
 

 

 

 

 

 

 

InformativoSUPES/UEMTEC/GMT005/2020 Teresina, 31 de julho de 2020 

 

 

Assunto: Plano de retomada das aulas remotas por meio do Canal Educação  

 

Senhores Gerentes de GRE´s, Coordenadores de Ensino, Coordenadores do Canal 

Educação nas GRE´s, Gestores e Coordenadores de escolas 

 

Considerando as orientações do Conselho Nacional de Educação sobre a 

adequação das aulas remotas no período emergencial, bem como as experiências de 

outros Estados que reduziram suas ofertas de aulas não presenciais; 

Considerando a análise das respostas do questionário aplicado aos atores da 

educação, entre estes, gerentes regionais, coordenadores de ensino, gestores, 

coordenadores pedagógicos, professores e aluno, totalizando mais de 8500 

participantes; 

Considerando que os relatórios de acessos de acessos das transmissões ao 

vivo (simultâneos) em comparação com o número de visualizações das aulas na 

plataforma, em especial da EJA; 

O Canal Educação, em consonância com a Unidade de Ensino e Aprendizagem, 



 

a saber, diretoras e gerentes a esta vinculada, resolveu fazer um redesenho da oferta 

das aulas remotas, objetivando qualificar o tempo de transmissão das aulas ancorando 

essas ao trabalho de acompanhamento pedagógico realizado pelos professores e 

coordenadores pedagógicos das escolas e prover apoio ao processo de ensino e 

aprendizagem nesse período emergencial de aulas não presenciais. Seguem as 

principais mudanças: 

 

1. Todas as aulas direcionadas aos estudantes, público-alvo da Educação de 

Jovens e Adultos - EJA, antes transmitidas nos horários da manhã (Ensino 

Médio) e tarde (Ensino Fundamental), agora serão transmitidas somente no 

horário da noite. 

2. O horário da manhã – Ensino Médio Regular – inicia às 8h e não mais às 7h e 

terá dois intervalos de 10 minutos em vez de um intervalo de 20 minutos. 

3. Todas as aulas ofertadas pelo Canal Educação terão redução no tempo de 

transmissão de 50 para 30 minutos de aula, com exceção das aulas da EJA que 

terão 25 minutos de transmissão, levando em conta a mesma lógica de oferta do 

ensino noturno. 

4. A oferta da EJA – Ensino Fundamental (etapas IV e V) – será ampliada para todos 

os componentes curriculares e não apenas Português e Matemática.  

5. No caso dos Cursos Técnicos, as atividades de complementação de aula não se 

confundem com as atividades complementares realizadas às sextas-feiras. Essas 

são corrigidas pelo professor de estúdio, enquanto aquelas podem, 

eventualmente, serem retomadas na aula do professor que fez o seu 

encaminhamento. 

 

Vale ressaltar que o planejamento permanece com base nos 50 minutos 

(hora/aula regular), sendo 30 minutos de explanação dos conteúdos e 20 com 

atividades orientadas que oportunizam ao aluno seu protagonismo no processo de 

ensino e aprendizagem. Desse modo, o professor de estúdio ministra o conteúdo e 



 

entrega a atividade complementar à aula, que será enviada em meio eletrônico e 

disponibilizada em aba específica na plataforma do Canal Educação 

(canaleducacao.tv) juntamente com a chave de correção, sendo estas encaminhadas 

exclusivamente por meio eletrônico para GRE’s para que sejam encaminhadas aos 

professores. Já o professor do chão da escola faz correção e acompanhamento das 

atividades junto aos alunos da turma, podendo para isso, utilizar o restante do tempo 

da hora-aula normal. 

 

 



 

HORÁRIO DAS OFERTAS 
 

MÉDIO REGULAR - MANHÃ 

1ª aula 08:00 às 08:30 

2ª aula 08:30 às 09:00 

INTERVALO - 10 MINUTOS 

3ª aula 09:10 às 09:40 

4ª aula 09:40 às 10:10 

INTERVALO - 10 MINUTOS 

5ª aula 10:20 às 10:50 

6ª aula 10:50 às 11:20 

 
CURSOS TÉCNICOS - TARDE 

1ª aula 13:30 às 14:00 

2ª aula 14:00 às 14:30 

3ª aula 14:30 às 15:00 

INTERVALO - 10 MINUTOS 

4ª aula 15:10 às 15:40 

5ª aula 15:40 às 16:10 

 
ENSINO FUNDAMENTAL – REGULAR - TARDE 

1a aula 13:00 às 13:30 

6º/7º ano  2a aula 13:30 às 14:00 

3a aula 14:00 às 14:30 

INTERVALO - 10 MINUTOS 

1a aula 14:40 às 15:10 

8º/9º ano  2a aula 15:10 às 15:40 

3a aula 15:40 às 16:10 

 
 
 



 

EJA MÉDIO - VI e VII - NOITE 

1ª aula 18:30 às 18:55 

2ª aula 18:55 às 19:20 

3ª aula 19:20 às 19:45 

INTERVALO - 10 MINUTOS 

4ª aula 19:55 às 20:20 

5ª aula 20:20 às 20:45 
 

EJA - ENSINO FUNDAMENTAL - NOITE 
AULA HORÁRIO SEG QUA SEX TER QUI SEX 

1a aula 18:30 às18:55 
ETAPA IV                     

6º e 7º 
ETAPA V                      
8º e 9º 

2a aula 18:55 às 19:20 

3a aula 19:20 às 19:45 

 

INTERVALO                 19:45 às 19:55   

4a aula 19:55 às 20:20 
    

5a aula 20:20 às 20:45 
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