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Caro leitor,
Estamos todos nos ajustando a este período de tantas mudanças. 
Embora ainda não esteja claro quando poderemos retomar nossas 
rotinas, incluindo o funcionamento das escolas, há um enorme 
esforço coletivo para dar continuidade às atividades do cotidiano.

Secretarias de educação e gestores lançam mão da tecnologia e de 
outras estratégias para dar seguimento à formação de professores 
e à aprendizagem dos estudantes; professores adaptam atividades 
e metodologias, enquanto as famílias dão suporte às crianças e 
jovens frente a essa nova rotina de aprendizagem.

Um dos destaques deste boletim é a iniciativa Aprendendo 
Sempre, uma plataforma que reúne materiais alinhados à   
BNCC  e selecionados por diversas organizações para promover 
experiências de ensino e aprendizagem fora das escolas. Outro  
é a pesquisa realizada pelo Cieb, em parceria com Consed e 
Undime, que mapeou o planejamento das secretarias de educação 
para a educação não presencial. Vale conferir!

Cuidem-se.

E boa leitura!
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Destaque

http://movimentopelabase.org.br
http://www.consed.org.br
https://undime.org.br/
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combate ao coronavírus

Cieb lança pesquisa que mapeia 
planejamento das secretarias 
em meio à pandemia 
3.032 secretarias de educação de todo o Brasil,  
das quais 3.011 municipais e 21 estaduais, participaram  
do levantamento  

 

combate ao coronavírus

Aprendendo Sempre 
Organizações se unem para apoiar gestores escolares, 
professores e famílias por meio de uma seleção de  
conteúdos e plataformas gratuitas que podem ajudar na 
aprendizagem remota

https://aprendendosempre.org 
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combate ao coronavírus

Roteiros de estudos por área 
do conhecimento auxiliam 
estudantes 
O cronograma propõe uma rotina de estudos  
das 9h às 12h e a cada semana uma área de 
conhecimento será contemplada  
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formação continuada

Jornada pedagógica online mobiliza  
3 mil profissionais da educação 
O evento aconteceu durante três dias e foi acompanhado por diretores  
escolares, coordenadores pedagógicos e professores de diversos  
municípios alagoanos 

           +
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formação continuada 

Goiás produz orientações  
para apoiar a formação
O documento será elaborado para tentar driblar  
a suspensão das atividades presenciais  

     

+

formação continuada 

Cursos online 
apoiam professores e 
gestores no trabalho 
com a BNCC
As formações de 
Educação Infantil e Ensino 
Fundamental foram 
divididas em três módulos  
e já estão disponíveis  
online

     

combate ao coronavírus 

Seccionais da 
Undime realizam 
webconferências 
para manter diálogo 
durante a pandemia
Seccionais lançam mão 
da tecnologia para 
dar continuidade aos 
processos de gestão e às 
discussões sobre ensino e 
aprendizagem nas redes  

     

+

+
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combate ao coronavírus 

Santa Catarina estabelece 
sistema de trabalho não 
presencial
As ações incluem uma plataforma  
com diferentes canais de comunicação 
e ferramentas pedagógicas alinhadas  
à BNCC

     
+
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+
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currículo 

Novo Ensino Médio avança
Mesmo em meio à pandemia, estados dão 
seguimento ao processo de construção dos  
novos currículos e itinerários 
 

          

+

currículo 

Alagoas inicia 
consulta  
online ao currículo
As contribuições serão 
recebidas até 31 de maio; 
a expectativa é que o 
documento seja levado ao 
CEE até setembro

     +
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