Karla Micheline - Ensino Fundamental Anos Iniciais - (81) 9.9629-0582
3- Willma Vasconcelos - Ensino Fundamental Anos Finais – (81) 9.9629-1267
4- Maria Oliveira - 9ºs anos e Ensino Médio - (81) 9.9629-1739
5- Ângela Ramos (Coordenação AEE) e Jucélia Tarciana – (Serviço de Orientação
Educacional) – (81) 9.9737-0314

- Disponibilização personalizada de conteúdos de estudo via Plataforma Plurall

Os professores irão disponibilizar para estudo o mesmo conteúdo que dariam
presencialmente através de vídeos, áudios, imagens, pdf e ppt (powerpoint), entre
outros, preferencialmente, por meio da Plataforma Plurall, mas contaremos também
com o apoio de outras plataformas secundárias, tais como, Google Meet e YouTube.
Quanto ao YouTube, será orientado para que os docentes publiquem seu conteúdo
usando a opção “Não Listado”. Desta forma, o vídeo não ficará visível publicamente
para qualquer pessoa que acesse o canal, apenas para os que tiverem o link
disponibilizado através da Plataforma Plurall, buscando preservar a imagem dos
docentes.

- Envio de atividades pela Plataforma Plurall

Os docentes poderão enviar para os alunos questões objetivas e dissertativas. No
caso do Ensino Fundamental e Ensino Médio, essas questões podem ser autorais ou do
banco de questões da própria Plataforma. O processo de correção das questões objetivas
é automático e das questões dissertativas poderá ser de forma individualizada ou
coletiva.
Todos os níveis de Ensino utilizarão os grupos de WhatsApp, por onde os docentes
enviarão horários, comunicados e apresentarão a rotina diária com as orientações sobre
as atividades que serão realizadas na Plataforma Plurall ou nos livros didáticos e
materiais diversos.
A Plataforma Plurall gerará relatórios de utilização por parte dos estudantes e de
desempenho, possibilitando a aferição do aproveitamento pedagógico.
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- Orientação on-line por parte do time de tutores da Plataforma Plurall

Além de contar com o acompanhamento dos professores e da coordenação
pedagógica do Colégio Regina Coeli, os alunos poderão estudar em casa contando
também com o apoio de tutores da Plurall que estão preparados para auxiliá-los em
dúvidas pedagógicas.

- Plano de Estudos domiciliares
Todo o corpo docente do Colégio Regina Coeli, indistintamente, estará
trabalhando em Home Office, adaptando-se às novas tecnologias e preparando um
planejamento de conteúdos, indicações de leituras, vídeos, atividades didáticas,
indicação de jogos, entre outros, que possa ser orientado diariamente, tendo como base
as competências e habilidades da Base Nacional Comum Curricular - BNCC.
Levando em consideração que, cada docente encontra-se em estágio diferente
de desenvolvimento dos conteúdos junto às suas turmas, assim também, o plano de
estudos domiciliares poderá ser diferente de turma para turma e de professor para
professor.
Importante destacar que o plano de estudos domiciliares será realizado apenas
durante a suspensão de aulas presenciais ou mesmo posterior, a partir do retorno das
aulas em conformidade com a programação a ser definida por cada coordenação
pedagógica.
Na Educação Infantil e, por vezes, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, a
comunicação organizacional será feita diretamente com os familiares.

- Provas/avaliações e simulados

As provas/avaliações e simulados perdidos irão ser retomados assim que
aconteça o retorno às aulas presenciais, de acordo com calendário elaborado pelas
coordenações pedagógicas. Durante a pandemia seguiremos as orientações dos órgãos
competentes, referente ao processo avaliativo.

Havendo protelação do período de suspensão de aulas presenciais por vários
meses subsequentes, a equipe gestora junto com todo o corpo docente poderá discutir a
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viabilização do processo avaliativo de forma virtual. Para isto, haverá diálogo com as
famílias e estudo detalhado das possibilidades, antes de tomar tal decisão.

- Acompanhamento pedagógico

As coordenações pedagógicas estarão diariamente acompanhando e orientando
os docentes em seus planejamentos e no desenvolvimento das aulas, como também, aos
alunos de acordo com o nível de ensino a qual são responsáveis, seja por turma e/ou de
forma individual (caso necessário) fazendo com que as aulas sejam viabilizadas para
TODOS.

- Atendimento Educacional Especializado (A.E.E.) e Serviço de Orientação

Educacional (S.O.E.)
Os referidos serviços permanecerão sendo ofertados com a psicóloga Jucélia
Tarciana e a coordenadora de A.E.E., Ângela Ramos, seguindo algumas adaptações.
O atendimento educacional especializado será feito levando em consideração a
realidade e exigência de cada modalidade de ensino e será obrigatoriamente oferecido
de maneira remota, tendo em vista o cuidado e a saúde dos colaboradores.
Semanalmente

a

equipe

pedagógica

responsável

avaliará

com

cada

cuidadora/apoio, que faz parte desse setor de serviço, o atendimento para possíveis
ajustes e melhoramento dos serviços prestados.
Propostas de ação por nível/ano de ensino:
Educação Infantil e Anos Iniciais (Ensino fundamental)
* Chamadas de vídeo de curta duração através do WhatsApp, três vezes na semana
(segunda, quarta, sexta), de maneira espontânea e/ou planejada com intuito pedagógico.
Anos Finais (Ensino fundamental)
* Chamadas de vídeo diárias através do WhatsApp, para auxiliar nas atividades
propostas.
Ensino Médio
* Inserção da intérprete de Libras nas vídeoaulas;

www.colegiorc.com.br

(81) 3628-0084

@colegiorc

* Acompanhamento feito às famílias e aos estudantes pela psicóloga do S.O.E. via
celular e pela coordenadora de educação especial, para monitoramento e diagnóstico de
suas dificuldades. Cada caso será analisado à medida que forem surgindo as
dificuldades e/ou as novas possibilidades.
O Serviço de Orientação Educacional (S.O.E) disponibilizará atendimentos por
meio de vídeo chamada ou chamada direta, para estudantes e colaboradores que
precisarem dessa atenção durante este momento.

- Retorno às aulas presenciais

Após liberação para o retorno às aulas pelas autoridades competentes, voltaremos
à normalidade com as aulas presenciais, comprometemo-nos a recuperar todas as
lacunas que por acaso venham a acontecer, como também seguir o cumprimento das
exigências legais.
Com a ajuda de Deus e da ciência, temos fé que esse futuro seja breve.
Voltaremos com uma nova memória produzida mediante uma vivência coletiva.
Logo, traremos mais informações e, quaisquer novas demandas por orientações
ou procedimentos, sintam-se à vontade para buscá-las junto aos canais de comunicação
que, prontamente, estaremos à disposição.
Aproveitamos para renovar nossos votos de respeito e consideração.

Ir. Maria Gorete Rodrigues Oliveira
(Diretora)

Limoeiro, 01 de maio de 2020.
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ANEXO 01 – Horário semanal para as turmas da Educação Infantil
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ANEXO 02 – Horário semanal para as turmas dos Anos Iniciais (Ensino
Fundamental)
* Devido à carga horária exigida para algumas disciplinas, haverá alternância do
horário, de modo que numa semana sejam contempladas as disciplinas de Arte e
Religião; e, na outra, Raciocínio Lógico e Educação Física.

www.colegiorc.com.br

(81) 3628-0084

@colegiorc

www.colegiorc.com.br

(81) 3628-0084

@colegiorc

ANEXO 03 – Horário semanal para as turmas dos Anos Finais (Ensino
Fundamental)
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ANEXO 04 – Horário semanal para as turmas do Ensino Médio
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ANEXO 05 – Ficha operacional de acompanhamento das cuidadoras/apoio:

Sugerimos um caderno de acompanhamento com os seguintes dados:

Nome do(a) aluno(a): __________________________________ Nível/Ano: _________
Apoio/cuidadora: _________________________________________
Coordenadora pedagógica: ________________________________________________
Coordenadora do AEE: ___________________________________________________
Psicóloga do S.O.E.: _____________________________________________________
Ano: 2020
Dados específicos:
Este será o da realização de cada ação da cuidadora/apoio.
Data:

/

/

Hora: ______, duração aproximada da chamada ______________

Quem interagiu/participou: ________________________________________________
Motivo da interação (espontânea ou planejada): ________________________________
Observações relevantes:
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