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Educacional

Na  data  de  02  de  julho  de  2021,  a  Secretaria  Municipal  de  Educacao,

promoveu  uma  reuniao  com  a  equipe da  referida  Secretaria, juntamente
com   o   Conselho   Municipal   de   Educaeao,   onde   tratou   de   assunto

relacionado a majs uma Alteragao do Plano de Retorno Educacional, que

foi  apresentado  e  devidamente  aprovada  sua  alteragao,  que  ap6s  sua

alteraeao passa a vigorar dentro do texto original, com o seguinte teor:

A adoeao do Sistema Remoto e Hibrido de ensino

A  proposta   metodol6gica  inicial  imp]antada  no  Municfpio  de  Cuite  de

Mamanguape   sera   o   ensino   remoto   tendo   em   vista,   a   necessidade   de

adaptagao    das    escolas    em    meio    aos    protocolos    estabelecidos    pela

Organizagao  Mundial  da  Sadde.  0  ensino  sera  mediante  as  midias  digitais  e

atividades impressas,  no qual  o professor devera estar na  Unidade de  Ensino

01  (uma) vez na semana elaborando suas atividades qLle sefao entregLles por

profissionais capacitados para exercerem tal fungao. Consequentemente sera
adotado  o ensino  hibrido  na  proposta  que  consiste em  ZOO/a  do alunado

no   dia   18   (dezoito)   de   outubro   de   2021   (dois   mil   e   vinte   e   urn)   e

posteriormente na data de 22 (vinte e dois) de novembro de 2021  (dois mil
e  vinte  e  urn)  mais  30%,  correspondendo a  500/o  do alunado em  sala  de

aula.  0  ensino  Hfbrido  consiste  na  alternancia  entre  momentos  presenciais  e

momentos  remotos  que tera  grande  importancia  no  retomQ  das  aulas,  tendo

em vista que, de acordo com as regras sanitarias nem todos os alunos podefao

estar presentes ao mesmo tempo de forma  presencial em sala de aula,  sendo

assim,    o    ensino    hibrido    possibilitafa    jntegrar    e    ampliar    o    tempo    de

aprendizagem  dos  estudantes.  Para  isso,  e  preciso  urn  esfongo  nao  s6  dos

professores,  mas de toda a rede de ensino,  das escolas,  a fim de  pensar urn



Processo  Politico  Pedag6gico que inclua o ensino hibrido,  nos seus diferentes

formatos para que esse processo possa ser abragado por todos.  Portanto, sera

preciso  pensar tamb6m  na estrutura tecnol6gica a ser adotada  pelas escolas,
mas, al6m disso, o desafio continuara sendo tambem para os discentes, diante

das diversas dificuldades enfrentadas pela maioria deles em relagao ao acesso

a internet.

Este  Plano nao encerra as discurs6es sobre o  momento atual e podefa sofrer

modificag6es se assim for necessario.

Cuit6 de Mamanguape,  02 de julho de 2021.
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