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Diretrizes para o ano letivo de 2021

A Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc), CONSIDERANDO a Lei 
Federal nº 14.040/2020, o Parecer CEE n° 299/2020 e a Resolução nº 487/2020; 
CONSIDERANDO as inúmeras possibilidades para dinamizar o processo de 
ensino e aprendizagem, torna públicas estas Diretrizes para o início do ano 
letivo de 2021, com o objetivo de orientar os estabelecimentos de ensino da 
rede pública estadual para a organização do trabalho escolar, em 
interlocução com as Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da 
Educação (Credes) e Superintendências das Escolas Estaduais de Fortaleza 
(Sefor).
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Organização do ano letivo de 2021

1.1 Jornada Pedagógica

• Avaliação.

Orienta-se que as unidades escolares realizem jornadas pedagógicas para a 
organização do ano letivo, tendo por referência os temas centrais a seguir: 

• ;Calendário escolar
• ;Lotação
• Organização do processo de ensino e aprendizagem;

• Acolhimento às/aos professoras/es, servidoras/es e estudantes;

• Guia de Possibilidades de Organização Pedagógica no Período 
Remoto/Híbrido;

Todos os estabelecimentos de ensino poderão iniciar o ano letivo a partir do 
dia 1º de fevereiro de 2021. Conforme o Decreto Estadual nº 33.841 (05/12/2020) 
que autoriza o retorno às atividades presenciais em todas as regiões de 
saúde do estado do Ceará, haverá a necessidade de organizarmos as 
unidades escolares públicas estaduais para promover o acolhimento às/aos 
estudantes, o fortalecimento dos seus vínculos com os estabelecimentos de 
ensino e construir as novas rotinas do processo de ensino e aprendizagem. 

1.2 Acolhimento às/aos Professoras/es, Servidoras/es e Estudantes

Como primeiro momento da jornada pedagógica, é imprescindível que a 
unidade escolar crie uma programação de acolhimento às/aos 
professoras/es e servidoras/es para a retomada do trabalho escolar. É 
importante criar uma ambiência, tanto no formato presencial quanto 
remotamente, em salas virtuais, de modo que cada profissional se sinta à 
vontade para expressar seus sentimentos e suas expectativas sobre o novo 
ano letivo. 
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https://drive.google.com/file/d/1GWFfzbMWvkhG6p5g0ph9uChvByslD9ND/view
https://drive.google.com/file/d/1lB3BXWGgdUSd20HIPKzYMttkaxOLMDWe/view
https://www.seduc.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/37/2020/09/guia_possibilidades.pdf


No caso das escolas indígenas, Escolas do Campo, Escola Família Agrícola 
(EFA), das unidades escolares que ofertam o Atendimento Educacional 
Especializado (AEE), seja em Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), seja 
em outros ambientes, sugere-se que as práticas de acolhimento possam 
respeitar as especificidades que já foram orientadas na , em Nota Técnica n° 5
particular nos itens: 1.2, alíneas a e b; 2.1, alínea a; 2.3, alíneas a e b; 3.1, alinea a; 
3.3, alíneas a, b e c  e  complementações inseridas na .Nota Técnica n° 3

A  iniciativa  tem o propósito de dar as boas-vindas #ChegueiEnsinoMédio
às/aos estudantes da 1ª série em um conjunto de ações específicas, 
entendendo que para estas/es representa o começo de uma importante 
jornada, mudanças de ares, de unidades escolares, de professoras/es e de 
atividades pedagógicas. 

Ao realizar atividades presenciais, é essencial considerar todas as 
orientações acerca do distanciamento social e cuidados sanitários dispostos 
no Protocolo 18 - Atividades Educacionais, constante do Decreto nº 33.742 
(20/09/2020) e suas alterações. Sugere-se que as atividades de acolhimento 
(dinâmicas e vivências), em que há a necessidade de uma formatação 
alternativa na disposição de assentos, ocorram em lugares abertos, tais 
como quadra, pátio e afins.

Para as/os novatas/os e veteranas/os dos demais anos/séries/modalidades, 
propõem-se , considerando os diferentes contextos e ações específicas
realidades, a fim de fortalecer os vínculos com as unidades  escolares e o 
avanço de suas aprendizagens.

O acolhimento às/aos estudantes, durante a abertura do ano letivo, é um 
momento relevante, uma vez que permite que todas/os se sintam parte 
integrante da comunidade escolar e, no caso das escolas indígenas, da 
comunidade educativa. É importante considerar as ações que as unidades 
escolares vem desenvolvendo. Como forma de apoiar os estabelecimentos 
de ensino, também, disponibilizamos sugestões de acolhimento.  

1.3  Acolhimento às/aos estudantes 
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No caso das unidades escolares que não dispõem dessas iniciativas 
pedagógicas, podem desenvolver outras estratégias, envolvendo 
professoras/es dos componentes curriculares e as/os que estão lotadas/os 
como Apoio aos Estudantes para o Ensino Remoto/Híbrido e Recuperação 
das Aprendizagens, conforme a Portaria de Lotação nº 007/2021.

Com a mesma intenção, as aulas de Núcleo de Trabalho, Pesquisa e Práticas 
Sociais (NTPPS), bem como Projeto de Vida (PV), Empreendedorismo e 
Mundo do Trabalho (MT), terão igual relevância no que concerne a um pleno 
acolhimento e engajamento discente no retorno às atividades 
remotas/híbridas.

Como estrutura pedagógica para fortalecer o processo de acolhimento 
às/aos estudantes, as aulas de Formação para a Cidadania e 
Desenvolvimento de Competências Socioemocionais, ministradas pelas/os 
Professoras/es Diretores de Turma (PDT) e em que são desenvolvidos os 
Diálogos Socioemocionais, tornam-se momentos indispensáveis para 
garantir um acompanhamento contínuo e amparo afetivo.

Entende-se que as estratégias de busca ativa, envolvendo a comunidade 
escolar e, no caso das escolas indígenas, a comunidade educativa, 
articuladas com a rede de apoio psicossocial, serão ações muito relevantes 
na garantia do acesso e da permanência das/os estudantes nas unidades 
escolares, evitando o abandono  e a evasão escolar. 

SEDUC|CE - Diretrizes Pedagógicas para o ano letivo de 2021 07



ORGANIZAÇÃO 
DO PROCESSO 

DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM

2



Organização do processo de ensino e 
aprendizagem

O ensino remoto/híbrido, enquanto durar o contexto de pandemia, será 
referência para a organização das unidades escolares em todos os níveis e 

1modalidades da educação básica, na rede pública estadual de ensino , 
respeitando as especificidades e contextos educativos.

2.1  Organização curricular

As unidades escolares deverão organizar, de acordo com as suas 
especificidades e contextos, seu processo de ensino e aprendizagem de 
forma a contemplarem os seguintes itens temáticos:

a) Organização por componente curricular ou área de conhecimento

O Plano de Execução Curricular (PEC) é o instrumento pedagógico 
que visa institucionalizar a correspondência das atividades 
remotas/híbridas e a carga horária de cada componente/área. Cada 
professora/or elaborará o seu PEC, sob orientação da gestão escolar, 
após as avaliações diagnósticas realizadas pela unidade escolar. Os 
estabelecimentos de ensino, em articulação com a Crede/Sefor, 
definirão a periodicidade de entrega  do PEC pela/o professora/or.

b) Plano de Execução Curricular - PEC

As unidades escolares podem optar pela organização por 
componentes curriculares ou por área do conhecimento, a fim de 
orientar o corpo docente sobre a gestão do currículo. Quando a 
unidade escolar optar pela organização por área do conhecimento, a 
carga horária equivalerá à soma das horas-aulas destinadas a cada 
componente curricular que integra a respectiva área.

09

1. Educação Básica, Níveis: Educação infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Profissional. Modalidades: 
Educação Profissional, Tempo Integral, Educação de Jovens e Adultos, Educação Escolar Indígena, Educação do 
Campo, Educação Escolar Quilombola, Educação Especial. 
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c) Continuum Curricular

Significa a readequação curricular para garantir às/os estudantes a 
aprendizagem necessária ao prosseguimento de estudos. A ideia é 
que as unidades escolares tenham a autonomia para fazer o 
diagnóstico de suas/eus alunas/os, identificando os objetivos de 
aprendizagens não desenvolvidos. Para adoção do continuum 
curricular, a unidade escolar deverá elaborar a avaliação 
diagnóstica, com base na  e Matriz de Conhecimentos Básicos
Orientações Curriculares Prioritárias do Ceará, mediante a seleção de 
objetos de conhecimentos, considerados pré-requisitos para que 
as/os estudantes possam avançar de um conhecimento mais simples 
a outro mais complexo, podendo também utilizar o Sistema Online 
de Avaliação, Suporte e Acompanhamento Educacional (Sisedu) 
para os componentes de Língua Portuguesa e Matemática. De posse 
dos resultados dessa avaliação, a/o professora/or, em articulação 
com a gestão escolar, realizará a priorização curricular. Entende-se 
por priorização curricular o conjunto de objetos do conhecimento 
imprescindíveis para a formação das/os estudantes na Educação 
Básica. As estratégias de recuperação das aprendizagens deverão 
acontecer de maneira integrada, ao longo de todo o ano letivo de 
2021, podendo se estender para 2022.

d) Avaliação formativa e recuperação da aprendizagem

Os conteúdos e atividades do PEC deverão ser registrados no Diário 
 Online ou impresso. A gestão escolar deverá, ainda, anexar o PEC ao 
Projeto Político-Pedagógico (PPP) e Regimento Escolar, para fins de 
registro e memória das estratégias didático-pedagógicas utilizadas 
neste ano. Para auxiliar os estabelecimentos de ensino na 
elaboração dos seus PEC, a Seduc apresenta um .modelo

O processo de ensino e aprendizagem no ensino remoto/híbrido 
precisa ser norteado pela avaliação formativa, pautada em 
diferentes instrumentos de coleta de dados, de modo a administrar e 
adequar a progressão das aprendizagens das/os estudantes/as, por 
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iv) autoavaliação - delinear estratégias nas quais as/os alunas/as 
avaliem a si mesmos, tanto no que diz respeito ao seu 
desempenho acadêmico, como nas habilidades e atitudes 
pessoais e interpessoais construídas. 

Destaca-se, por conseguinte, que o intuito da avaliação formativa 
é identificar as lacunas de aprendizagem para realizar 
intervenções no decorrer do percurso pedagógico e, assim, 
promover a recuperação das aprendizagens.

Deste modo, sugerem-se métodos para atender às necessidades de 
avaliação da aprendizagem de forma remota/híbrida, por meio de:

i) avaliação individual - estabelecer objetivos e instrumentos 
avaliativos individualizados de aprendizagem que sejam claros, 
mensuráveis e demonstráveis, para que professoras/es, alunas/os, 
pais/responsáveis e o sistema educativo possam acompanhar a 
evolução dos processos de ensino e de aprendizagem e nele 
intervir quando necessário;

ii) avaliação em grupo - elaborar avaliações pautadas em 
produções cooperativas grupais, que promovam a melhoria da 
comunicação, do raciocínio, da tomada de decisões, interpessoais 
e organizacionais e as habilidades em resolução de problemas;

iii) coavaliação - desenvolver estratégias avaliativas nas quais 
as/os alunas/os se avaliam mutuamente dentro e entre grupos, 
potencializando o aprimoramento dos conhecimentos, além de 
permitir às/aos professoras/es incluírem mais avaliações no 
ensino híbrido, e diversificá-las a partir das percepções das/os 
próprias/os alunas/os, propiciando o protagonismo estudantil e 
um sistema de apoio mútuo;

meio de intervenções pedagógicas ajustadas aos níveis, ritmos e 
possibilidades estudantis, oportunizando a personalização do 
ensino.
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a) Frequência

O conceito de ensino remoto/híbrido vai além do uso de tecnologias digitais, 
porque favorece a adoção de diferentes experiências de aprendizagem 
às/aos estudantes, com atividades que podem acontecer no espaço escolar 
ou não. Um dos desafios que se apresenta, no atual contexto, está em 
ressignificar os conceitos de frequência, módulo aula e enturmação na 
direção da garantia de interações pedagógicas efetivas e satisfatórias, de 
acordo com os princípios da equidade e da inclusão.

2.2 Como as unidades  escolares  poderão desenvolver o ensino 
remoto/híbrido? 

Enquanto durar a necessidade de ensino remoto/híbrido, será 
entendido que a f requência dos estudantes equivalerá à 
execução/cumprimento/entrega de atividades que  levarão em 
consideração o tempo para sua realização e o nível de complexidade. O 
quadro a seguir apresenta uma possibilidade de realizar a 
correspondência:

Nesse contexto, a carga horária de cada componente curricular não 
terá relação com o tempo de aula convencional de 50 minutos e passa a 
considerar o tempo definido no Plano de Execução Curricular (PEC) 
para cada atividade realizada pela/o estudante. Ressalte-se que as 
atividades realizadas para quem estará no presencial devem ser 
equivalentes àquelas para  quem estará de forma remota.

CORRESPONDÊNCIA ENTRE A ATIVIDADE E A FREQUÊNCIA

Atividade Frequência

Atividade X
(baixa complexidade) 1 presença

2 presenças

3 ou mais presenças

Atividade Y
(média complexidade)

Atividade Z
(alta complexidade)
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É muito importante considerar que, tanto no remoto quanto no 
presencial, seja assegurado às/aos estudantes que o currículo, os 
objetivos de aprendizagem, as competências e habilidades não 
tenham distinção de valoração, avaliação e ponderação em relação às 
conversões a serem feitas.

No que concerne à definição da complexidade da atividade, ficará a 
cargo da/o professora/or, em articulação com a gestão escolar, e 
determinará a quantidade de aulas que serão registradas no Plano de 
Execução Curricular (PEC) e no Diário Online ou impresso.

Outra questão imprescindível é que, durante o planejamento, a 
unidade escolar articule entre as/os professoras/es do mesmo 
componente/área, inclusive as/os de Apoio aos Estudantes para o 
Ensino Remoto/Híbrido e Recuperação das Aprendizagens, as 
atividades propostas às/aos estudantes, possibilitando agrupamentos 
de alunas/os matriculadas/os em turmas distintas para a alternância 
entre o remoto e o presencial, garantindo o envolvimento de todas/os 
as/os professoras/es no cumprimento de tarefas docentes específicas.

b) Tempo presencial e tempo remoto

O ensino remoto leva em consideração o uso das Tecnologias Digitais de 
Informação e Comunicação (TDIC), meios impressos, especialmente o 
livro didático, e outros canais de comunicação, a exemplo da 
transmissão de vídeoaulas nas redes de televisão, transmissão de aulas 
em rádios. 

Ÿ A participação das/os estudantes nas atividades presenciais é 
facultativa, não acarretando prejuízos à avaliação do seu 
desempenho;

Ÿ A participação nas aulas remotas não é facultativa. Porém, caso a/o 

Desta forma, orienta-se que as unidades escolares organizem seus 
tempos levando em consideração as seguintes concepções:
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A Portaria nº 007/2021, no subitem 3.1.4.1, sinaliza a necessidade de diferentes 
arranjos pedagógicos (reagrupamento das/os estudantes, organização por 
área do conhecimento, dentre outras possibilidades) para o direcionamento 
do trabalho docente.

Considerando o ensino remoto/híbrido, a organização da carga horária 
semanal  de cada professora/or  deverá prever  tempo para o 
acompanhamento às/aos estudantes nos estudos remotos, nos ambientes 
virtuais de aprendizagem, além da realização de aulas presenciais no 
contexto do ensino híbrido, dentre outras estratégias de interação que 
poderão ser assessoradas pelas/os profissionais de Apoio aos Estudantes 
para o Ensino Remoto/Híbrido e Recuperação das Aprendizagens e de Apoio 
ao Ensino Remoto/Híbrido, de acordo com a Portaria de Lotação nº 007/2021, 
quando houver disponibilidade. Toda e qualquer organização deverá 
respeitar a carga horária dedicada à regência de classe.

Ÿ Sugere-se que os estabelecimentos de ensino organizem 
agendamentos para as aulas presenciais, levando em consideração 
a disponibilidade das/os estudantes, as normas de segurança 
sanitária e o agrupamento das rotas do transporte escolar, onde for 
possível, em diálogo com as Credes/Sefor/SMEs.

aluna/o não disponha de recursos tecnológicos que lhe permitam a 
participação, não poderá ser penalizado. Neste caso, a gestão 
escolar, em articulação com a/o professora/or do componente 
curricular/área do conhecimento, deverá agendar momentos para a 
entrega de materiais impressos ou utilizar outras estratégias na 
busca pela garantia da participação de todas/os;

2.4 Quais possibilidades de arranjos pedagógicos as unidades escolares 
poderão organizar para o ano letivo na perspectiva do ensino 
remoto/híbrido?

2.3 Organização da carga horária semanal da/o professora/or
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i) Reagrupamento das/os estudantes

[…] é fundamental ampliar o conceito de enturmação. As turmas, da 
forma como as concebemos e às quais as/os professoras/es estão 
vinculadas/os por meio da lotação, podem ser reorganizadas, de acordo 
com a variedade de condições de acesso das/dos estudantes e 
habilidades das/dos professoras/es.  (Seduc, 2020) 

Sobre o conceito de enturmação, o Guia de Possibilidades de Organização 
Pedagógica no período remoto/híbrido  orienta que:

Apresentamos, a seguir, dois exemplos, a fim de inspirar as unidades 
escolares.

Após identificar as competências não desenvolvidas pelas/os estudantes, de 
uma mesma série/ano, no ano anterior, a unidade escolar poderá 
reorganizar as turmas, de maneira a atender às necessidades de cada 
grupo. Esses grupos podem ser divididos pelo nível de acesso às tecnologias, 
pela promoção por classificação ou pela proficiência em Língua Portuguesa 
e Matemática, por exemplo.

1ª Possibilidade -  Grupos de estudantes da mesma série/ano

Neste sentido, as turmas poderão ser reorganizadas a partir de critérios 
como nível de aprendizagem verificados pela avaliação diagnóstica, 
participação ou não nas atividades remotas ou outros que a unidade escolar 
considerar convenientes.
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A unidade escolar poderá organizar grupos de estudantes, de maneira 
multisseriada, com o objetivo de desenvolver competências específicas de 
uma determinada área, não mobilizadas ao longo do ano letivo de 2020. 
Essas/es estudantes continuarão frequentando suas turmas de origem e em 
horários específicos, participarão de trilhas voltadas para recuperar 
aprendizagens da área. Essas aulas poderão acontecer de maneira 
presencial ou remota e orientadas por professoras/es com o apoio de 
estudantes que se destacam na área. Estas/es estudantes terão o papel de 
acompanhar o grupo de maneira a auxiliá-los a superar possíveis dúvidas 
durante a realização de suas atividades. Ficará a cargo das/os professoras/es 
da área indicar quais estudantes necessitam cursar a trilha e como se dará 
esse acompanhamento. 

ii) Organização das/os professoras/es  e servidoras/es para atendimento 
aos grupos

a) No caso das unidades escolares em que todos os membros do 
núcleo gestor forem do grupo de risco da Covid-19, a primeira 
providência é identificar alguma/um servidora/or que possa ficar 
responsável pela unidade escolar. Se não for possível identificar 
essa/e servidora/or no próprio estabelecimento de ensino, caberá à 
equipe da Crede/Sefor viabilizar a solução, ficando o núcleo gestor 
em teletrabalho no assessoramento a essa/e profissional.

2ª Possibilidade - Trilhas por área do conhecimento
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b) As/Os professoras/es em regência de sala, que pertençam ao grupo 
de risco da Covid-19, deverão permanecer ministrando a sua carga 
horária em ensino remoto, de acordo com a Portaria de Lotação nº 
007/2021, subitem 2.1.1.2. 

d) No caso das unidades escolares que não contarem com todo o 
quadro de servidoras/es de limpeza e alimentação, as atividades 
presenciais poderão ser realizadas dentro das possibilidades de 
atendimento, considerando ajustes na quantidade de estudantes.

2.5 Plataformas de suporte para o ensino remoto/híbrido 

c) No caso de haver componentes curriculares sem professora/r 
lotada/o na regência, uma das possibilidades é que as/os 
professoras/es realizem o atendimento por área do conhecimento de 
forma integrada. Outra forma de organização para esses casos é 
concentrar a carga horária de outros componentes, considerando 
as/os professoras/es disponíveis, até que a carência seja suprida.
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Dentre as possibilidades de uso, as/os alunas/os 
podem receber e enviar atividades para suas/eus 
professores, interagir por meio de desafios, 
notícias, dicas de estudo, grupos de trabalho; além 
de acessar informações acadêmicas, como 

horários de aulas, boletim, material de apoio e o calendário letivo, bem 
como disponibiliza acesso à plataforma , cursos do  #enemnarede Enem
Mix. O referido portal apresenta sua versão em formato de aplicativo 
(Aplicativo Aluno Online), disponível para download na Play Store.

a) Aluno Online

https://aluno.seduc.ce.gov.br/
https://aluno.seduc.ce.gov.br/
https://enem.ced.ce.gov.br/login/?next=/
https://www.ced.seduc.ce.gov.br/enem-mix/
https://www.ced.seduc.ce.gov.br/enem-mix/


O  é um portal que possibilita à/ao Professor Online
professora/or enviar atividades às/aos estudantes, 
elaborar suas avaliações por meio do Banco 
Estadual de Itens e Questões (BEIQ) e realizar a 
gestão das informações da sala de aula, como 

frequência, notas e aulas dadas, entre outras funcionalidades. 

O Diário Online, que faz parte do Professor Online, também conta com o 
Sistema de Acompanhamento, disponível para os gestores das 
unidades escolares acompanharem os Planos de Ensino e registros de 
frequência, aulas e avaliações das/os professoras/es. Esse sistema 
também gera relatórios mensais e anuais das informações preenchidas 
e permite acesso aos dados de até dois anos anteriores.

b)  e o Professor Online Sistema de Acompanhamento do Diário Online

O Sistema Online de Avaliação, 
S u p o r t e  e  A c o m p a n h a m e n t o 
Educacional (Sisedu) tem por objetivo 
identificar, por meio da realização de 
avaliações diagnósticas e formativas, 

possíveis operações mentais utilizadas pelas/os alunas/os. Com isso, a 
plataforma realiza o agrupamento de alunas/os com desempenho em 
comum e indica um material estruturado direcionado como suporte 
para aprimorar o conhecimento. A referida avaliação é  composta por 
itens de Língua Portuguesa (LP) e Matemática (MAT), tendo como base 
as matrizes de saberes (LP e MAT) e níveis de desempenho do Sistema 
Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE).

c) Sisedu

As Ferramentas Google, presentes nas contas G 
Suite, disponibilizadas para docentes e discentes 
da rede estadual, podem ser utilizadas como forma 
de auxiliar no trabalho pedagógico das/os 
professoras/es e estabelecer uma comunicação 

síncrona e assíncrona, aproximando as/os mães/pais/responsáveis, 
além de motivar as/os estudantes em sala de aula.

d) G Suite / Ferramentas Google
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https://professor.seduc.ce.gov.br/
https://professor.seduc.ce.gov.br/
https://diario.seduc.ce.gov.br/login
https://www.ced.seduc.ce.gov.br/sisedu/
https://www.ced.seduc.ce.gov.br/sisedu/


Para o Ensino Médio, a Khan Academy 
oferece uma coleção de vídeos de 
matemática, medicina e saúde, 
economia, finanças, f ísica, química, 
biologia, ciência da computação, entre 

outros componentes curriculares. A plataforma também disponibiliza 
exercícios, vídeos educativos e um painel de aprendizado personalizado 
que habilita as/os estudantes a estudarem no seu próprio ritmo, dentro 
e fora da sala de aula, focando no domínio de habilidades para ajudá-
las/os a estabelecerem bases sólidas, de maneira a não limitar seu 
aprendizado subsequente. Oferece, também, formação voltada para 
as/os professoras/es de matemática que visa à imersão e à utilização da 
mesma, bem como o modo de utilizá-la com as/os estudantes.

e) Khan Academy

A plataforma Stoodi é uma “escola 
online” que visa facilitar a vida do 
estudante. O ambiente disponibiliza 
videoaulas, exercícios com resolução 
em vídeo e resumos teóricos de 

Matemática, Física, Química, Gramática, Literatura, Redação, Biologia, 
História, Geografia, Artes, Atualidades e Inglês. Disponibiliza, também, 
um serviço de correção de redações, feito com base nos critérios do 
Enem e dos principais vestibulares do país. 

f) Stoodi

Parceria da Seduc com a TVC e TV 
Assembleia, para transmissão de 
aulas e outros conteúdos educativos 
no escopo da programação das 
r e f e r i d a s  T V s ,  b e m  c o m o  a 

disponibilização dos estúdios da emissora para gravação de teleaulas e 
outras ações pedagógicas. Essa ação promoverá conteúdos 
educacionais como estratégia de apoio ao ensino híbrido e também 
remoto.  

g) Conexão Educação
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https://pt.khanacademy.org/
https://pt.khanacademy.org/
https://www.stoodi.com.br/
https://www.stoodi.com.br/


A Conexão Seduc tem por objetivo propiciar 
espaços de debates e compartilhamento de 
experiências  com at iv idades s íncronas 
(live/webinar/colóquios temáticos) e assíncronas 
para trocas de conhecimentos e informações 

sobre temas pertinentes à educação. A referida ação mobiliza a 
discussão sobre as atividades no ensino remoto/híbrido, o 
compartilhamento de experiências desenvolvidas  no contexto das 
redes públicas de ensino, bem como o debate sobre temas diversos que 
se apresentam no cotidiano escolar, por meio de atividades que 
envolvem aulas, colóquios temáticos, webinários, por meio das redes 
sociais, plataformas digitais e de aplicativos. 

h) Conexão Seduc

O Ambiente Virtual de Aprendizagem da 
Coded/CED (Avaced), construído na plataforma 
Moodle, para gerenciar todos os cursos a 
distância oferecidos pela Coded/CED. Nele 
encontram-se disponíveis cursos de iniciativas 

formativas da Seduc para apoiar professores, alunos, gestores e 
servidores da rede pública.

i) Ambiente virtual de aprendizagem (Avaced)

O Ambiente virtual de apoio à 
formação docente, reúne, organiza e 
disponibiliza uma curadoria de 
documentos, sugestões e dicas, bem 
c o m o  c o n t é m  p r o d u ç õ e s 

audiovisuais, informações sobre cursos e plataformas, com sugestões 
de conteúdos abertos e gratuitos para a construção autônoma de 
percursos formativos, voltados ao desenvolvimento das competências 
necessárias à atuação didática e pedagógica mediada ou não por 
tecnologias.

j) Ambientes virtuais de curadoria 
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https://www.ced.seduc.ce.gov.br/conexao_seduc/
https://www.ced.seduc.ce.gov.br/conexao_seduc/
https://avaced.seduc.ce.gov.br/login/index.php
https://avaced.seduc.ce.gov.br/login/index.php
https://www.ced.seduc.ce.gov.br/ambiente-de-apoio-a-formacao-docente/
https://www.ced.seduc.ce.gov.br/ambiente-de-apoio-a-formacao-docente/
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No Ambiente virtual de 
a p o i o  a o s  e s t u d o s 
d o m i c i l i a r e s ,  e s t ã o 
d i s p o n í v e i s  d i v e r s a s 

possibilidades pedagógicas para estabelecer rotinas de estudos e de 
aprendizagem, utilizando recursos como os livros didáticos e meios 
tecnológicos, a fim de subsidiar o processo de ensino remoto, organizado 
pelas unidades de ensino.

O ambiente virtual Enem 
Mix reúne os conteúdos 
dos tradicionais aulões do 
P r o j e t o  E n e m  M i x , 

realizados pela Fundação Demócrito Rocha (FDR). Em 2020, o Projeto 
teve uma edição especial, totalmente a distância, para acompanhar os 
estudantes na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio.

O  a m b i e n t e  v i r t u a l 
Juventude em tempo 
integral  disponibi l iza 
materiais didáticos para 

os componentes eletivos, contemplando as áreas de conhecimento da 
BNCC, incluindo a Formação Profissional, como forma de apoio 
pedagógico à parte flexível do currículo das Escolas de Ensino Médio em 
Tempo Integral (EEMTI). 

2.6 Preparação para o ENEM e vestibulares

A Secretaria da Educação oferta um conjunto de ações estratégicas com o 
objetivo de  apoiar as/os nossas/os estudantes para o ingresso do ensino 
superior. A iniciativa , conta com as Enem Chego Junto, Chego Bem!
estratégias de mobilização e preparação do Enem na Rede, Enem Mix e 
Concurso de Redação Enem Chego Junto, Chego a 1000, que são ações de 
apoio desenvolvidas, prioritariamente, mediante o uso de tecnologias. 

https://www.ced.seduc.ce.gov.br/apoio-aos-estudos-domiciliares/
https://www.ced.seduc.ce.gov.br/apoio-aos-estudos-domiciliares/
https://www.ced.seduc.ce.gov.br/enem-mix/
https://www.ced.seduc.ce.gov.br/enem-mix/
https://www.ced.seduc.ce.gov.br/enem-mix/
https://www.ced.seduc.ce.gov.br/apoio-aos-estudos-domiciliares/eemti/
https://www.ced.seduc.ce.gov.br/apoio-aos-estudos-domiciliares/eemti/


A seguir, apresentamos algumas estratégias com foco no ingresso no ensino 
superior:

As unidades escolares terão autonomia para criar suas estratégias de 
mobilização e de apoio às/aos estudantes.

A  p l a t a f o r m a   # E n e m n a r e d e
possibilita às/aos alunas/os da rede 
pública estadual uma preparação 
c o m p l e m e n ta r  p a r a  o  E n e m , 

As aulas são em formato de vídeo e dispõem de materiais estruturados 
com teoria e exercícios referentes aos temas. Todo o conteúdo é aberto e 
gratuito com vistas a contribuir com o conjunto de atividades da 
iniciativa .Enem Chego junto, Chego bem

explorando temas curriculares que mobilizam as competências e 
habilidades propostas na Matriz de Referência deste exame.

a) Enem na Rede

O Enem Mix, circuito de preparação e 
motivação das/os estudantes para as provas 
do Enem, ocorre sob o gerenciamento da 
Seduc ,  em parceria com a Fundação 

Demócrito Rocha, e tem sido uma das estratégias de maior 
envolvimento estudantil. 

A ação conta com diversas frentes de apoio às/aos estudantes, tais 
como: transmissão de aulas ao vivo, vídeoaulas previamente gravadas, 
sendo hospedadas no canal da Coded/CED no Youtube. A execução dos 
aulões também poderá ocorrer de forma presencial nas unidades 
escolares, de forma a se ajustar ao modelo de ensino híbrido.

b) Enem Mix
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O Alcance Enem, plataforma virtual 
da Assembleia Legislativa do estado 
do Ceará, disponibiliza material 
d i d á t i c o  c o m p l e m e n ta r  p a r a 

download, videoaulas gravadas, simulado online, temas de redação e 
diversos exercícios de aprendizagem, com o objetivo de preparar para as 
provas do Enem. As aulas podem ser acessadas via internet, permitindo 
que as unidades escolares, entidades culturais e qualquer outro tipo de 
instituição de ensino divulguem e retransmitam as aulas em seus 
municípios.

A ampla divulgação desta plataforma e de suas atividades é realizada 
pela Coordenadoria de Protagonismo Estudantil (Copes), por ser mais 
uma das ações positivas que fortalece o aprendizado dos/as estudantes 
no que se refere à preparação para o Enem e amplia as oportunidades 
de ingresso em uma Universidade.

c) Alcance Enem

Na plataforma, acessada por meio do Portal Aluno Online, também é 
realizado o Concurso de Redação Enem Chego Junto, Chego a 1000, 
iniciativa que busca motivar a prática da escrita de textos do tipo 
dissertativo-argumentativo de alunos da 3ª série e EJA do ensino médio, 
por meio da elaboração e da premiação às redações vencedoras do 
Concurso Redação Enem: chego junto, chego a 1.000!, edição 2020.    

https://alcancevirtual.al.ce.gov.br/
https://alcancevirtual.al.ce.gov.br/


ORGANIZAÇÃO 
DO TEMPO 
INTEGRAL/ 

EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL

3



Organização do Tempo Integral/Educação
Profissional

Para as EEMTIs, no que se refere à  do currículo, conforme fluxo Parte Flexível
normal, no primeiro semestre de 2021, os componentes eletivos deverão ser 
escolhidos a partir do  e ofertados de Catálogo de Componentes Eletivos 2021
maneira presencial ou remota, de acordo com a disponibilidade do quadro 
de professoras/es de cada escola e seguindo as orientações da Portaria de 
Lotação nº 007/2021. 

Considerando a ocorrência do ensino híbrido, a Parte Diversificada poderá 
ser ofertada na modalidade remota ou presencial.

b) as práticas das disciplinas técnicas, para alunas/os da 3ª série, quando 
houver, deverão ser priorizadas no modelo híbrido, no intuito de fortalecer 
a aprendizagem, tendo em vista o início do estágio curricular obrigatório;

c) as disciplinas da Parte Diversificada (Horário de Estudo, Projeto 
Interdisciplinar, Formação para Cidadania) continuarão sendo 
ministradas, podendo ser reorganizadas para o fortalecimento da 
aprendizagem, recuperação dos componentes curriculares de acordo 
com o planejamento da unidade escolar.

a) as aulas presenciais deverão contemplar os conteúdos das disciplinas 
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Base Técnica e Parte 
Diversificada, considerando o continuum curricular;

O Estágio Curricular Obrigatório referente ao ano de 2021 só ocorrerá 
mediante liberação e orientação da Secretaria da Educação do Estado.

As Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEPs) e as Escolas 
Estaduais de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTIs) poderão iniciar com 
o ensino híbrido, de acordo com as orientações específicas para cada 
modalidade.

Para as EEEPs, as orientações específicas são:
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CENTRO 
CEARENSE DE 
IDIOMAS (CCI)

4



Centro Cearense de Idiomas (CCI)

Reitera-se que tais estabelecimentos de ensino respeitarão as orientações de 
segurança sanitária do Protocolo 18 - Atividades Educacionais, sendo 
atendidos até 50% das/os estudantes presencialmente às segundas-feiras; e 

Os testes de nível para ingresso de novas/os alunas/os e para o avanço das/os 
veteranas/os poderão ser aplicados de forma online ou presencial, também 
seguindo as normas de segurança sanitária.

Com base no conceito de ensino  remoto/híbrido, abordado nestas Diretrizes, 
além do Parecer CEE nº 205/2020, os CCIs deverão fazer uma adequação, em 
caráter temporário, da distribuição de sua carga horária semanal, sendo 60 
minutos ministrados presencialmente, e o restante da carga horária, 
remanejada para o ensino remoto, de acordo com o quadro de 
professoras/es de cada CCI. 

De acordo com as orientações do , os Centros Parecer CEE n° 299/2020
Cearense de Idiomas (CCIs) irão iniciar o ano de 2021 com a recuperação das 
aprendizagens das/os alunas/os de 2020.1 e 2020.2, que irão acontecer 
durante todo o semestre. Nas  primeiras semanas, deverá ser realizada a 
revisão dos principais conteúdos abordados no semestre anterior, que são 
essenciais para o processo de aprendizagem do módulo seguinte. 

No início do semestre, deverão ser aplicadas as avaliações diagnósticas 
online, de acordo com cada módulo, com o objetivo de mapear situações de 
aprendizagem das/os alunas/os que exijam atenção diferenciada. 

Os CCIs que funcionam em shoppings organizarão o atendimento às/aos 
estudantes de acordo com a capacidade de lotação determinada pela 
administração, respeitando as normas de segurança sanitária.

4.1 Organização do ensino remoto/híbrido nos CCIs
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https://www.cee.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/49/2020/03/2992020-1.pdf


a aula remota, às quartas-feiras. Esse mesmo processo deverá acontecer 
também com as/os estudantes das turmas de terças e quintas. 

Ressalta-se que a frequência das/os estudantes deve estar relacionada com 
as atividades finalizadas e entregues à/ao professora/or, presencialmente ou 
online. Cada CCI deve organizar um banco de atividades extras, divididas por 
idioma e módulo, para serem utilizadas em uma eventual ausência de 
professora/or.
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O DESENVOLVIMENTO 
DE COMPETÊNCIAS 

DOCENTES 
RELACIONADAS AO 

USO AMPLO DAS 
TECNOLOGIAS 

EDUCATIVAS

5



Eixo Objetivos Ação
Instituição

Público
Alvo

Período
de

Realização

Competências 
Digitais

Fortalecer o 
desenvolvimento de 
competências digitais para 
a prática pedagógica, 
cidadania digital e 
desenvolvimento 
profissional, alinhado às 
demandas globais para o 
uso consciente das 
tecnologias digitais.

Itinerário 
Formativo: 
competências 
digitais para a 
docência
(Seduc-CE/CIEB)

Professoras/es A definir com 
as regionais

Competências 
de Gestão 
Pedagógica

Promover o diálogo 
institucional sistêmico com 
as/os professoras/es que 
assumem a função de 
coordenadores escolares, 
com vistas a consolidar 
uma visão compartilhada 
de educação, de resultados 
e de procedimentos 
operacionais que se 
alinham com os eixos 
estruturantes da Secretaria 
da Educação.

Fortalecimento da 
Atuação das/os 
Coordenadoras/es 
Escolares (FACE)

Coordenadoras/es 
Escolares

A definir com 
as regionais

O desenvolvimento de Competências 
Docentes relacionadas ao uso amplo das 
Tecnologias Educativas

Na perspectiva de apoiar as/os professoras/es e gestoras/es escolares no 
desenvolvimento do ensino remoto/híbrido, a Seduc priorizará, inicialmente, 
as ofertas de iniciativas formativas voltadas, sobretudo, para o 
desenvolvimento de competências para o uso pedagógico das tecnologias 
digitais ,  competências de gestão pedagógica,  competências 
socioemocionais e competências de avaliação formativa.
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A iniciativa  terá continuidade na perspectiva de Foco na Aprendizagem
reafirmar o foco do trabalho pedagógico no ensino e aprendizagem das/os 
estudantes, por meio da avaliação diagnóstica e formativa, articulada ao 
uso de material estruturado (Língua Portuguesa e Matemática) 
contextualizado ao currículo e à formação de professoras/es no ambiente 
virtual de aprendizagem (Avaced), pautada nas seguintes premissas: 
equidade, descentralização e articulação curricular. Uma parceria da 
Seduc/Programa Cientista Chefe/UFC/Funcap.
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Competências 
Socioemocio-
nais

Fortalecer as estratégias 
para o desenvolvimento 
socioemocional das/os 
estudantes.

Curso Diálogos 
Socioemocionais

Professoras/es A definir com 
as regionais

Curso para 
professoras/es de 
NTPPS

Professoras/es 
lotados no 
componente 
curricular 
NTPPS

A definir com 
as regionais

Competências 
de Avaliação 
Formativa

Fortalecer ações voltadas 
para a avaliação, currículo e 
formação docente e suas 
implicações no ambiente 
escolar.

Foco na 
Aprendizagem
(Seduc/CE)

Professoras/es 
de Língua 
Portuguesa e 
Matemática e 
gestores.

A definir com 
as regionais



FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL

6



Fundamentação legal

• , que estabelece normas educacionais Lei n° 14.040, de 18 de agosto de 2020
excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a 
Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.

• , que trata das Parecer CNE/CP n° 11/2020, aprovado em 07 de julho de 2020
Orientações Educacionais para a Realização de Aulas e Atividades 
Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais no contexto da Pandemia.

• Parecer CEE n° 299, de 10 de novembro de 2020, baixa normas 
complementares para as instituições pertencentes ao Sistema de Ensino do 
estado do Ceará, e para as instituições dos sistemas municipais que a ele se 
integrarem, orientando sobre o encerramento do ano letivo de 2020 e sobre 
como proceder em relação aos registros de escrituração escolar, e dá outras 
providências.  

• ,  que altera o artigo 2º da  Resolução  nº 487/2020, de 11 de janeiro de 2021
Resolução nº 481  de 20 de março de 2020, que dispõe sobre o regime especial 
de atividades escolares não presenciais (remotas) no Sistema de Ensino do 
estado do Ceará, para fins de reorganização e cumprimento do calendário 
letivo dos anos de 2020 e de 2021, enquanto durar a situação de pandemia do 
novo Coronavírus Covid-19, e dá outras providências.

• , que estabelece as diretrizes e bases Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996
da educação nacional.

• , que trata da Parecer CNE/CP n° 5/2020, aprovado em 28 de abril de 2020
Reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de 
atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária 
mínima anual, em razão da Pandemia da Covid-19.
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• , que dispõe sobre a Resolução CEE  n° 472/2018, de 04 de dezembro de 2018
progressão parcial no ensino fundamental e no médio e a progressão 
continuada no ensino fundamental e dá outras providências. 

Fortaleza, 20 de janeiro de 2021

Eliana Nunes Estrela
Secretária da Educação do Ceará
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