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SEGUIMOS JUNTOS PELA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE EM GOIÁS

Desde o início da pandemia, diante 
da suspensão das aulas presenciais, a 
Secretaria de Estado da Educação de 
Goiás (Seduc-GO), tem desenvolvido 
uma série de ações para garantir o 
direito à educação a todas e todos  
os estudantes.

Por um lado, para apoiar os professo-
res neste momento tão desafiador, 
oferecemos capacitação para ensino 
remoto, com mais de mil horas de 
conteúdo sobre o assunto, por meio 
de nosso Centro de Estudos, Pesqui-
sa e Formação dos Profissionais da 
Educação (Cepfor). Por outro, além 
da disponibilização de materiais para 
os estudantes pelo portal NetEscola, 
organizamos a logística para garantia 
de sua segurança alimentar, e tam-
bém oferecemos diferentes opções 
de acesso aos estudos para aqueles 
sem conectividade com a internet, por 
meio da distribuição de materiais im-
pressos e de aulas disponibilizadas via 
rádio e TV. Criamos ainda um sistema 

de envio de SMS para avisar estudan-
tes e seus responsáveis sobre a dispo-
nibilidade de materiais no NetEscola, 
realizamos uma série de webinários e 
lives, e usamos intensamente a im-
prensa para nos comunicarmos com 
a população. O governo do estado 
apoiou, de maneira contundente, os 
servidores para minimizar os impactos 
da pandemia o máximo possível.

Agora, é o momento de nos preparar-
mos para o retorno às salas de aula, 
em modalidade híbrida, com toda a 
segurança necessária. É fundamental 
que nossos estudantes possam voltar 
ao convívio com seus colegas e profes-
sores, mesmo que, por enquanto, com 
distanciamento social e uso de másca-
ras e álcool em gel. No dia 18 de janei-
ro, daremos início ao calendário letivo 
de 2021, com ações de acolhimento 
para os profissionais da secretaria e as 
equipes gestoras das escolas, seguidas 
do planejamento para recepção, aco-
lhimento e busca ativa dos estudantes. 

Neste momento também realizaremos 
avaliações diagnósticas para identificar 
a aprendizagem de cada aluno, desen-
volvendo planos de ação para redução 
das desigualdades educacionais, apro-
fundadas pela pandemia.

O ano de 2020 foi diferente e exigiu 
que nos reinventássemos para seguir 
em frente. Tenho a confiança de que 
em 2021, juntos, vamos superar a os 
impactos negativos da pandemia na 
educação, com foco na melhoria da 
aprendizagem dos estudantes e em 
sua permanência na escola. O Governo 
e a Secretaria de Estado da Educação 
de Goiás (Seduc-GO) estão engajados 
em proporcionar a retomada das ati-
vidades presenciais da melhor forma 
possível, garantindo a saúde e segu-
rança de toda a comunidade escolar  
e respeitando a vida e a ciência.

Fátima Gavioli
Secretária de Educação de Goiás
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Em Goiás, o retorno às atividades escolares para o semestre letivo 
2020/2021 é objeto de estudos e debates, que resultaram na elaboração 
de um protocolo unificado para subsidiar a tomada de decisões e as ações 
a serem implementadas pelas instituições de ensino. Paralelamente, a Se-
cretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc) organizou um Plano de 
Retomada às Aulas para fins de prevenção e controle da transmissão da 
COVID-19 enquanto perdurar o estado de calamidade em saúde pública. 

As ações propostas visam minimizar os impactos da COVID-19 e possibili-
tar a manutenção do processo de ensino e aprendizagem em Goiás, com 
as devidas orientações para prevenir, controlar e mitigar a propagação do 
novo coronavírus. O retorno às atividades presenciais deverá ocorrer de 
forma gradual e atendendo às normas de biossegurança, para que estu-
dantes, professores, servidores e colaboradores possam retornar às suas 
atividades com segurança.

Apresentação 

ÍNDICE
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PREMISSA

A pandemia evidenciou uma série de 
cenários de desigualdade. Os desafios 
impostos à rede estadual são enor-
mes: garantir a continuidade de suas 
atividades, incluindo seus estudantes 
e assegurando seu direito à aprendiza-
gem. Neste sentido, o Plano de Reto-
mada das Aulas traz um conjunto de 
objetivos estratégicos e os respectivos 
resultados esperados. 

Assegurar o princípio da equidade na 
garantia dos direitos, considerando 
desigualdades e contextos. Criar con-
dições de equidade, oferecendo apoio 
aos estudantes a fim de que possam, 
efetivamente, ter garantido o seu di-
reito à aprendizagem. 

Equidade é entendida como pos-
sibilidade de as diferenças serem 
manifestadas e respeitadas, sem 
discriminação; condição que favoreça 
o combate das práticas de subordina-
ção ou de preconceito em relação às 
diferenças de gênero, políticas, étni-
cas, religiosas, culturais, de minorias 
etc. (SPOSATI, 2002, P.5)

ÍNDICE
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OBJETIVOS  
ESTRATÉGICOS

Para este plano, foram definidos 5 objetivos estratégicos, caracterizados como as di-
retrizes da Rede e que estão diretamente relacionados à premissa.  A Seduc espera 
garantir o direito à aprendizagem de seus estudantes, a partir de sua permanência na 
escola e com redução das desigualdades educacionais intensificadas pela pandemia.

SÃO OBJETIVOS DESTE PLANO:

1. Diminuir as desigualdades educacionais entre os estudantes  
com vistas a manutenção da aprendizagem para todos;

2. Mitigar os riscos de abandono e evasão escolar;
3. Acolher emocionalmente a comunidade escolar (professores, profissionais, estu-

dantes, pais e responsáveis) e apoiar os profissionais da educação com informações 
e repertório para que, na retomada das aulas, realizem ações educativas conectadas 
aos efeitos do isolamento; 

4. Mitigar os riscos de segurança alimentar e das vulnerabilidades socioeconômicas e 
socioemocionais dos estudantes e profissionais da educação;

5. Promover condições de biossegurança adequadas à retomada das aulas.

ÍNDICE
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Objetivo estratégico 1:  
Diminuir as desigualdades educacionais entre os estudantes  
com vistas a manutenção da aprendizagem para todos 

Resultados esperados: 

a) Estudantes em situação de vulnerabilidade identificados e  
 priorizados nos processos de fortalecimento da aprendizagem
b) Professores preparados para lidar com estudantes com níveis ainda mais desiguais de aprendizagem
c) Aprendizagem verificada de modo sistemático e constante
d) Etapas, modalidades, espaços, calendários e estruturas da política educacional reconfigurados
e) Currículo e processo de implementação adequados para o calendário escolar definido

 
Objetivo estratégico 2:  
Mitigar os riscos de abandono e evasão escolar 

Resultados esperados: 

a) Mobilização dos estudantes para a retomada das aulas presenciais
b) Níveis de abandono e evasão monitorados, analisados e com ações em curso
c) Pastas articuladas e organizadas para realizar busca ativa de alunos que não acessaram o REANP
d) Taxas de rendimento e resultados internos das escolas monitorados e equiparados aos níveis de 2019
e) Estudantes engajados com o ambiente escolar e com os processos de aprendizagem

A cada objetivo, correspondem um conjunto de resultados:  

ÍNDICE
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Objetivo estratégico 3:  
Acolher emocionalmente a comunidade escolar (profes-
sores, profissionais, estudantes, pais e responsáveis) e 
apoiar os profissionais da educação com informações 
e repertório para que, na retomada das aulas, realizem 
ações educativas conectadas aos efeitos do isolamento 

Resultados esperados: 
 
a) Escola instrumentalizada, apropriada de sua realida 
 de (pós pandemia) e articulada à rede de proteção  
 social para lidar com os efeitos socioemocionais 
b) Estudantes e profissionais da educação afetivamente  
 amparados e capacitados para lidar com os efeitos  
 socioemocionais da pandemia

Objetivo estratégico 4: 
Mitigar os riscos de segurança alimentar e das vulnera-
bilidades socioeconômicas e socioemocionais dos estu-
dantes e profissionais da educação

Resultados esperados:

a) Profissionais atentos ao contexto do clima escolar e  
 às experiências decorrentes da pandemia (luto,   
 desemprego, diminuição de renda)
b) Gestão de Pessoas atuante frente à necessidade de  
 realocação dos profissionais (adoecimento, afasta 
 mento ou mesmo falecimento em decorrência  
 da pandemia)
c) Disponibilidade de internet para os estudantes em  
 condições de vulnerabilidade
d) Escola atenta à possibilidade de abandono de estu 
 dantes devido à necessidade de trabalhar para com 
 plementar a renda das famílias

ÍNDICE
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Objetivo 5: 
Promover condições de biossegurança  
adequadas à retomada das aulas

Resultados esperados:

a) Protocolos de biossegurança elaborados, publicados  
 e disseminados na rede
b) Comunidade escolar sensibilizada, consciente dos  
 procedimentos e em execução sistemática e cons 
 tante dos protocolos sanitários
c) Grupos de risco identificados e monitorados quanto  
 ao uso dos dispositivos de segurança
d) Regionais e escolas acompanhadas e monitoradas,  
 com evidências coletadas e publicizadas para toma 
 da de decisões com a agilidade adequada

Para o alcance desses objetivos, 
 estamos realizando ações em seis dimensões: 

- Administração, finanças e infraestrutura
- Comunicação e Tecnologia
- Diretrizes Pedagógicas
- Gestão de Pessoas
- Segurança Alimentar
- Vulnerabilidades

ÍNDICE
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ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA 

Objetivo  
Estratégico Ação Detalhamento Responsável 

Promover condições de 
biossegurança adequa-
das à retomada das aulas

Adaptar o espaço físico das escolas 
para possibilitar o retorno seguro 
das aulas presenciais.

Reformar as escolas para garantir as 
condições mínimas de cumprimento 
dos protocolos sanitários (instalações 
de lavagem, reformas de banheiros, 
circulação do ar etc.)  
 
Reformar os espaços e/ou repor os 
equipamentos escolares saqueados 
ou deteriorados durante o período de 
suspesão das aulas presenciais   
 
Enviar recomendações técnicas 
para adaptação da infraestrutura no 
nível local 

Superintendência de  
Planejamento e Finanças

Promover condições de 
biossegurança adequa-
das à retomada das aulas

Garantir orçamento necessário 
ao cumprimento dos proces-
sos de adaptação dos espaços, 
cumprimento dos protocolos de 
biossegurança, medidas de segu-
rança alimentar e viabilização dos 
projetos pedagógicos. Priorizando 
e respeitando os contratos e orga-
nização das licitações. 

Realizar previsão da perda de receita 
e cálculo de custos adicionais para a 
preparação para a retomada e novo 
funcionamento das escolas (infraestru-
tura, equipamentos e pessoal) 
 
Reorientar o plano de aquisições e 
investimentos dos recursos disponíveis 
para as prioridades relacionadas à reto-
mada das atividades presenciais 
 
Estabelecer parcerias e consórcios 
para negociação de preços compras 
de EPIs e equipamentos 

Superintendência de  
Planejamento e Finanças

ÍNDICE
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Promover condições 
de biossegurança 
adequadas à retomada 
das aulas

Adequar o transporte escolar às 
novas orientações de biosseguran-
ça, ao mesmo tempo em que se 
estabelece parceria com os muni-
cípios para garantir o acesso dos 
estudantes às rotas remanejadas

Orientar a distribuição dos estudan-
tes conforme a nova regra de distan-
ciamento 
 
Orientar e adquirir os materiais para 
sanitização dos transportes escolares 
 
Orientar a reorganização das rotas do 
transporte a partir do cronograma e 
critérios de reabertura 
 
Apoiar os munícipios para reorganiza-
ção da oferta de transporte

Superintendência de  
Planejamento e Finanças

 
 

COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA 

Objetivo Estratégico Ação Detalhamento Responsável Período

Promover condições de 
biossegurança adequadas à 
retomada das aulas

Capacitar os 
líderes da SEDUC 
para atendimento 
à imprensa sobre 
ações desenvol-
vidas pelo órgão 
central

Capacitar os líderes das frentes 
do gabinete de crise, para que 
possam responder à imprensa 
sobre questões relativas à elas

Comunicação 
setorial 

REANP  
e Retomada

ÍNDICE
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Promover condições de 
biossegurança adequadas à 
retomada das aulas

Capacitar os 
líderes das CREs 
para atendimento 
à imprensa sobre 
ações desenvolvi-
das pela Rede

Selecionar pessoas das regio-
nais que tenham afinidade 
com a comunicação, para se-
rem guardiões das comunica-
ções enviadas pela Seduc Sede 
para as regionais; e garantir 
que serão entregues para a 
dupla gestora da escola, profes-
sores, e demais públicos

Comunicação 
setorial 

REANP  
e Retomada

Promover condições de 
biossegurança adequadas à 
retomada das aulas

Definir e aprovar 
fluxos internos de 
comunicação

Definir os fluxos  
de comunicação: 
 
Participação da comunicação 
no desenho das estratégias e 
definições da Seduc. 
Dia a dia (funcionamento das 
escolas, violência nas escolas, 
infraestrutura, alimentação, 
transporte escolar). 
Fluxo acontecimentos pontuais 
(mesas de negociação, greves, 
retomada não acontece, conta-
minação em escolas).

Comunicação 
setorial Retomada

Promover condições de 
biossegurança adequadas à 
retomada das aulas

Elaborar e apro-
var materiais base 
para a comunica-
ção da retomada: 
Perguntas e Res-
postas e Mensa-
gens-chave

Finalizar e aprovar os materiais Comunicação 
setorial Retomada

ÍNDICE
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Promover condições de 
biossegurança adequadas à 
retomada das aulas

Promover 
workshop de 
treinamento dos 
coordenadores 
das regionais nos 
materiais base

Treinar os coordenadores sobre 
as mensagens e posicionamen-
tos da secretaria

Comunicação 
setorial 

REANP  
e Retomada

Promover condições de 
biossegurança adequadas à 
retomada das aulas

Criar e aprovar a 
identidade visual 
da campanha de 
retomada

Desenhar e aprovar as  
peças de comunicação 

Comunicação 
setorial Retomada

Promover condições de 
biossegurança adequadas à 
retomada das aulas

Mapear os canais 
de comunicação 
a serem utilizados 
no plano

Mapear os canais de comunica-
ção mapeados para a estratégia

Comunicação 
setorial Retomada

Promover condições de 
biossegurança adequadas à 
retomada das aulas

Desenvolver carti-
lhas com o passo 
a passo sobre 
o Protocolo de 
Biossegurança

Produzir o roteiro  
para a cartilha

Comunicação 
setorial Retomada

Acolher emocionalmente a 
comunidade escolar e apoiar 
os profissionais das escolas 
com informações e repertório 
para que, na retomada das 
aulas, realizem ações educati-
vas conectadas aos efeitos do 
isolamento e do REANP

Promover “se-
mana de lives 
diárias”

Produzir o roteiro para as lives Comunicação 
setorial 

REANP  
e Retomada

ÍNDICE
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Promover condições de 
biossegurança adequadas à 
retomada das aulas

Promover ações 
ativas junto à 
imprensa (propo-
sição de entrevis-
tas, sugestões de 
pauta) + Ação de 
mídia espontânea 
+ campanha de 
mídia (ação de 
governo)

Produzir peça para  
TV + Ação com influenciadores 
(youtubers) + peças para rádio

Comunicação 
setorial Retomada

Mitigar os riscos de seguran-
ça alimentar e das vulnera-
bilidades socioeconômicas e 
socioemocionais dos estu-
dantes e professores

Produzir cam-
panha para 
redes sociais com 
vídeos de alunos 
e professores + 
Comunicação 
visual nas escolas 
para orientações 
sanitárias

Produzir roteiros para vídeos + 
roteiro para peças 

Comunicação 
setorial Retomada

ÍNDICE
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DIRETRIZES PEDAGÓGICAS

Objetivo estratégico Ação Detalhamento Responsável Período

Diminuir as desigualdades edu-
cacionais entre os estudantes 
com vistas a manutenção da 
aprendizagem para todos

Elaborar orienta-
ções pedagógicas 
para subsidiar o 
trabalho das uni-
dades escolares

Elaborar e sistematizar orien-
tações pedagógicas relativas 
às ações desenvolvidas pela 
Superintendência de Ensino 
Médio, com vistas à subsidiar 
o trabalho desenvolvido pelas 
unidades escolares.

Superintendência 
de Ensino Médio

REANP e  
Retomada

Diminuir as desigualdades edu-
cacionais entre os estudantes 
com vistas a manutenção da 
aprendizagem para todos

Estruturar orienta-
ções pedagógicas 
para subsidiar o 
trabalho das uni-
dades escolares

Realizar web conferências para 
auxiliar os gestores no direcio-
namentos sobre  o trabalho 
pedagógico

Superintendência 
de Ensino Médio

REANP e  
Retomada

Diminuir as desigualdades edu-
cacionais entre os estudantes 
com vistas a manutenção da 
aprendizagem para todos

Produzir listas 
pedagógicas  
complementares

Produzir materiais pedagógi-
cos complementares, que em 
parceria com outras Superin-
tendências, serão impressos e 
distribuídos quinzenalmente 
para que cada Coordenação 
Regional realize o repasse aos 
estudantes que não tenham 
acesso à internet.

Superintendência 
de Ensino Médio

REANP e  
Retomada

ÍNDICE
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Diminuir as desigualdades educa-
cionais entre os estudantes com 
vistas a manutenção da aprendi-
zagem para todos

Produzir materiais 
pedagógicos com-
plementares

Produzir videoaulas a partir do 
Currículo Referência Adaptado 
- 2020 e articular para que estes 
materiais sejam disponibilizados 
aos estudantes, por meio das 
CREs.

Superintendência 
de Ensino Médio

REANP  
e Retomada

Diminuir as desigualdades educa-
cionais entre os estudantes com 
vistas a manutenção da aprendi-
zagem para todos

Disponibilizar ma-
terial pedagógico 
complementar e 
estruturado, a partir 
do Currículo Referên-
cia Adaptado - 2020, 
a fim de que seja 
utilizado por meio de 
recursos tecnológi-
cos alternativos

Transmitir aulas ao vivo, diariamen-
te, na grade da TV Brasil Central 
– TBC e na grade da Rádio RBC FM 
90.1 e RBC AM 1270, por meio da 
parceria SEDUC/TBC, com vistas à 
ampliação da aprendizagem.

Superintendência 
de Ensino Médio

REANP  
e Retomada

Diminuir as desigualdades educa-
cionais entre os estudantes com 
vistas a manutenção da aprendi-
zagem para todos

Disponibilizar todo 
o material pedagó-
gico complementar 
produzido por essa 
Superintendência 
para as CREs.

Elaborar apostilas contemplan-
do conteúdos e atividades para 
os estudantes do Goiás Tec, com 
orientações semanais, dadas pelos 
professores.

Superintendência 
de Ensino Médio

REANP  
e Retomada

Mitigar os riscos de abandono e 
evasão escolar

Disponibilizar mate-
rial didático peda-
gógico a partir do 
Currículo Referência 
Adaptado - 2020, 
a fim de que seja 
utilizado por meio de 
recursos tecnológi-
cos alternativos

Elaborar apostilas contemplan-
do conteúdos e atividades para 
os estudantes do Goiás Tec, com 
orientações semanais, dadas pelos 
professores. 

Superintendência 
de Ensino Médio

REANP  
e Retomada

ÍNDICE
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Mitigar os riscos de abandono 
e evasão escolar

Elaborar orien-
tações para a 
avaliação formati-
va (com foco nas 
possibilidades de 
percursos for-
mativos imple-
mentados nas 
perspectivas do 
ensino remoto  
e híbrido).

Estruturar orientações, critérios 
e objetivos que possibilitem a 
construção e ampliação das 
aprendizagens com base nos 
processos cognitivos (autoa-
valiação e autorregulação) e 
metacognitivo e feedback for-
mativo da avaliação formativa 
para o REANP.

Superintendência 
de Ensino Médio

REANP  
e Retomada

Mitigar os riscos de abandono 
e evasão escolar

Apresentar subsí-
dios práticos, vi-
sando à adequa-
ção curricular e o 
replanejamento 
pedagógico

Fornecer, ao CEPFOR, elemen-
tos e demandas das várias 
dimensões pedagógicas desta 
etapa de ensino para a imple-
mentação de formação peda-
gógica para gestores e equipe 
pedagógica

Superintendência 
de Ensino Médio

REANP  
e Retomada

Diminuir as desigualdades edu-
cacionais entre os estudantes 
com vistas a manutenção da 
aprendizagem para todos

Organizar o crono-
grama, objetivos 
e as intencionali-
dades que promo-
vam a organiza-
ção do percurso 
pedagógico no 
REANP a partir 
dos elementos e 
demandas das vá-
rias dimensões pe-
dagógicas desta 
etapa de ensino

Criar uma Matriz de Ensino 
Adaptada para o período de 
REANP  
 
Definir habilidades essenciais, 
eixos temáticos e conteúdo  do 
Currículo Referência de Goiás 3º 
e 4º Bimestre.

Superintendência 
de Ensino Médio

REANP  
e Retomada

ÍNDICE
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Mitigar os riscos de abandono 
e evasão escolar

Orientar as CREs 
quanto à execução 
de projetos volta-
dos à promoção 
do protagonismo 
juvenil, com vistas 
à permanência e 
participação dos 
estudantes no coti-
diano escolar

Promover espaços de reflexão 
entre os estudantes e comu-
nidade escolar, por meio da 
realização de Rodas de Conver-
sas - Virtuais, contemplando os 
temas e assuntos que estejam 
relacionados diretamente com o 
percurso formativo e formação 
política e social do estudante

Superintendência 
de Ensino Médio

REANP  
e Retomada

Acolher emocionalmente a 
comunidade escolar (profes-
sores, profissionais, estu-
dantes, pais e responsáveis) 
e apoiar os profissionais da 
educação com informações 
e repertório para que, na 
retomada das aulas, realizem 
ações educativas conectadas 
aos efeitos do isolamento

Contribuir, por 
meio de materiais 
direcionadores, 
para que as uni-
dades escolares 
possam preparar 
e orientar suas 
equipes quanto 
ao trabalho de 
acolhimento so-
cioemocional dos 
estudantes e a 
sua importância

Estabelecer momentos para 
que os estudantes vivenciem 
situações nas quais serão con-
duzidos à reflexão sobre os seus 
sonhos e sobre as expectativas 
em torno das oportunidades 
que terão para realizá-los. 

Superintendência 
de Ensino Médio

REANP  
e Retomada

Mitigar os riscos de abandono 
e evasão escolar

Estabelecer roti-
nas para realiza-
ção de atividades 
e dinâmicas de 
mobilização e 
articulação da co-
munidade escolar

Estabelecer um dia para realiza-
ção de atividades e dinâmicas 
voltadas para mobilizar e articu-
lar a comunidade escolar.

Superintendência 
de Ensino Médio

REANP  
e Retomada
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Diminuir as desigualdades edu-
cacionais entre os estudantes 
com vistas a manutenção da 
aprendizagem para todos

Preparar os es-
tudantes das 3ª 
séries do EM por 
meio da disponibi-
lização de conte-
údos relacionados 
ao Enem

Produzir materiais pedagógicos 
com dicas de filmes, séries e 
documentários para os estu-
dantes do Goiás Bem no Enem. 

Superintendência 
de Ensino Médio 

REANP  
e Retomada

Diminuir as desigualdades edu-
cacionais entre os estudantes 
com vistas a manutenção da 
aprendizagem para todos

Preparar os es-
tudantes das 3ª 
séries do EM por 
meio da disponibi-
lização de conte-
údos relacionados 
ao Enem

Capacitar os professores da 
SUPEM sobre as estruturas das 
questões padrão Enem

Superintendência 
de Ensino Médio 

REANP  
e Retomada

Diminuir as desigualdades edu-
cacionais entre os estudantes 
com vistas a manutenção da 
aprendizagem para todos

Preparar os es-
tudantes das 3ª 
séries do EM por 
meio da disponibi-
lização de conte-
údos relacionados 
ao Enem

Produzir materiais pedagógicos 
para o Desafio Weekend e listas 
de atividades com questões 
padrão Enem 

Superintendência 
de Ensino Médio 

REANP  
e Retomada

Diminuir as desigualdades edu-
cacionais entre os estudantes 
com vistas a manutenção da 
aprendizagem para todos

Preparar os es-
tudantes das 3ª 
séries do EM por 
meio da disponibi-
lização de conte-
údos relacionados 
ao Enem

Produzir materiais para Mara-
tona de Resolução de Ques-
tões Enem

Superintendência 
de Ensino Médio 

REANP  
e Retomada
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Diminuir as desigualdades edu-
cacionais entre os estudantes 
com vistas a manutenção da 
aprendizagem para todos

Preparar os es-
tudantes das 3ª 
séries do EM por 
meio da disponibi-
lização de conte-
údos relacionados 
ao Enem

Gravar vídeos com dicas de 
estudos e conhecimentos que 
caem no Enem para divulgação 
das pílulas do Conhecimento: 
Minuto Enem

Superintendência 
de Ensino Médio 

REANP  
e Retomada

Diminuir as desigualdades edu-
cacionais entre os estudantes 
com vistas a manutenção da 
aprendizagem para todos

Preparar os es-
tudantes das 3ª 
séries do EM por 
meio da disponibi-
lização de conte-
údos relacionados 
ao Enem

Elaborar roteiros de vídeos 
com dicas sobre Literatura 
para o Enem. 

Superintendência 
de Ensino Médio 

REANP  
e Retomada

Diminuir as desigualdades edu-
cacionais entre os estudantes 
com vistas a manutenção da 
aprendizagem para todos

Preparar os es-
tudantes das 3ª 
séries do EM por 
meio da disponibi-
lização de conte-
údos relacionados 
ao Enem

Produzir videoaulas a partir da 
articulação das expectativas de 
aprendizagem do Currículo de 
Referência com as habilidades 
e competências das Matrizes 
de Referências do Enem para o 
Goiás Bem no Enem em Casa.

Superintendência 
de Ensino Médio 

REANP  
e Retomada

Diminuir as desigualdades edu-
cacionais entre os estudantes 
com vistas a manutenção da 
aprendizagem para todos

Preparar os es-
tudantes das 3ª 
séries do EM por 
meio da disponibi-
lização de conte-
údos relacionados 
ao Enem

Produzir videoaulas a partir da 
articulação das expectativas de 
aprendizagem do Currículo de 
Referência com as habilidades 
e competências das Matrizes 
de Referências do Enem para o 
Goiás Bem no Enem no Sábado. 

Superintendência 
de Ensino Médio 

REANP  
e Retomada
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Diminuir as desigualdades edu-
cacionais entre os estudantes 
com vistas a manutenção da 
aprendizagem para todos

Preparar os es-
tudantes das 3ª 
séries do EM por 
meio da disponibi-
lização de conte-
údos relacionados 
ao Enem

Elaborar simulado do  
Goiás Bem no Enem.

Superintendência 
de Ensino Médio 

REANP  
e Retomada

Diminuir as desigualdades edu-
cacionais entre os estudantes 
com vistas a manutenção da 
aprendizagem para todos

Elaborar orienta-
ções pedagógicas 
para subsidiar o 
trabalho das uni-
dades escolares

Promover reuniões G 
erenciais com CRE e AP  
para alinhamento das orienta-
ções ções Pedagógicas gerais 
em período de REANP

Superintendên-
cia de Educação 
Integral

REANP  
e Retomada

Diminuir as desigualdades edu-
cacionais entre os estudantes 
com vistas a manutenção da 
aprendizagem para todos

Elaborar orienta-
ções para esta-
belecimento de 
estratégias de 
aprendizagem, 
considerando as 
diferentes ne-
cessidades dos 
estudantes

Incentivar o uso de materiais/ 
conteúdos do PortalNet, com 
as atividades produzidas pelas 
superintendências e disponi-
bilizado também por meio de 
aulas digitais.

Superintendên-
cia de Educação 
Integral

REANP  
e Retomada

Diminuir as desigualdades edu-
cacionais entre os estudantes 
com vistas a manutenção da 
aprendizagem para todos

Elaborar orienta-
ções pedagógicas 
para subsidiar o 
trabalho das uni-
dades escolares

Realizar reuniões devolutivas de 
análise dos Planos de Ação para 
encaixe de ações do REANP, 
com presença de Assessores 
Pedagógicos, Tutor Educacional 
e Equipe Gestora do CEPI

Superintendên-
cia de Educação 
Integral

REANP  
e Retomada
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Acolher emocionalmente a 
comunidade escolar (profes-
sores, profissionais, estu-
dantes, pais e responsáveis) 
e apoiar os profissionais da 
educação com informações 
e repertório para que, na 
retomada das aulas, realizem 
ações educativas conectadas 
aos efeitos do isolamento

Realizar formação 
de tutores, gesto-
res e professores 
para acolhimento 
socioemocional 
da comunidade 
escolar

Realizar Formação aos CEPIs 
por meio de Webconferências 
Semanais: Tematicas REANP, 
Protagonismo, Acolhimento, 
Tutoria, Eletivas, Avaliação, Estu-
do Orientado, dentre outras.

Superintendên-
cia de Educação 
Integral

REANP  
e Retomada 

Diminuir as desigualdades edu-
cacionais entre os estudantes 
com vistas a manutenção da 
aprendizagem para todos

Elaborar orienta-
ções pedagógicas 
para subsidiar o 
trabalho das uni-
dades escolares

Criar Canal Virtual de Comuni-
cação da SUPEI com objetivo 
de dispor de documentos, 
fóruns, materiais de suporte ao 
desenvolvimento do Modelo de 
CEPI para fortalecer a comuni-
cação entre SUPEI, CRE e CEPI. 

Superintendên-
cia de Educação 
Integral 

REANP e  
Retomada

Diminuir as desigualdades edu-
cacionais entre os estudantes 
com vistas a manutenção da 
aprendizagem para todos

Elaborar orien-
tações para 
replanejamento 
pedagógico para 
os diferentes 
tipos de ensino 
(híbrido, presen-
cial, totalmente 
remoto), com foco 
em aprendizagem 
efetiva e redução 
de desigualdade

Formar e produzir material 
com diretrizes para realização 
de Nivelamento com objetivo 
de elaborar material formativo 
para ser aplicado na rede CEPI

Superintendên-
cia de Educação 
Integral

REANP e  
Retomada
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Diminuir as desigualdades edu-
cacionais entre os estudantes 
com vistas a manutenção da 
aprendizagem para todos

Realizar forma-
ção de gestores e 
professores para 
adequação cur-
ricular e replane-
jamento peda-
gógico, incluindo 
avaliação, estraté-
gias de reposição 
da aprendizagem 
e uso de ferra-
mentas de ensino 
remoto e híbrido 

Ofertar formação em Educação 
Integral para novos CEPIs, na 
plataforma da Escola de Gover-
no, em parceria com CEPFOR.

Superintendên-
cia de Educação 
Integral

REANP e  
Retomada

Mitigar os riscos de  
abandono e evasão escolar

Elaborar orienta-
ções para esta-
belecimento de 
estratégias de 
aprendizagem, 
considerando as 
diferentes necessi-
dades dos estu-
dantes

: Promover ação Inter CEPIs ofer-
tando aulas mobilizadoras com 
temáticas relativas a conteúdos e 
de orientações sobre bem-estar  
durante a pandemia. 

Superintendên-
cia de Educação 
Integral 

REANP  
e Retomada

Mitigar os riscos de  
abandono e evasão escolar

Definir indicado-
res de monitora-
mento, com foco 
em garantia da 
aprendizagem e 
redução do aban-
dono e da evasão

 
Monitorar semanalmente as  
matrículas, evasão e transferên-
cia de estudantes 

Superintendên-
cia de Educação 
Integral

REANP  
e Retomada
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Mitigar os riscos de  
abandono e evasão escolar

Definir indicado-
res de monitora-
mento, com foco 
em garantia da 
aprendizagem e 
redução do aban-
dono e da evasão

 
Acompanhar indicadores, espe-
cificamente de metas relativas 
a rendimento, infrequência, 
transferência e evasão no quadro 
de monitoramento do Plano de 
Ação Anual/2020 do CEPI

Superintendên-
cia de Educação 
Integral

REANP  
e Retomada

Mitigar os riscos de  
abandono e evasão escolar

Definir indicado-
res de monitora-
mento, com foco 
em garantia da 
aprendizagem e 
redução do aban-
dono e da evasão

 
Promover Ciclos de Acompa-
nhamento junto aos CEPIs 
implantados em 2020

Superintendên-
cia de Educação 
Integral

REANP  
e Retomada

Mitigar os riscos de  
abandono e evasão escolar

Definir indicado-
res de monitora-
mento, com foco 
em garantia da 
aprendizagem e 
redução do aban-
dono e da evasão

Monitorar indicadores de 
macroprocessos voltados para 
aprovação/reprovação; transfe-
rência, evasão, abandono. 

Superintendên-
cia de Educação 
Integral

REANP  
e Retomada
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Mitigar os riscos de  
abandono e evasão escolar

Definir indicado-
res de monitora-
mento, com foco 
em garantia da 
aprendizagem e 
redução do aban-
dono e da evasão

Elaborar e apresentar  Rela-
tório de Monitoramento dos 
Macroprocessos e seus diver-
sos indicadores, dentre eles 
a evasão, a infrequência e a 
transferência escolar

Superintendên-
cia de Educação 
Integral

REANP e  
Retomada

Mitigar os riscos de  
abandono e evasão escolar

Realizar formação 
de tutores, gesto-
res e professores 
para acolhimento 
socioemocional 
da comunidade 
escolar

Participar de Workshop e vali-
dar as questões de mobilização 
de alunos 

Superintendên-
cia de Educação 
Integral 

REANP e  
Retomada

Mitigar os riscos de  
abandono e evasão escolar

Definir indicado-
res de monitora-
mento, com foco 
em garantia da 
aprendizagem e 
redução do aban-
dono e da evasão

Articular com as CREs e CEPIs a 
atualização do banco de dados 
( matrculas) dos estudantes nos 
números de telefones pessoais 
e de seus responsáveis visando 
Busca Ativa de Estudantes . 

Superintendên-
cia de Educação 
Integral

REANP  
e Retomada 

Acolher emocionalmente a 
comunidade escolar (professo-
res, profissionais, estudantes, 
pais e responsáveis) e apoiar 
os profissionais da educação 
com informações e repertório 
para que, na retomada das 
aulas, realizem ações educati-
vas conectadas aos efeitos do 
isolamento

Realizar formação 
de tutores, gesto-
res e professores 
para acolhimento 
socioemocional 
da comunidade 
escolar

Promover Live “Jovem Falan-
do com Jovem”  incentivando 
e acolhendo os jovens para a 
permanência e superação de 
conflitos advindos do período 
de pandemia

Superintendên-
cia de Educação 
Integral 

REANP  
e Retomada

ÍNDICE



27

Mitigar os riscos de abandono 
e evasão escolar

Definir estratégias 
de monitoramen-
to, com foco em 
garantia da apren-
dizagem e redu-
ção do abandono 
e da evasão

Enviar mensagens por Cards 
de incentivo a permanência na 
escola em parceria com Comu-
nicação Setorial da Seduc

Superintendên-
cia de Educação 
Integral 

REANP  
e Retomada

Mitigar os riscos de segurança 
alimentar e das vulnerabilida-
des socioeconômicas e socio-
emocionais dos estudantes e 
professores

Elaborar orienta-
ções pedagógicas 
para subsidiar o 
trabalho das uni-
dades escolares

Realizar Webconferencia com 
a participação de Professo-
res Tutores para socializar as 
experiências e impactar outros 
professores tutores a fim de (re)
Estruturar o Núcleo Diversifica-
do durante o período de aulas 
não presenciais.

Superintendên-
cia de Educação 
Integral 

REANP  
e Retomada

Diminuir as desigualdades 
educacionais entre os estu-
dantes com vistas a manuten-
ção da aprendizagem  
para todos

Disponibilizar fer-
ramentas tecnoló-
gicas alternativas 
a fim de ampliar 
o acesso dos estu-
dantes as aulas

Alimentar diariamente o Potal 
NetEscola com as atividades 
produzidas pelas superinten-
dências de Ensino médio, inte-
gral, fundamental e de modali-
dades e temáticas especiais.

Superintendência 
de Ensino Médio, 
Superintendência 
de Ensino Funda-
mental, 
Superintendência 
de Educação Inte-
gral e Superinten-
dência de Modali-
dade e Temáticas 
Especiais

REANP  
e Retomada
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Diminuir as desigualdades edu-
cacionais entre os estudantes 
com vistas a manutenção da 
aprendizagem para todos

Realizar formação 
de gestores e pro-
fessores para ade-
quação curricular e 
replanejamento pe-
dagógico, incluindo 
avaliação, estraté-
gias de reposição 
da aprendizagem e 
uso de ferramentas 
de ensino remoto e 
híbrido 

Produzira matriz referência para 
produção de material pedagógi-
co do Ensino Fundamental Anos 
Iniciais articulando os compo-
nentes curriculares, por meio da 
seleção de habilidades do Docu-
mento curricular para Goiás.

Superintendência 
de Ensino Funda-
mental

REANP  
e Retomada

Diminuir as desigualdades edu-
cacionais entre os estudantes 
com vistas a manutenção da 
aprendizagem para todos

Realizar formação 
de gestores e pro-
fessores para ade-
quação curricular e 
replanejamento pe-
dagógico, incluindo 
avaliação, estraté-
gias de reposição 
da aprendizagem e 
uso de ferramentas 
de ensino remoto e 
híbrido 

Produzir a matriz referência para 
produção de material pedagógi-
co do Ensino Fundamental Anos 
finais articulando os compo-
nentes curriculares, por meio da 
seleção de habilidades do Docu-
mento curricular para Goiás.

Superintendência 
de Ensino Funda-
mental

REANP  
e Retomada

Diminuir as desigualdades 
educacionais entre os estudan-
tes, contendo ao máximo os 
efeitos do REANP, com vistas a 
manutenção da aprendizagem 
para todos

Elaborar orien-
tações e critérios 
e para avaliação 
somativa e for-
mativa na escola 
(adaptado para o 
ensino remoto e 
híbrido) incluindo 
orientações para 
atribuição e registro 
de nota

Estabelecer protocolos de  
feedback, tratamento dos  
feedbacks e alinhamento de 
novas ações pedagógicas a partir 
dos resultados, dados e informa-
ções obtidas após a avaliação 
diagnóstica

Superintendência 
de Ensino Médio, 
Superintendência 
de Ensino Funda-
mental e Supe-
rintendência de 
Educação Integral

REANP  
e Retomada
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Diminuir as desigualdades 
educacionais entre os estudan-
tes, contendo ao máximo os 
efeitos do REANP, com vistas a 
manutenção da aprendizagem 
para todos

Disponibilizar fer-
ramentas tecnoló-
gicas alternativas 
a fim de ampliar o 
acesso dos estu-
dantes as aulas

Transmitir aulas ao vivo, diaria-
mente, na grade da TV Brasil 
Central – TBC e na grade da Rá-
dio RBC FM 90.1 e RBC AM 1270, 
por meio da parceria SEDUC/
TBC, com vistas à ampliação da 
aprendizagem

Superintendência 
de Ensino Funda-
mental

REANP  
e Retomada

Diminuir as desigualdades 
educacionais entre os estudan-
tes, contendo ao máximo os 
efeitos do REANP, com vistas a 
manutenção da aprendizagem 
para todos

Disponibilizar fer-
ramentas tecnoló-
gicas alternativas 
a fim de ampliar o 
acesso dos estu-
dantes as aulas

Disponibilizar uma equipe para 
responder as dúvidas, questio-
namentos e comentários gerais 
postados no Portal NetEscola

Superintendência 
de Ensino Funda-
mental

REANP  
e Retomada

Diminuir as desigualdades 
educacionais entre os estudan-
tes, contendo ao máximo os 
efeitos do REANP, com vistas a 
manutenção da aprendizagem 
para todos

Produzir materiais 
pedagógicos com-
plementares

Produzir Material pedagógico 
quinzenal para os estudantes 
durante o período de aulas não-
-presenciais, como sequências 
de textos teóricos explicativos e 
atividades pedagógicas sobre 
os textos estudados, para que os 
estudantes deem continuidade 
aos estudos em casa

Superintendência 
de Ensino Funda-
mental

REANP  
e Retomada

Diminuir as desigualdades 
educacionais entre os estudan-
tes, contendo ao máximo os 
efeitos do REANP, com vistas a 
manutenção da aprendizagem 
para todos

Produzir materiais 
pedagógicos com-
plementares

Produzir materiais pedagógicos 
complementares, que em parce-
ria com outras Superintendên-
cias, serão impressos e distribu-
ídos quinzenalmente para que 
cada coordenação regional reali-
ze o repasse aos estudantes que 
não tenham acesso à internet

Superintendência 
de Ensino Funda-
mental

REANP  
e Retomada
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Diminuir as desigualdades 
educacionais entre os estu-
dantes, contendo ao máximo 
os efeitos do REANP, com vis-
tas a manutenção da aprendi-
zagem para todos

Elaborar orienta-
ções pedagógicas 
para subsidiar o 
trabalho das uni-
dades escolares

Produzir orientações pedagó-
gicas para o Ensino Presencial, 
remoto ou híbrido.

Superintendência 
de Ensino Funda-
mental

REANP  
e Retomada

Diminuir as desigualdades 
educacionais entre os estu-
dantes, contendo ao máximo 
os efeitos do REANP, com vis-
tas a manutenção da aprendi-
zagem para todos

Elaborar orienta-
ções pedagógicas 
para subsidiar o 
trabalho das uni-
dades escolares

Realizar Lives semanais com as 
coordenações regionais organi-
zadas em grupos para diálogo 
com coordenadores regionais, 
assessores pedagógicos, tu-
tores educacionais e gestores 
escolares para apresentação 
de estratégias de avaliações 
processuais.  

Superintendência 
de Ensino Funda-
mental

REANP  
e Retomada

Diminuir as desigualdades 
educacionais entre os estu-
dantes, contendo ao máximo 
os efeitos do REANP, com vis-
tas a manutenção da aprendi-
zagem para todos

Produzir materiais 
pedagógicos com-
plementares

Produzir de material pedagógi-
co para recuperação de apren-
dizagem no ensino remoto.

Superintendência 
de Ensino Funda-
mental

REANP  
e Retomada

Diminuir as desigualdades 
educacionais entre os estu-
dantes, contendo ao máximo 
os efeitos do REANP, com vis-
tas a manutenção da aprendi-
zagem para todos

Elaborar orienta-
ções pedagógicas 
para subsidiar o 
trabalho das uni-
dades escolares

Produzir orientações pedagó-
gicas sobre a recuperação das 
aprendizagens no período do 
REANP.

Superintendência 
de Ensino Funda-
mental

REANP  
e Retomada
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Diminuir as desigualdades 
educacionais entre os estu-
dantes, contendo ao máximo 
os efeitos do REANP, com vis-
tas a manutenção da aprendi-
zagem para todos

Elaborar orien-
tações e critérios 
e para avaliação 
somativa e for-
mativa na escola 
(adaptado para o 
ensino remoto e 
híbrido) incluindo 
orientações para 
atribuição e regis-
tro de nota

Elaborar avaliação diagnóstica 
para cada componente curricu-
lar a ser usada de acordo com a 
previsão de aplicação.

Superintendência 
de Ensino Funda-
mental

REANP  
e Retomada

Diminuir as desigualdades 
educacionais entre os estu-
dantes, contendo ao máximo 
os efeitos do REANP, com vis-
tas a manutenção da aprendi-
zagem para todos

Produzir materiais 
pedagógicos com-
plementares

Organizar material pedagógico 
sobre Estudo Orientado e rotina 
do estudante para auxiliar na 
demanda diária de atividades 
escolares. 

Superintendên-
cia de Ensino 
Fundamental

REANP  
e Retomada

Diminuir as desigualdades 
educacionais entre os estu-
dantes, contendo ao máximo 
os efeitos do REANP, com vis-
tas a manutenção da aprendi-
zagem para todos

Disponibilizar fer-
ramentas tecnoló-
gicas alternativas 
a fim de ampliar 
o acesso dos estu-
dantes as aulas

Elaborar atividades impressas e 
explicadas por meio de áudios 
gravados e disponibilizados 
pelos professores, como me-
todologia ativa para o REANP 
na socioeducação, modalidade 
oferecida dentro dos Centros de 
Atendimento Socioeducativo, 
para estudantes em situação de 
privação e restrição de liberdade.

Superintendên-
cia de Modalida-
des e Temáticas 
Especiais

REANP  
e Retomada
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Diminuir as desigualdades 
educacionais entre os estu-
dantes com vistas a manuten-
ção da aprendizagem  
para todos

Definir indicado-
res de monitora-
mento, com foco 
em garantia da 
aprendizagem e 
redução do aban-
dono e da evasão

Monitorar as atividades da rádio 
escola postadas na plataforma 
Google Drive em pastas espe-
cíficas de acompanhamento 
pedagógico/planejamento, 
atividades impressas e acompa-
nhamento pedagógico/avalia-
ções corrigidas.

Superintendên-
cia de Modalida-
des e Temáticas 
Especiais

REANP  
e Retomada

Diminuir as desigualdades edu-
cacionais entre os estudantes 
com vistas a manutenção da 
aprendizagem para todos

Elaborar orien-
tações para 
replanejamento 
pedagógico para 
os diferentes 
tipos de ensino 
(híbrido, presen-
cial, totalmente 
remoto), com foco 
em aprendizagem 
efetiva e redução 
de desigualdade

Realizar momentos formativos 
em EaD com orientações aos 
professores/equipe gestora da 
Socioeducação, para reverberar 
no avanço da aprendizagem e 
mitigar os impactos educacio-
nais, em vista da suspensão das 
Aulas Presenciais   

Superintendên-
cia de Modalida-
des e Temáticas 
Especiais

REANP  
e Retomada

Diminuir as desigualdades 
educacionais entre os estu-
dantes, contendo ao máximo 
os efeitos do REANP, com vis-
tas a manutenção da aprendi-
zagem para todos

Disponibilizar fer-
ramentas tecnoló-
gicas alternativas 
a fim de ampliar 
o acesso dos estu-
dantes as aulas

Criar um repositório com conte-
údos digitais para aprimorar o 
conhecimento dos professores, 
como também para o estudo e 
aprendizagem dos alunos, no 
contexto da pandemia

Superintendên-
cia de Modalida-
des e Temáticas 
Especiais

REANP  
e Retomada
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Diminuir as desigualdades 
educacionais entre os estu-
dantes com vistas a manu-
tenção da aprendizagem 
para todos

Elaborar orien-
tações para 
replanejamento 
pedagógico para 
os diferentes 
tipos de ensino 
(híbrido, presen-
cial, totalmente 
remoto), com foco 
em aprendizagem 
efetiva e redução 
de desigualdade

Realizar formação EAD do Proje-
to da EJATEC afim de capacitar 
os professores/tutores na utiliza-
ção da plataforma de AVA.

Superintendên-
cia de Modalida-
des e Temáticas 
Especiais

REANP

Diminuir as desigualdades edu-
cacionais entre os estudantes 
com vistas a manutenção da 
aprendizagem para todos

Definir indicado-
res de monitora-
mento, com foco 
em garantia da 
aprendizagem e 
redução do aban-
dono e da evasão

Monitorar as atividades realiza-
dos no REANP nas 08 Unidades 
Prisionais que foram autoriza-
das pela SEDUC à continuida-
de, com vistas a conclusão do 
semestre letivo da EJA

Superintendên-
cia de Modalida-
des e Temáticas 
Especiais

REANP  
e Retomada

Diminuir as desigualdades 
educacionais entre os estu-
dantes, contendo ao máximo 
os efeitos do REANP, com vis-
tas a manutenção da aprendi-
zagem para todos

Elaborar orien-
tações e critérios 
e para avaliação 
somativa e for-
mativa na escola 
(adaptado para o 
ensino remoto e 
híbrido) incluindo 
orientações para 
atribuição e regis-
tro de nota

Realizar avaliação diagnóstica na 
retomada das aulas presenciais

Superintendên-
cia de Modalida-
des e Temáticas 
Especiais

REANP  
e Retomada
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Diminuir as desigualdades 
educacionais entre os estudan-
tes com vistas a manutenção da 
aprendizagem para todos

Definir indicadores 
de monitoramen-
to, com foco em 
garantia da apren-
dizagem e redução 
do abandono e da 
evasão

Realizar o fechamento do se-
mestre da EJA, promovendo o 
acompanhamento e monitora-
mento das atividades da REANP, 
com avaliações qualitativas 
prevalecendo às quantitativas, 
minimizando os prejuízos de 
aprendizagem.

Superintendência 
de Modalidades e 
Temáticas Especiais

REANP  
e Retomada

Diminuir as desigualdades 
educacionais entre os estudan-
tes, contendo ao máximo os 
efeitos do REANP, com vistas a 
manutenção da aprendizagem 
para todos

Ofertar serviços 
e produtos dos 
respectivos Nucle-
os (NAEH e NAAH) 
e Centros (CAS e 
CAP), de forma não 
presencial

 Dar Continuidade das forma-
ções utilizando-se de recursos 
tecnológicos e das metodologias 
ativa;Adequar os serviços dos 
Núcleos e Centros para atender 
os respectivos objetivos junto ao 
público da educação especial 
com a oferta dos serviços e apoio 
na modalidade não presencial 

Superintendência 
de Modalidades e 
Temáticas Especiais

REANP  
e Retomada

Diminuir as desigualdades 
educacionais entre os estu-
dantes com vistas a manuten-
ção da aprendizagem  
para todos

Elaborar orienta-
ções para replaneja-
mento pedagógico 
para os diferentes 
tipos de ensino 
(híbrido, presen-
cial, totalmente 
remoto), com foco 
em aprendizagem 
efetiva e redução 
de desigualdade

Realizar Formação em EAD para 
os Mediadores da Inclusão uti-
lizando as Metodologias Ativas 
em especial, a Aprendizagem 
entre Pares. 

Superintendência 
de Modalidades e 
Temáticas Especiais

REANP  
e Retomada
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Mitigar os riscos de abandono e 
evasão escolar

Definir indicadores 
de monitoramen-
to, com foco em 
garantia da apren-
dizagem e redução 
do abandono e da 
evasão

Monitorar a oferta dos serviços 
de apoio ao público da Educação 
Especial (Deficiência Intelectual, 
Auditiva, Visual, Física, Transtor-
nos do Espectro Autista e Altas 
Habilidades e/ou Superdotação) 
por meio do PDI

Superintendência 
de Modalidades e 
Temáticas Espe-
ciais

REANP  
e Retomada

Mitigar os riscos de abandono 
e evasão escolar

Definir indicado-
res de monitora-
mento, com foco 
em garantia da 
aprendizagem e 
redução do aban-
dono e da evasão

Realizar monitoramento das 
33 unidades das Escolas Es-
peciais durante o período de 
REANP- Monitorar o número 
de estudantes que participam 
das aulas não presenciais, com 
a utilização de Formulários do 
Google Drive semanalmente

Superintendên-
cia de Modalida-
des e Temáticas 
Especiais

REANP

Diminuir as desigualdades edu-
cacionais entre os estudantes 
com vistas a manutenção da 
aprendizagem para todos

Elaborar orien-
tações para 
replanejamento 
pedagógico para 
os diferentes 
tipos de ensino 
(híbrido, presen-
cial, totalmente 
remoto), com foco 
em aprendizagem 
efetiva e redução 
de desigualdade

Realizar formação em EaD, 
para os Profissionais de Apoio 
Pedagógico - PAP, Profissionais 
de Libras, Professores de Sala 
de AEE, com base em trocas de 
experiências e conhecimentos 
teóricos e práticos entre os pares, 
sistematizadas em Rodas de 
Conversas (Dialógos Inclusivos).

Superintendên-
cia de Modalida-
des e Temáticas 
Especiais

REANP
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Diminuir as desigualdades 
educacionais entre os estu-
dantes, contendo ao máximo 
os efeitos do REANP, com vis-
tas a manutenção da aprendi-
zagem para todos

Elaborar orien-
tações e critérios 
e para avaliação 
somativa e for-
mativa na escola 
(adaptado para o 
ensino remoto e 
híbrido) incluindo 
orientações para 
atribuição e regis-
tro de nota

Organizar 02 portfólios com 
atividades digitais físicas e ou 
digitais por disciplina, ano/série 
e bimestre - com as atividades 
planejadas e encaminhadas 
para os estudantes.

Superintendên-
cia de Modalida-
des e Temáticas 
Especiais

REANP e  
Retomada

Diminuir as desigualdades 
educacionais entre os estu-
dantes, contendo ao máximo 
os efeitos do REANP, com vis-
tas a manutenção da aprendi-
zagem para todos

Elaborar Plano de 
Ação da gerência 
de Educação do 
Campo, Quilom-
bola e Indígena

Elaborar um Plano de Ação 
que contemplará aspectos 
relacionados a: saúde (aspectos 
emocionais, psicológicos), edu-
cação (diagnóstico, nivelamen-
to e avanço), transporte escolar, 
alternância de frequência e 
ensino aprendizagem (Adequa-
das ao contexto da pandemia).

Superintendên-
cia de Modalida-
des e Temáticas 
Especiais

REANP  
e Retomada

Diminuir as desigualdades 
educacionais entre os estu-
dantes com vistas a manuten-
ção da aprendizagem  
para todos

Elaborar orien-
tações para 
replanejamento 
pedagógico para 
os diferentes 
tipos de ensino 
(híbrido, presen-
cial, totalmente 
remoto), com foco 
em aprendizagem 
efetiva e redução 
de desigualdade

Promover formação em EAD 
para docentes e demais en-
volvidos com a educação do 
campo, quilombolas e indíge-
nas que proporá estudos sobre 
legislação da educação do 
campo, estratégias de uso das 
tecnologias de informação e 
comunicação, contextualização 
do ensino e da aprendizagem, 
as dimensões de identidade 
cultural e metodologias contex-
tualizadoras.

Superintendên-
cia de Modalida-
des e Temáticas 
Especiais

Gerência de Edu-
cação do Campo, 
Quilombola e 
Indígena
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Diminuir as desigualdades 
educacionais entre os estu-
dantes, contendo ao máximo 
os efeitos do REANP, com vis-
tas a manutenção da aprendi-
zagem para todos

Elaborar orienta-
ções pedagógicas 
para subsidiar o 
trabalho das uni-
dades escolares

Realizar parada reflexiva por 
webconferência, com orien-
tações pedagógicas mensais, 
para professores/tutores/me-
diadores/equipe gestora, sobre 
as especificidades de cada 
comunidade e povo atendido 
por esta gerência. 

Superintendên-
cia de Modalida-
des e Temáticas 
Especiais

REANP  
e Retomada

Diminuir as desigualdades edu-
cacionais entre os estudantes 
com vistas a manutenção da 
aprendizagem para todos

Realizar forma-
ção de gestores e 
professores para 
adequação cur-
ricular e replane-
jamento peda-
gógico, incluindo 
avaliação, estraté-
gias de reposição 
da aprendizagem 
e uso de ferra-
mentas de ensino 
remoto e híbrido 

Realizar o I Ciclo de formações 
para professores - lives abertas, 
com foco em habilidades da 
BNCC que podem ser prioriza-
das, retomadas, complemen-
tadas ou aprofundadas após a 
reabertura das escolas.

Superintendên-
cia do Centro de 
Estudos, Pesquisa 
e Formação dos 
Profissionais da 
Educação

REANP  
e Retomada

Acolher emocionalmente a 
comunidade escolar (professo-
res, profissionais, estudantes, 
pais e responsáveis) e apoiar 
os profissionais da educação 
com informações e repertório 
para que, na retomada das 
aulas, realizem ações educati-
vas conectadas aos efeitos do 
isolamento; 

Realizar formação 
de tutores, gesto-
res e professores 
para acolhimento 
socioemocional 
da comunidade 
escolar

Realizar quatro jornadas de 
aprendizagem 100% gratuitas e 
na modalidade a distância, na 
plataforma Vivescer para todos 
os servidores da Secretaria de 
Estado da Educação: Jornada 
1) Emoções; Jornada 2) Mente; 
Jornada 3) Corpo; Jornada 4) 
Propósito.  

Superintendên-
cia do Centro de 
Estudos, Pesquisa 
e Formação dos 
Profissionais da 
Educação

REANP  
e Retomada
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Acolher emocionalmente a 
comunidade escolar (professo-
res, profissionais, estudantes, 
pais e responsáveis) e apoiar 
os profissionais da educação 
com informações e repertório 
para que, na retomada das 
aulas, realizem ações educati-
vas conectadas aos efeitos do 
isolamento; 

Realizar formação 
de gestores e pro-
fessores para ade-
quação curricular 
e replanejamento 
pedagógico, in-
cluindo avaliação, 
estratégias de re-
posição da apren-
dizagem e uso de 
ferramentas de 
ensino remoto e 
híbrido 

Realizar o II Ciclo de formações: 
Mediação Pedagógica da Plata-
forma Foco Aprendizagem

Superintendên-
cia do Centro de 
Estudos, Pesquisa 
e Formação dos 
Profissionais da 
Educação

REANP

Acolher emocionalmente a 
comunidade escolar (professo-
res, profissionais, estudantes, 
pais e responsáveis) e apoiar 
os profissionais da educação 
com informações e repertório 
para que, na retomada das 
aulas, realizem ações educati-
vas conectadas aos efeitos do 
isolamento; 

Realizar formação 
de gestores e pro-
fessores para ade-
quação curricular 
e replanejamento 
pedagógico, in-
cluindo avaliação, 
estratégias de re-
posição da apren-
dizagem e uso de 
ferramentas de 
ensino remoto e 
híbrido 

Realizar formação continuada 
de 960 professores do Ensi-
no Fundamental Anos Finais, 
com proposição estratégica de 
atualização do conhecimento 
científico e das práticas peda-
gógicas realizadas em sala de 
aula, desenvolvido na modali-
dade EaD.

Superintendên-
cia do Centro de 
Estudos, Pesquisa 
e Formação dos 
Profissionais da 
Educação

REANP
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Diminuir as desigualdades 
educacionais entre os estu-
dantes, contendo ao máximo 
os efeitos do REANP, com vis-
tas a manutenção da aprendi-
zagem para todos

Realizar formação 
de gestores e pro-
fessores para ade-
quação curricular 
e replanejamento 
pedagógico, in-
cluindo avaliação, 
estratégias de re-
posição da apren-
dizagem e uso de 
ferramentas de 
ensino remoto e 
híbrido 

Incentivar, por meio das redes 
sociais, a ampliação do número 
de participantes no Ambiente 
- tira dúvidas (Sala de formação 
Invertida) com a metodologia do 
Ensino Híbrido - Grupo Telegram.

Superintendên-
cia do Centro de 
Estudos, Pesquisa 
e Formação dos 
Profissionais da 
Educação

REANP  
e Retomada

Diminuir as desigualdades 
educacionais entre os estu-
dantes, contendo ao máximo 
os efeitos do REANP, com vis-
tas a manutenção da aprendi-
zagem para todos

Produzir materiais 
pedagógicos com-
plementares

Disponibilizar atividades com 
gabarito, comentários, indica-
tivos da habilidade ou expec-
tativas da aprendizagem, e o 
descritor, contemplando os 
limites dos cortes temporais ou 
bimestrais do currículo.

Superintendên-
cia do Centro de 
Estudos, Pesquisa 
e Formação dos 
Profissionais da 
Educação

REANP  
e Retomada

Diminuir as desigualdades 
educacionais entre os estu-
dantes, contendo ao máximo 
os efeitos do REANP, com vis-
tas a manutenção da aprendi-
zagem para todos

Disponibilizar su-
porte técnico e pe-
dagógico a todas 
as superintendên-
cias da Seduc

Disponibilizar suporte técnico e 
pedagógico a todas as superin-
tendências da Seduc, na cria-
ção de espaços na plataforma 
da Escola Virtual da Seduc para 
oferta de cursos de EaD

Superintendên-
cia do Centro de 
Estudos, Pesquisa 
e Formação dos 
Profissionais da 
Educação

REANP  
e Retomada
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Diminuir as desigualdades edu-
cacionais entre os estudantes 
com vistas a manutenção da 
aprendizagem para todos

Realizar formação 
de gestores e pro-
fessores para ade-
quação curricular 
e replanejamento 
pedagógico, in-
cluindo avaliação, 
estratégias de re-
posição da apren-
dizagem e uso de 
ferramentas de 
ensino remoto e 
híbrido 

Disponibilizar canal para orien-
tação aos professores no uso de 
aplicativos e softwares para as 
aulas não presenciais, conside-
rando a diversidade de práticas 
pedagógicas.

Superintendên-
cia do Centro de 
Estudos, Pesquisa 
e Formação dos 
Profissionais da 
Educação

REANP  
e Retomada

Acolher emocionalmente a 
comunidade escolar (professo-
res, profissionais, estudantes, 
pais e responsáveis) e apoiar 
os profissionais da educação 
com informações e repertório 
para que, na retomada das 
aulas, realizem ações educati-
vas conectadas aos efeitos do 
isolamento

Realizar formação 
de gestores e pro-
fessores para ade-
quação curricular 
e replanejamento 
pedagógico, in-
cluindo avaliação, 
estratégias de re-
posição da apren-
dizagem e uso de 
ferramentas de 
ensino remoto e 
híbrido 

Lançar Guia de Recursos para 
Atividades Pedagógicas Não 
Presenciais compostos por 
tutoriais que irão auxiliar os 
professores na transposição dos 
conteúdos das aulas presen-
ciais para o espaço digital

Superintendên-
cia do Centro de 
Estudos, Pesquisa 
e Formação dos 
Profissionais da 
Educação

REANP  
e Retomada
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Diminuir as desigualdades edu-
cacionais entre os estudantes 
com vistas a manutenção da 
aprendizagem para todos

Realizar formação 
de gestores e pro-
fessores para ade-
quação curricular 
e replanejamento 
pedagógico, in-
cluindo avaliação, 
estratégias de re-
posição da apren-
dizagem e uso de 
ferramentas de 
ensino remoto e 
híbrido 

Promover oficinas remotas vol-
tadas para os conhecimentos 
do Currículo Referência da rede 
e Matriz de Ensino, consideran-
do as adequações feitas para o 
período pós-pandêmico pelas 
superintendências pedagógicas 
da SEDUC.

Superintendên-
cia do Centro de 
Estudos, Pesquisa 
e Formação dos 
Profissionais da 
Educação

Retomada

Diminuir as desigualdades edu-
cacionais entre os estudantes 
com vistas a manutenção da 
aprendizagem para todos

Realizar formação 
de gestores e pro-
fessores para ade-
quação curricular 
e replanejamento 
pedagógico, in-
cluindo avaliação, 
estratégias de re-
posição da apren-
dizagem e uso de 
ferramentas de 
ensino remoto e 
híbrido 

Promover formação técnica e 
pedagógica para instrumen-
talização dos professores que 
necessitam se apropriarem de 
ferramentas tecnológicas que 
auxiliem na mediação da apren-
dizagem remota a partir de diag-
nóstico feito no I Ciclo de Lives

Superintendên-
cia do Centro de 
Estudos, Pesquisa 
e Formação dos 
Profissionais da 
Educação

REANP
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Acolher emocionalmente a 
comunidade escolar (professo-
res, profissionais, estudantes, 
pais e responsáveis) e apoiar 
os profissionais da educação 
com informações e repertório 
para que, na retomada das 
aulas, realizem ações educati-
vas conectadas aos efeitos do 
isolamento; 

Realizar formação 
de tutores, gesto-
res e professores 
para acolhimento 
socioemocional 
da comunidade 
escolar

Realizar live formativa voltada 
para a sensibilização e apresen-
tação de estratégias, metodolo-
gias e dinâmicas de acolhimento 
aos servidores e alunos.

Superintendên-
cia do Centro de 
Estudos, Pesquisa 
e Formação dos 
Profissionais da 
Educação

REANP  
e Retomada

Acolher emocionalmente a 
comunidade escolar e apoiar os 
profissionais das escolas com 
informações e repertório para 
que, na retomada das aulas, re-
alizem ações educativas conec-
tadas aos efeitos do isolamento 
e do REANP

Realizar formação 
de gestores e pro-
fessores para ade-
quação curricular e 
replanejamento pe-
dagógico, incluindo 
avaliação, estraté-
gias de reposição 
da aprendizagem e 
uso de ferramentas 
de ensino remoto  
e híbrido 

Disponibilizar, via canais de co-
municação e mediação do CEP-
FOR, como Grupo de Telegram, 
Whatsapp e salas de apoio do 
Classroom, tutoriais aos professo-
res da rede.

Superintendên-
cia do Centro de 
Estudos, Pesquisa 
e Formação dos 
Profissionais da 
Educação

REANP  
e Retomada

Acolher emocionalmente a 
comunidade escolar (professo-
res, profissionais, estudantes, 
pais e responsáveis) e apoiar 
os profissionais da educação 
com informações e repertório 
para que, na retomada das 
aulas, realizem ações educati-
vas conectadas aos efeitos do 
isolamento; 

Realizar formação 
de tutores, gesto-
res e professores 
para acolhimento 
socioemocional 
da comunidade 
escolar

Ofertar curso formativo com foco 
no Desenvolvimento Socioemo-
cional dos estudantes e educa-
dores, em parceira com o Institu-
to Ayrton Senna, na modalidade 
a distância, levando em conside-
ração o contexto da pandemia e 
as competências gerais propos-
tas pela BNCC:  aspectos cogniti-
vos, culturais, éticos, entre outros, 
incluindo os socioemocionais.

Superintendên-
cia do Centro de 
Estudos, Pesquisa 
e Formação dos 
Profissionais da 
Educação

REANP  
e Retomada
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GESTÃO DE PESSOAS 
 

Objetivo Estratégico Ação Detalhamento  Responsável 

Acolher emocionalmente a 
comunidade escolar (professo-
res, profissionais, estudantes, 
pais e responsáveis) e apoiar 
os profissionais da educação 
com informações e repertório 
para que, na retomada das 
aulas, realizem ações educati-
vas conectadas aos efeitos do 
isolamento

Realizar levantamento diagnóstico 
do déficit de profissionais da rede, 
seja por pertencerem a grupos de 
risco seja pela necessidade de se 
adaptar aos novos desafios (turmas 
menores, carga horária ampliada 
pelo ensino híbrido

Realizar levantamento diagnóstico, a 
partir de parceria com as CREs, do dé-
ficit de profissionais devido à reorgani-
zação escolar e à perda de profissionais 
por fatores epidemiológicos 
  
Contratar e/ou (re)alocar profissionais 
para reposição do quadro deficitário, 
se possível considerando as necessida-
des específicas dos territórios (escola e 
regionais prioritárias) 

Superintendência de 
Gestão e Desenvolvi-
mento de Pessoas 

Acolher emocionalmente a 
comunidade escolar (professo-
res, profissionais, estudantes, 
pais e responsáveis) e apoiar 
os profissionais da educação 
com informações e repertório 
para que, na retomada das 
aulas, realizem ações educati-
vas conectadas aos efeitos do 
isolamento

Disponibilizar apoio socioemocio-
nal e psicossocial aos profissionais 
de educação da rede estadual

Estruturar protocolo de acolhida dos 
profissionais da escola na retomada das 
aulas (inclusive para aqueles que perma-
necerem em atividades remotas) 
  
Definir ações de cuidado com a saúde 
mental dos funcionários da rede

Superintendência de 
Gestão e Desenvolvi-
mento de Pessoas 
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Acolher emocionalmente a 
comunidade escolar (professo-
res, profissionais, estudantes, 
pais e responsáveis) e apoiar 
os profissionais da educação 
com informações e repertório 
para que, na retomada das 
aulas, realizem ações educati-
vas conectadas aos efeitos do 
isolamento

Monitorar a saúde dos profissionais 
da rede e elaborar diretrizes de en-
caminhamento de casos suspeitos

Elaborar protocolo de monitoramento 
da saúde dos profissionais, com foco 
na manifestação de e sintomas de 
COVID-19, incluindo orientações para 
encaminhamento médico

Superintendência de 
Gestão e Desenvolvi-
mento de Pessoas 

Acolher emocionalmente a 
comunidade escolar (professo-
res, profissionais, estudantes, 
pais e responsáveis) e apoiar 
os profissionais da educação 
com informações e repertório 
para que, na retomada das 
aulas, realizem ações educati-
vas conectadas aos efeitos do 
isolamento

Gerar condições de trabalho, mo-
tivação e engajamento dos profis-
sionais da rede estadual

Definir ações para garantir condições 
de trabalho para os profissionais da 
rede que permanecerem no ensino 
remoto e teletrabalho 
  
Regulamentar a contabilidade das 
horas de trabalho no ensino remoto e 
teletrabalho, bem como de férias 
 
Definir estratégias para manter os vín-
culos, a comunicação e o engajamento 
dos profissionais da Rede 

Superintendência de 
Gestão e Desenvolvi-
mento de Pessoas 
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SEGURANÇA ALIMENTAR
 

Objetivo estratégico Ação Detalhamento  Responsável Período

Mitigar os riscos de se-
gurança alimentar e das 
vulnerabilidades socioe-
conômicas e socioemo-
cionais de estudantes e 
professores

 
 
Estabelecer estra-
tégias para garantir 
segurança alimentar 
de todos os estudan-
tes, inclusive os que 
permanecerem no 
ensino remoto

Elaborar levantamento de famílias dos 
alunos de maior vulnerabilidade; 
 
Realizar levantamento de gêneros alimen-
tícios com maior valor nutricional para 
aumento da imunidade 
 
Realizar estimativa de custo dos alimentos 
a serem distribuídos 
 
Realizar pregão para definir fornecedor 
que fará a distribuição dos Kits nas 40 
regionais do estado 
 
Repassar quinzenalmente/mensalmente 
a parcela do auxílio alimentação 
 
Realizar o monitoramento das retiradas/
saques do recurso 
 
Realizar divulgação nas mídias sociais, re-
gionais, escolas, TVs, rádios para informar 
sobre a disponibilidade do recurso para às 
famílias 
 
Monitorar novos beneficiários para atingir 
o maior número de estudantes em situa-
ção de vulnerabilidade 

Superinten-
dência de 
Organização e 
Atendimento 
Educacional

REANP e 
Retomada
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Mitigar os riscos de se-
gurança alimentar e das 
vulnerabilidades socioe-
conômicas e socioemo-
cionais de estudantes e 
professores

Elaborar protocolo 
de segurança, em 
conformidade com 
as orientações da 
secretaria de saúde, 
para segurança e 
proteção das meren-
deiras e outros cola-
boradores durante o 
manuseio e prepara-
ção da merenda

Elaborar plano de ação para prever 
possíveis cenários durante a distribuição 
da merenda, considerando a logística e 
estrutura das escolas -  em conformidade 
com o protocolo de saúde e segurança 
para garantir a saúde dos estudantes 
 
 
 
Finalizar processo de licitação (modalida-
de registro de preços) para garantir que 
as escolas tenham os fornecedores para a 
retomada às aulas; 
 
 
Elaborar sugestões para complementar os 
cardápios enriquecendo o valor nutricio-
nal durante as aulas presenciais

Superinten-
dência de 
Organização e 
Atendimento 
Educacional

Retomada

Promover condições de 
biossegurança adequa-
das à retomada das aulas

Elaborar folders para 
divulgação dos Pro-
tocolos de biossegu-
rança na rede

Distribuir folders informativos  
com os parâmetros higiênicos  
sanitários adotados pela Seduc

Superinten-
dência de 
Organização e 
Atendimento 
Educacional

Retomada
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Promover condições de 
biossegurança adequa-
das à retomada das aulas

Estabelecer estraté-
gias de comunica-
ção e divulgação do 
protocolo de biosse-
gurança elaborado 
pela Rede. 

Elaborar roteiro baseado no Protocolo de 
Biossegurança para produção de vídeos 
direcionados as plataformas digitais da 
Seduc-GO.  
 
Produzir  vídeos sobre o Protocolo de 
Biossegurança de acordo com as orienta-
ções da ANVISA e Ministério da Saúde 
 
Produzir  vídeos sobre os seguintes temas:  
Doenças Transmitidas por Alimentos, 
cuidados com a higiene pessoal (antes, 
durante e depois de manipular alimen-
tos), recebimento e armazenamento de 
alimentos, manipulação de Alimentos: 
pré-preparo e preparo dos alimentos e 
descarte 
 
Disponibilizar vídeo de orientação para 
manipuladores, estudantes, comunidade 
escolar e servidores 
 
Elaborar  folders com os dez passos da 
alimentação saudável em tempo de pan-
demia Covid-19 
 
Elaborar  folders com conteúdo  sobre as  
lavagens  da mãos e de acordo com Minis-
tério da Saúde e ANVISA 
 
Afixar folders, em locais estratégicos e 
inseri-los nos kit alimentícios 

Superinten-
dência de 
Organização e 
Atendimento 
Educacional

Retomada
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VULNERABILIDADES 

Objetivo Estratégico Ação Detalhamento Responsável  Período

Acolher emocionalmente a co-
munidade escolar (professores, 
profissionais, estudantes, pais e 
responsáveis) e apoiar os profis-
sionais da educação com infor-
mações e repertório para que, 
na retomada das aulas, realizem 
ações educativas conectadas 
aos efeitos do isolamento

Realizar em parce-
ria com o Instituto 
Unibanco formação 
em EAD para Tuto-
res Educacionais

Formar os Tutores Educacionais 
em duas etapas: Gestão Educa-
cional para Avanço Contínuo e 
Análise de dados Educacionais e 
Planejamento - Retomada 

Superintendência 
de Organização e 
Atendimento Edu-
cacional

REANP e 
Retomada

Mitigar os riscos de  
abandono e evasão escolar

Definir indicadores 
de monitoramen-
to, com foco em 
garantia da apren-
dizagem e redução 
do abandono e da 
evasão

Atualizar continuamente o 
Painel de acompanhamento das 
escolas de GO

Superintendência 
de Organização e 
Atendimento Edu-
cacional

REANP

Diminuir as desigualdades 
educacionais entre os estudan-
tes com vistas a manutenção da 
aprendizagem para todos

Elaborar orienta-
ções pedagógicas 
para subsidiar o tra-
balho das unidades 
escolares

Estruturar plano de estudo  
e entregar aos estudantes e 
professores

Superintendência 
de Organização e 
Atendimento Edu-
cacional

REANP e 
Retomada
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Diminuir as desigualdades 
educacionais entre os estudan-
tes com vistas a manutenção da 
aprendizagem para todos

Definir relação de 
escolas prioritárias 
para serem acompa-
nhadas pela tutoria 
educacional com 
maior atenção e 
priorização da CRE

Identificar escolas prioritárias a 
partir dos critérios estabeleci-
dos: 
 
I - Possuir mais da metade (50%) 
de estudantes nos níveis insufi-
cientes do SAEGO; 
II - Apresentar Índice do Nível 
Socioeconômico nos níveis: mé-
dio, baixo, muito baixo; 
III - Déficit de professores; 
IV - Alto índice de reprovação/
abandono; 
V - Pertencer ao RIDE (rede de 
desenvolvimento do entorno - 
localizado entorno de Brasília) e 
aos Municípios do IMCF (Índice 
Multidimensional da Carência 
das Famílias Goianas 

Superintendência 
de Organização e 
Atendimento Edu-
cacional

REANP e 
Retomada

Diminuir as desigualdades 
educacionais entre os estudan-
tes com vistas a manutenção da 
aprendizagem para todos

Elaborar orienta-
ções pedagógicas 
que visem orientar 
e otimizar a organi-
zação escolar, para 
a readequação de 
funções de modo a 
atender as neces-
sidades de profes-
sores e estudantes 
e a utilização de 
materiais e recursos 
para o atendimen-
to dos estudantes 
com equidade.

Orientar quinzenalmente os 
Gestores Escolares por meio das 
OPS (orientações pedagógicas)

Superintendência 
de Organização e 
Atendimento Edu-
cacional

REANP e 
Retomada
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Mitigar os riscos de segurança 
alimentar e das vulnerabilida-
des socioeconômicas e socio-
emocionais dos estudantes e 
profissionais da educação

Elaborar protoco-
lo de busca ativa 
para identificar os 
estudantes mais 
vulnerabilizados 

Enviar Protocolo  
para as CREs e Ues 
 
 
Apresentar o Protocolo para as 
CREs e tutores educacionais por 
meio de Live 
 
Encaminhar os estudantes 
identificados para a rede de 
proteção social e/ou equipes 
multiprofissionais (psicólogo e 
assistente social) 

Superintendência 
de Organização e 
Atendimento Edu-
cacional

REANP e 
Retomada

Acolher emocionalmente a co-
munidade escolar (professores, 
profissionais, estudantes, pais e 
responsáveis) e apoiar os profis-
sionais da educação com infor-
mações e repertório para que, 
na retomada das aulas, realizem 
ações educativas conectadas 
aos efeitos do isolamento

Realizar em parce-
ria com o Instituto 
Unibanco pesquisa 
de levantamento 
de Perfil 

Encaminhar questionário online 
para as CREs e Ues, com vistas a 
coletar informações que iden-
tifiquem na rede os pontos de 
maior atenção para interven-
ções com maior precisão

Superintendência 
de Organização e 
Atendimento Edu-
cacional

REANP e 
Retomada

Mitigar os riscos de  
abandono e evasão escolar

Elaborar protoco-
lo de busca ativa 
para identificar os 
estudantes mais 
vulnerabilizados 

Encaminhar questionário de 
Busca Ativa do Estudante para 
cada Unidade Escolar, com o 
objetivo de mapear os estudan-
tes com maiores propensões ao 
abandono e analisar quais ações 
foram desenvolvidas pela escola

Superintendência 
de Organização e 
Atendimento Edu-
cacional

REANP e 
Retomada
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Mitigar os riscos de  
abandono e evasão escolar

Elaborar protoco-
lo de busca ativa 
para identificar os 
estudantes mais 
vulnerabilizados 

Estabelecer parceria com o Con-
selho Tutelar, Ministério Público 
e Centros de Assistência Social 
dos municípios para a busca 
ativa dos estudantes 
 
Encaminhar ações junto às ins-
tituições parceiras no sentido de 
amparar os estudantes em situ-
ação de infrequência e abando-
no, buscando resgatá-los para o 
convívio escolar

Superintendência 
de Organização e 
Atendimento Edu-
cacional

REANP e 
Retomada

Promover condições de biosse-
gurança adequadas à retomada 
das aulas

Elaborar orienta-
ções para organi-
zação de tempos e 
espaços com foco 
na retomada da 
aprendizagem e 
respeitando os pro-
tocolos sanitários 

Elaborar horários de escalona-
mento, feitos pelo tutor educa-
cional junto aos gestores esco-
lares, levando em consideração 
os tipos de escola, localização, 
quantitativo de estudantes, etc. 
 
Divulgar e esclarecer a comuni-
dade escolar sobre os horários 
de entrada e saída das Unidades 
Escolares

Superintendência 
de Organização e 
Atendimento Edu-
cacional

Retomada

Promover condições de biosse-
gurança adequadas à retomada 
das aulas

Elaborar orienta-
ções para organi-
zação de tempos e 
espaços com foco 
na retomada da 
aprendizagem e 
respeitando os pro-
tocolos sanitários 

 
Elaborar horários de escalona-
mento, feitos pelo tutor educa-
cional junto aos gestores esco-
lares, levando em consideração 
os tipos de escola, localização, 
quantitativo de estudantes, etc. 
 
Divulgar e esclarecer a comu-
nidade escolar sobre os horá-
rios de intervalo das Unidades 
Escolares 

Superintendência 
de Organização e 
Atendimento Edu-
cacional

Retomada
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Promover condições de biosse-
gurança adequadas à retomada 
das aulas

Elaborar orienta-
ções para organi-
zação de tempos e 
espaços com foco 
na retomada da 
aprendizagem e 
respeitando os pro-
tocolos sanitários 

Elaborar protocolo de suspen-
são das atividades que envol-
vam contato físico, com orien-
tações de formas de se manter 
as atividades sem contato e 
com segurança, obedecendo 
aos critérios de distanciamento 
social. Suspender as aulas que 
demandem contato físico tem-
porariamente  
 
Divulgar e esclarecer a comuni-
dade escolar sobre o protocolo 
de suspensão das aulas que 
envolvam contato físico 

Superintendência 
de Organização e 
Atendimento Edu-
cacional

Retomada
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