
Rede Municipal de Ensino: Ações em ambiente remoto

Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)

Ensino Médio Integrado e Pós Médio

Semana de 27 a 30 de abril

Atividades 
a distância

Apoio do 
professor

Uso da 
tecnologia



Rede Municipal de Ensino: Uso da Tecnologia

 Levantamento do acesso às mídias digitais pelos alunos, seus responsáveis, se há 
internet e sua qualidade, assim como o acesso à programação da TV Cultura digital, 
canal 3.3. Em situações em que a família não possui nenhum acesso à tecnologia, 
será estruturado material pela Equipe da SME e encaminhado aos alunos;

 Plataforma em construção pela Prefeitura de Ubatuba (ead.ubatuba.sp.gov.br -
Moodle) para acesso (a professores e alunos) e inserção de atividades, links para 
vídeos, chats e fóruns de discussão;

 Criação de grupos com os responsáveis pelos alunos através do WhatsApp para 
envio de informes e atividades, feedbacks e contatos;

 Criação do WhatsApp oficial da escola. +55 12 99158-6528;

 Uso da fanpage da escola no Facebook (Escola Tancredo Ubatuba) para 
comunicação coletiva e interação com internautas.



Rede Municipal de Ensino: Uso de Material Impresso

 Disponibilização do material impresso aos alunos que necessitarem: livros 

didáticos do PNLD e/ou outros materiais disponibilizados através da parceria com a 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo ou desenvolvidos pelos próprios 

professores;

 Agendamento prévio para entrega de material impresso, levando em conta os 
protocolos de segurança determinados pela Secretaria Municipal de Saúde (filas 
com monitoramento e distanciamento de 1,5m, máscaras, luvas e uso de álcool 
gel);

 Cada professor definirá os conteúdos, competências e habilidades essenciais para 
esse trabalho remoto, assim como recursos acessórios necessários tendo por base 
seu Plano de Ensino alinhado à BNCC (e/ou Currículo Paulista). Também apontará o 
tempo estimado para execução de cada roteiro de estudo visando o objetivo de 
contemplar pelo menos as 800 horas estipuladas pela legislação. No caso do 
Ensino Médio Integrado em Informática, 1400 horas no mínimo. 



Rede Municipal de Ensino: Devolutiva das Atividades

 A avaliação e a devolutiva das atividades ficarão a critério do professor, levando 

em consideração alunos que não tenham acesso ou não consigam realizar estas 

atividades estipulando – quando do retorno às aulas presenciais – prazo para 

entrega das mesmas. Estas valerão como compensação de ausências além de 

mecanismo gerador de nota bimestral. Ação de exceção devido à quarentena. 

Também ficará a cargo do professor acompanhar a participação do aluno nas aulas 

e tarefas executadas, válidas também como presença. (Ex.: fez perguntas, tirou 

dúvidas, mandou fotos dos exercícios, trabalhos solicitados, vídeos construídos, a 

critério do professor considerá-las satisfatórias após análise com as referidas 

devolutivas).



Rede Municipal de Ensino: Manutenção das Atividades

 Estas ações podem ser revistas, atualizadas e modificadas de acordo com a
disponibilidade das mídias mencionadas e do uso já em andamento pelos
professores, justificados como anexo ao plano de ensino, analisados e
aprovados pela equipe pedagógica: Plataforma oficial da Prefeitura Municipal
de Ubatuba (Moodle), WhatsApp, Facebook, Zoom, YouTube, Google, Google

Classroom, Centro de Mídias de SãoPaulo (CMSP) e suas associações.



O que temos Situação O que usaremos nesta 
semana?

Grupos de WhatsApp constituídos Expectativas que estejam prontos para uso x

Orientações da Secretaria Municipal de Educação aos Pais 
e Professores

Disponível em PDF no site da Prefeitura e via Circular para 
as Escolas.

x

Orientações às famílias dos estudantes das redes 
estadual e municipais de São Paulo

Disponível em PDF  via Circular para as Escolas.. x

Plataforma Portal da Educação de Ubatuba Disponível no site da prefeitura, em construção. Utilização 
para armazenamento das atividades.

x

Salas virtuais na Plataforma Em elaboração.  

Cadastramento dos professores nas Salas Virtuais Em construção com a equipe da SME

TV Cultura Educação – 3.3 - Anos Finais (6º ao 9º ano) Já está no ar x

Aplicativo  CMSP Anos Finais  (6º ao 9º ano) Em funcionamento Em teste

Orientações às famílias dos estudantes das redes 
estadual e municipais de São Paulo

Disponível em PDF x

Livros PNLD Utilizar conforme disponibilidade e necessidade.

Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio Integrado e Pós Médio



Grupos de WhatsApp

 Orientar as famílias sobre o uso do WhatsApp da Escola (horário de

atendimento para dúvidas e combinados);

 Estabelecer a rotina com o horário das vídeoaulas e orientações aos pais no

Centro de Mídia e canais: TV Cultura Educação e Univesp;

 Auxiliar as famílias para a instalação do aplicativo e acesso a TV Cultura

Educação e Univesp;

 Informar que os alunos/pais poderão interagir, para esclarecimentos e

dúvidas, pelo chat e no fórum da Plataforma Portal da Educação de Ubatuba,

nos horários de aula.



Realização das Atividades

• Cada professor deverá orientar as famílias para a realização das 

atividades de acordo com a realidade da sua turma.

OBS: As atividades escolares obrigatórias não presenciais deverão ser

computadas e devidamente registradas, para continuidade do processo de

ensino e de aprendizagem e para cumprimento legal das 800 (oitocentas)

horas de efetivo trabalho escolar. No caso do Ensino Médio Integrado em

Informática, 1400 horas no mínimo.



Registro das Atividades

• Coletar e organizar os registros (fotos e vídeos) enviados 

pelos pais com nome do aluno e data de envio. 

• A família/aluno deverá postar no chat e fórum da 

Plataforma Portal da Educação de Ubatuba.



TV Univesp 3.2 (Educação Infantil e Anos Iniciais)
TV Cultura Educação 3.3 (Anos Finais)

Aplicativo CMSP

Os alunos e professores que têm acesso a este canal 

deverão acompanhar a programação.





Obrigado!


