
MEPES – MOVIMENTO DE 
EDUCAÇÃO PROMOCIONAL 

DO ESPÍRITO SANTO

“Encontrar-se para  conhecer, 

conhecer para caminhar juntos,

caminhar juntos para crescer,

crescer para amar-se mais”

(Pe. Humberto Pietrogrande)







▪ Comissão organizadora: Gerência

Pedagógica e Equipe Técnica Pedagógica

▪ Objetivo: Ações e estratégias que

possibilitem a recuperação das

aprendizagens dos estudantes, o acolhimento

e um olhar cuidadoso para evitar a evasão

escolar no retorno das aulas presenciais e

não presenciais



▪ Contexto;

▪ Bases (Legal, Estatísticas, Axiológicas);

▪Bases Metodológicas;

▪Ações de Implementação.



JAN/2020 MARÇO
20 DE MARÇO

CORONA VÍRUS   COVID 19                       AUTORIZAÇÃO RETORNO

Decretada pandemia          Início das Atividades Pedagógicas    PRESENCIAL 

Emergência de saúde pública         Não Presenciais

de importância internacional

06 DE ABRIL SETEMBRO 2021

SUSPENSÃO DAS

AULAS PRESENCIAIS RETORNO PRESENCIAL 

FASES

AUTORIZAÇÃO

RETORNO PRESENCIAL



▪ Parecer CNE nº 5/2020 e Resolução CEE

nº 5.950/2020

▪ Parecer CNE-CEB 001/2006

▪ Portaria Conjunta SEDU/SESA Nº 01-R,

de 08 de agosto de 2020

▪ Plano de Formação da EFA e Objetivos

de Aprendizagem (contexto e autonomia da

EFA)



REDE MEPES

17 EFAs / 01 EFTUR

2.089 ESTUDANTES

Instrumentos de escuta
Pesquisa junto as famílias

94% dos estudantes com 

acesso aos meios digitais

uso predominante via 

whatsApp, email, vídeos, 

impressos e plataformas 

virtuais, nesta ordem



VALORIZAÇÃO 

DA DAVIDA

AUTOCUIDADO

CUIDADO COM 

O OUTRO

Sanitárias

Pedagógicas

Afetiva e 

socio 

emocional



Distanciamento 

social 

Higienização 

do ambiente 

e pessoal  
Comunicação

▪ no sentido de reduzir a aproximação e o contato entre as pessoas;

▪ Para promover a ventilação e a sanitização tempestiva do ambiente e a

cultura de atenção aos procedimentos de limpeza pessoal;

▪ na busca de garantir que funcionários e estudantes conheçam os riscos e os

procedimentos adotados;

- Garantir que as ações sejam efetivas ao longo do tempo e a rastreabilidade

de casos

Monitoramento
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Flexibilização Pedagógica

Continuum Tempo Comunidade

Mediações Pedagógicas



Progressão continuada (ritmos de 

aprendizagem/flexibilidade)

Ação-Reflexão-Ação (Pedagogia da 

Alternância   



Para a continuidade do ano letivo de 2021 estão previstas

atividades presenciais e não presenciais (com alternância dos

estudantes), com organização pedagógica e seguindo os

protocolos de biossegurança.

acolhimento
Avaliações 

diagnósticas

Plano 

Estratégico

Busca ativa dos 

estudantes
Recuperação de 

aprendizagem



Fases de retomada / 

(Re) construção das aprendizagens 

2020-2021

Fase 1  

Início 

Retomada 

Fase 2  

Início 

Retomada 

Fase 3

Transição 

parcial  

Fase 4

Transição 

plena  

Fase 5

Presencial



▪ Ensino Remoto

▪ Retorno Gradual e Escalonado dos (as)

Monitores (as)

▪ Atendimento e Acompanhamento

personalizado aos estudantes



▪ Construção de clima escolar favorável à adaptação aos novos

protocolos por meio de realização de atividades de acolhimento à

comunidade escolar

▪ Manutenção das atividades não presenciais - Ensino Remoto

▪ Retorno Presencial dos (as) Monitores para contribuição no

planejamento e organização do ambiente da EFA

▪ Atendimento e Acompanhamento personalizado aos estudantes

(Implantação do Plantão Pedagógico), para realização de

orientação pedagógica aos estudantes e/ou familiares, respeitando

os protocolos de segurança

▪ Realização de avaliação diagnóstica para análise do percurso de

aprendizagem de cada estudante e tomada de decisões

pedagógicas



Fase concomitante de atividades não 

presenciais e presenciais escalonadas

▪ Ensino Hibrido (Presencial e Remoto) com retorno

gradual e revezamento de 25% a 50% dos estudantes

▪ Monitores (as) em atividades presenciais

▪ Aos estudantes com comorbidades serão asseguradas a

realização das atividades não presenciais

▪ Aos professores com comorbidades desenvolverão apenas

atividades não presenciais



▪ Ensino Hibrido (Presencial e Remoto)

com retorno gradual e revezamento,

atingindo a ocupação de 50% da

capacidade física da EFA

▪ Monitores (as) em atividades presenciais



▪ Permanência das condições da etapa 4

até o retorno de 100% estudantes,

concluída até o final do 2º trimestre ou 3º

trimestre, a depender da imunização

▪ Monitores (as) em atividades presenciais


