
Os Desafios da Gestão 
Pedagógica na Educação Infantil 
em tempos de trabalho remoto

10 de Junho – Unidades Diretas

DIPED – Ed. Infantil
DRE São Miguel

Formadoras: Cida Souza, Roberta Diniz 
e Viviane Espindola De longe te hei de amar,

- da tranquila distância

Em que o amor é saudade

E o desejo, constância.

Do divino lugar

Onde o bem da existência

É ser eternidade

E parecer ausência

Cecília Meireles



Os Desafios da Gestão Pedagógica na Educação 
Infantil em tempos de Trabalho Remoto

10 de Junho – Unidades Diretas

DIPED – Ed. Infantil – DRE São Miguel

Formadoras: Cida Souza, Roberta Diniz e Viviane Espindola

Ai, Que Saudade D'Ocê é uma canção, composta em 1982 pelo paraibano

Vital Farias , que se tornou seu maior sucesso, tendo sido regravada por
vários artistas, especialmente os grandes expoentes da música nordestina,
como Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Fagner e Israel Filho, e mais
recentemente ZecaBaleiro, LucyAlves e scracho.

Wikipedia

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ai,_Que_Saudade_D%27Oc%C3%AA


• Compartilhar práticas do nosso território na elaboração
do Plano de Continuidade das Atividades Escolares;

• Esclarecer pontos elencados sobre a utilização do Google
Classroom.

Objetivos do encontro:



Registro do Encontro
Registros do Encontros Anteriores



Relato de Prática

O percurso de elaboração do Plano de Continuidade
Caminhos e Possibilidades

Turma 1: EMEI Epitácio Pessoa
CP Bernardete Marcelino

Turma 2: CEI Jardim São Martinho
CP Eloísa Alcântara

Turma 3: CEI COHAB Texima
CP Mariane Balduíno



Plano de Ação DIPED DRE MP
Em tempos de trabalho remoto

Carta de 
Intenções da 

DIPED em 
tempos de 

teletrabalho 
disponível no 

grupo do 
Teams.



DECRETO Nº 58.154, DE 22 DE MARÇO DE 2018 Dispõe sobre a reorganização 
da Secretaria Municipal de Educação, bem como altera a denominação 

e a lotação dos cargos de provimento em comissão que específica. 

Art. 71. A Divisão Pedagógica – DIPED tem as seguintes atribuições:
I - implementar, acompanhar e avaliar políticas e ações curriculares, políticas de formação dos
profissionais e políticas de avaliação da SME;
II - implementar e articular ações educacionais e de gestão relacionadas a:
a) apoio às Unidades Educacionais e acompanhamento da aprendizagem dos educandos e dos
resultados dos processos de avaliação interna e externa, auxiliando nos ajustes das ações
pedagógicas;
b) educação para as relações étnico-raciais, educação ambiental, de gênero e educação inclusiva;
c) tecnologias e culturas digitais, leitura e educomunicação;
d) educação integral;
III - coordenar e acompanhar o trabalho e a formação dos professores orientadores de informática
educativa e ações para o uso pedagógico das tecnologias da informação e comunicação, em
articulação com a COPED;
IV - coordenar e acompanhar o trabalho e a formação dos professores orientadores de sala de
leitura;
V - fortalecer, em articulação com as unidades de saúde e de assistência social, a rede de proteção
social e as ações dos Profissionais de Educação no processo de ensino-aprendizagem.
Parágrafo único. As Divisões Pedagógicas das DREs deverão atuar de maneira integrada com a
COPED.





Observáveis importantes no planejamento:

✓ Coletividade (discussão, Organização e elaboração);
✓ Intencionalidade (Clara e objetiva para quem se destina, linguagem

apropriada às famílias);
✓ Eixos norteadores da educação infantil: brincadeiras e interações, validam

o planejamento das propostas nas múltiplas linguagens;
✓ Curadoria e acompanhamento do CP (autoria, protocolos de postagem,

intervenções, devolutivas, cuidado com a validação de propostas);
✓ O cuidado com o tempo de exposição às mídias (diversificações de

suportes e estratégias);
✓ Ampliação do repertório;
✓ Estratégias de participação das famílias;
✓ Organização da rotina do CP para acompanhamento das turmas no

Classroon;
✓ Cuidado com os conteúdos escolarizantes e antecipatórios e de sempre

ter a necessidade do produto final.



Orientações 
COPED – DIEI
Maio/2020

Após Live de 
30/05





Dúvidas - Classroom

Quantidade de respostas via formulário 
encaminhado aos email-s das UEs:

• CEIs - 21 respostas

• EMEIs – 25 respostas



Dúvidas - Classrom

* Considerando a historicização, as postagens de atividades e os registros significativos no Google 
Sala de Aula, qual o procedimento para a substituição da professora que entrou em licença gestante, 
quando não há professora do módulo no horário?

*Como identificar se as famílias ativaram a conta Google Sala de Aula?

*A coordenação pedagógica pode optar pelo TEAMS ou Google Sala de Aula para organizar os 
arquivos pedagógicos e reuniões com a equipe?

*Contas Gestores e readaptados?

* Chamar professor para a sala de aula do mesmo agrupamento?

*Como proceder com as devolutivas (comentários, fotos, filmagens, áudios) das famílias?

*As sugestões de leitura são além da atividade diária?

* Para as escolas que possuem Educação em tempo integral, cuja a mesma turma tem 2 docentes em 
períodos diferentes como se dará o registro no Google? Os dois professores registrarão a mesma 
atividade?

* Publicações Videos , links e atualizações no Google Sala de aula

*O mural é para mensagens e avisos. Como faço com os planejamentos semanais, vai na área onde 
devo colocar as atividades diárias?

*Posso utilizar a mesma ferramenta do Google Classroom para as tarefas na prefeitura e
no estado?



Dúvidas - Classroom
Verificar...

*Orientação para os encontros com as famílias, que eram bimestrais?

* Os arquivos criados no Google Sala de Aula para o acompanhamento das interações das
famílias, serão considerados como registros no diário de classe? Devem ser impressos
e anexados ao diário de classe no retorno das atividades presenciais?

* As professoras se revezam com as atividades. E mesmo assim terão que trabalhar com as
turmas arquivadas ou essas salas ficarão paradas, sem movimentação?

* Como faço para computar as frequência das crianças, professores e gestores?

* Protocolo de atribuições e interações dos professores de módulo na plataforma Google Sala
de Aula



TERRITÓRIOS 
EM AÇÃO

Previsto para 4ª 
semana



Jornada Pedagógica
25 e 26 de Junho

Nomes previstos para Lives organizadas por SME:

✓ Sara de Barros Araújo (Universidade de Porto/Portugal) 
✓ Alejandra Dubovik e Alejandra Cippiteli (Escola Fabulinus/Argentina)
✓ Tona Castell (Revista Rosa Sensat)
✓ Angeles Abelleira e Isabel Abelleira do livro: Os fios da Infância



Indicações...



Quantos CPs
estarão em férias 
no mês de Julho?

Informes e combinados

Grupo de 
WhatsApp para 

informações

Formação para 
diretores com a Prof.ª 

Luiza Christov

Dia 06/07 (Manhã)

Edital de 
credenciamento 

003/2020 de 
08/06

Link de entrega 
do caderno 
Trilhas de 

aprendizagem



https://forms.gle/UXhkGXiHpNQc8hYk9

AVALIAÇÃO DO ENCONTRO

https://forms.gle/UXhkGXiHpNQc8hYk9

