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Assessoria de Comunicação/Seed A cartilha de retorno às aulas presenciais, o FAQ (perguntas
frequentes) sobre o ano letivo e um material de apoio, com dicas para os estudantes, estão
disponíveis na página Aulas Seguras 2021, dentro do site da Secretaria de Estado da Educação e
do Esporte (Seed-PR). Além desse conteúdo, também há um link para o termo de compromisso,
que deve ser assinado pelos responsáveis legais ou pais que desejam que os filhos retornem para a
escola. Com mais essas informações, os estudantes e suas famílias podem entender melhor os
protocolos de biossegurança e se preparar para a nova rotina em sala de aula. Ano letivo 2021
&mdash; No dia 18 de fevereiro, teve início o ano letivo de 2021, com reforço on-line, pelo Aula
Paraná. Até 26 de fevereiro, os estudantes vão rever os conteúdos prioritários de 2020 e fazer
atividades que indicarão aos professores em quais temas é preciso focar. Nesse mesmo período,
aconteceu a capacitação dos professores para o ensino híbrido e para os protocolos de
biossegurança, além da acolhida a pais e estudantes, que estão vendo as mudanças feitas nas
escolas, recebendo orientações e tirando dúvidas. A partir da próxima segunda-feira (1º de março),
acontece a retomada das atividades presenciais. Em colégios onde não há conflito de turma dos
anos finais (6º ao 9º ano) do Ensino Fundamental com o Ensino Médio em um mesmo turno, o
modelo híbrido será iniciado no dia 1º. Já onde existem os dois ensinos em um mesmo período, o
Ensino Médio vai iniciar as atividades presenciais apenas no dia 8 de março, obedecendo ao
escalonamento e permanecendo mais uma semana no Aula Paraná. Adesão ao modelo híbrido
&ndash; Iniciada no último dia 29 de janeiro, a adesão ao modelo híbrido pode ser comunicada às
escolas de forma remota ou presencial. O termo de compromisso para o retorno presencial está
disponível no site educacao.pr.gov.br e nos próprios colégios; ou seja, pais e responsáveis podem
optar por imprimir, assinar e levar no colégio; imprimir, assinar, escanear e enviar para o e-mail do
colégio, ou preencher diretamente na instituição de ensino. A adesão poderá ser feita a qualquer
momento (até com as aulas em andamento), sendo o aluno incluído no revezamento a partir
da semana seguinte à adesão. Modelo híbrido &ndash; Quando iniciar em março, o modelo híbrido
funcionará de duas maneiras. Uma delas será o formato síncrono, no qual um único professor dará
a mesma aula tanto para os estudantes que estão em sala de aula quanto para os que estão em
casa, com transmissão pelo Google Meet por meio de um notebook. O outro é o modelo híbrido
junto com o Aula Paraná. Ou seja, o estudante vai à escola presencialmente em uma semana e na
outra acompanha o conteúdo de casa, pelos canais de ensino on-line (TV, YouTube, aplicativos),
realizando atividades enviadas pelos professores, ou pelo kit impresso. Atividades diagnósticas
&ndash; Os conteúdos abordados entre 18 e 26 de fevereiro no Aula Paraná são os que
apresentaram mais dificuldades aos estudantes em 2020, com base nos dados da média de 20
milhões de lições de casa semanais desenvolvidas ao longo do ano passado. Os resultados dessas
atividades, divididos por séries, disciplinas e turmas, serão apresentados aos professores até o dia
28 de fevereiro. As atividades auxiliarão os professores a identificarem temas em que é preciso se
aprofundar. Elas ainda servirão de base para uma avaliação diagnóstica nas disciplinas de Língua
Portuguesa e Matemática, a ser aplicada nas formas on-line e impressa em março, além de compor
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a Prova Paraná de maio, que avaliará o aprendizado do primeiro trimestre com todas as disciplinas.
Transporte &ndash; Em parceria com os municípios, a Seed-PR está organizando o transporte
escolar para atender os estudantes. Em localidades em que a prefeitura não estiver fornecendo o
serviço e o aluno não tiver condução própria para ir ao colégio, ele ficará exclusivamente nas aulas
remotas durante esse período, usando, por exemplo, TV, YouTube, aplicativos ou kit pedagógico
impresso. Esta notícia foi publicada no site www.educacao.pr.gov.br em 25/02/2021. Todas as
informações nela contidas são de responsabilidade dos autores.
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