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Análise quali-quantitativa acerca do 
acesso remoto dos estudantes



Desafios Institucionais - Questões norteadoras

1. Quando retornar as aulas presenciais?
2. Como retornar as aulas presenciais?
3. Como ofertar Educação no atual cenário?



SOMOS Educação <



SOMOS Educação <



SOMOS Educação <



Contexto que leva ao modelo emergencial...
● Regulamentações MEC - CNE, MS e PROEN - IFSULDEMINAS
● Trata-se de algo sem precedentes na história da educação, que exige a busca de alternativas 

criativas, de modo a garantir o atendimento educacional ao qual os estudantes têm direito 
(UNESCO, 2020)

● “Emergency Remote Teaching” demonstram a necessidade de planejar o ensino remoto numa 
perspectiva temporal mais ampla (HARRIS ; LARSEN,2019)

● Pesquisas apontam: distanciamento social prolongado ou intermitente pode ser necessário 
até 2022 (Kissler et al., 2020)

● Atividade Remota, ainda que longe do ideal:
○ manutenção da rotina dos estudantes;
○ apoio sócio emocional;
○ sentimento de pertença a uma comunidade;
○ diminuição das desigualdades entre estudantes de escolas públicas e privadas;
○ até mesmo em defesa da qualidade do ensino, que poderá ser mais efetivo se comparado a um calendário 

exaustivo de reposição em sábados letivos e feriados. 
● Experiências passadas: greve → Não se compara!!!



Em termos práticos
1. Revisão dos Planos de Ensino;
2. Definição do Core/Núcleo presencial (preferencialmente prático)
3. As atividades remotas ocorrerão durante e após a pandemia, sendo 

dilatadas no tempo e flexível o seu cumprimento pelos estudantes.
○ Material já publicado
○ Conteúdos não contemplados no core presencial, mas obrigatórios
○ Conteúdos não contemplados no core presencial, mas complementares

4. As medidas propostas acima tornam o ensino remoto dilatado no tempo e 
flexível para estudantes e professores.

5. Pitstop 11 até 22/05
6. Retorno com o 2o Bimestre/1° Semestre até meados de julho
7. Depois? Férias? Novo pitstop? 2º semestre?



Pitstop



Pitstop
1. Atendimento Educacional Especializado

○ Alinhamento de ações com a colaboração dos profissionais da equipe multidisciplinar e AEEs.

2. Atendimento dos estudantes sem acesso total ou acesso muito limitado.
3. Ações extracurriculares (Agenda PitStop)
4. Apresentações aos estudantes e pais do modelo e modus operandi.
5. Ajustes no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)

● Não haverá lançamento de “novos conteúdos”
● Não é férias
● Não é suspensão de aulas. 
● Haverá uma agenda extracurricular do campus e dos cursos
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