
TRÊS MARIAS – MINAS  GERAIS.





LOCALIZAÇÃO:

Região Central de Minas Gerais 

274km de Belo Horizonte 

484 km de Brasília.

Situada às margens do Rio São Francisco

NÚMEROS DA EDUCAÇÃO  MUNICIPAL

. 13 Escolas de Ensino Fundamental – I e II.

. 05 Centros Municipais de Educação Infantil.

. 01 Creche – Conveniada.

Total de alunos: 4.086













PLANO EMERGENCIAL PARA TEMPOS DE CRISE.

“Criando condições de aprendizagem em tempos de pandemia.”

NORMATIZAÇÕES LEGAIS

•Suspensão das Aulas Presenciais (Decretos Estaduais e Municipais);
•Alteração de Recesso Escolar;
•Distanciamento social:
➢Rodízio de Servidores em trabalho presencial,
➢Teletrabalho.
•Distribuição de gêneros alimentícios aos estudantes (Lei Federal nº 
13.987/ 2020 e Decreto Municipal); 
•Planejamento/ Logística – Kits Gêneros Alimentícios Merenda Escolar.
•Novos Planos de Trabalho para aditivos aos Termos de Fomento.



ATIVIDADES PEDAGÓGICAS.

A Secretaria Municipal de Educação de Três Marias buscando garantir o
direito de aprendizagem de todos os alunos de sua rede de ensino
adotou diversos recursos pedagógicos .

RECURSOS TECNOLÓGICOS DIGITAIS

•Postar no Site da Prefeitura todo material de Atividades Pedagógicas
não Presenciais:
➢Trilha de Aprendizagens;
➢PET (Plano de Estudo Tutorado);

•Programa semanal de Rádio: Hora de Aprender (mobilização de famílias
e alunos, informações da SEMEC, recados, etc);



•Programa diário de Rádio: Deixa que eu Conto (contação de histórias
para os alunos da Educação Infantil e Fundamental I);

•Utilizar o WhatsApp como ferramenta de aprendizagem:
➢Postar livros de literatura infantojuvenil em PDF,
➢ gibis,
➢peças de Teatro disponíveis no youtube;
➢Filmes;
➢Telas Abertas - PVE

•Incentivar os alunos a assistirem as aulas na TV Educativa – TVE

•Plantão diário, pelo whatsApp, de Professores para tirar dúvidas e dar
dicas de aprendizado.



ROTEIROS DE ORIENTAÇÃO E ESTUDOS

Material impresso a ser entregue aos alunos nas Escolas Municipais e, se
preciso, nas localidades da zona rural. Essa será a garantia de que todo
aluno terá a disposição o seu material pedagógico não presencial.

•Controle de entrega de atividades pedagógicas não presenciais.

•Controle de cumprimento de carga horária pelo aluno.

FOCO NO PROFESSOR

•Incentivar os Professores a manterem contato com seus alunos através
de grupos de whatsApp e pelo facebook;
•Incentivar os Professores a aproveitarem esse tempo de isolamento
social para investirem em sua formação continuada através de EaD.

•Promover o fortalecimento das equipes de gestores e de professores.



PÓS PANDEMIA 

“Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia....”

RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS

O retorno das aulas presenciais será determinado pela Secretaria Municipal de
Educação em consonância com as determinações das autoridades de saúde do
Estado de Minas Gerais e do Município.

➢Criada a Comissão de Gerenciamento da Pandemia COVID-19 da SEMEC com
os seguintes objetivos:

I. Estabelecer os protocolos de desinfecção/higienização dos espaços
escolares ;

II. Estabelecer novas rotinas e procedimentos nos espaços escolares;
III. Promover a formação dos Gestores Escolares;
IV. Promover a formação/treinamento para motoristas e monitores do

transporte escolar;
V. Determinar a formação das Comissões Escolares de Gerenciamento da

Pandemia COVID-19 para implantar os protocolos e novas rotinas.



PÓS PANDEMIA 
PROTOCOLOS E ROTINAS PARA A NOVA REALIDADE. 

➢ Ponto focal : Grupo de risco – alunos e Servidores das Escolas.
➢ Entrada e saída da Escola.
➢ Sala de aula.
➢ Instalações sanitárias.
➢ Áreas comuns.
➢ Bebedouros.
➢ Cozinha / cantina.
➢ Quadras.     Recreio.
➢ Uso de máscaras.
➢ Aferição de Temperatura.
➢ Transporte escolar.
➢ Eventos escolares.
➢ Acompanhamento Pedagógico.
➢ Atendimento aos pais e comunidade.
➢ Orientações gerais.



As Escolas deverão promover a segurança sanitária do seus espaços
físicos e oferecer orientações permanentes aos alunos quanto aos
cuidados a serem tomados nos contatos físicos com os colegas, de
acordo com o disposto pelas autoridades sanitárias.

A Escola Municipal deverá reservar tempo e seu planejamento de
retorno as aulas presenciais para promover momentos para:

➢Realizar acolhimento e reintegração social dos professores,
estudantes e suas famílias como forma de superar os impactos
psicológicos ou sócioemocionais do longo período de isolamento
social;



➢Encaminhamentos para atendimento psicológico, se necessário.

➢ Realizar uma avaliação diagnóstica de cada criança por meio da
observação do desenvolvimento em relação aos objetivos de
aprendizagem e habilidades que se procurou desenvolver com as
atividades pedagógicas não presenciais,

➢Desenvolver um programa de recuperação para que todas as crianças
possam desenvolver de forma plena o que é esperado de cada uma ao fim
de seu respectivo ano letivo.

➢Os critérios e mecanismos de avaliação diagnóstica deverão ser
definidos pela Secretaria Municipal de Educação considerando as
especificidades do currículo proposto pela rede.



➢Realizar programas de revisão de atividades realizadas antes do
período de suspensão das aulas, bem como das atividades
pedagógicas realizadas de forma não presencial.

➢Garantir a sistematização e registro de todas as atividades
pedagógicas não presenciais, durante o tempo de afastamento social
para fins de comprovação e autorização da composição da carga
horária letiva.

➢Atualizar sua Proposta Política Pedagógica à nova realidade pós
pandemia.

➢Reorganizar o Calendário Escolar.



Prefeito de Três Marias : Adair - Bem-Ti – Vi

Setor Pedagógico da SEMEC.

Setor Administrativo da SEMEC.

Gestores Escolares;

Pedagogos;

Professores;

Setor Administrativo das Escolas Municipais;

Alunos e Comunidade Escolar.

Instituto Votorantim – PVE

Nana – CIEDS (Orientadora do PVE Continuidade em Três Marias)

Cláudia Costin ( Diretora do CEIPE da FGV – RJ )



PARA REFLETIR...

• INFORMAÇÃO não é conhecimento.
• MEMÓRIA não é inteligência .
• TECNOLOGIA não  é pedagogia.

OBRIGADA
Cléria Melo.


