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NOTA TÉCNICA 

 

1. Breve contextualização 

  

É consabido que o direito à educação é constitucionalmente resguardado a todos, pois 

se mostra essencial para a concretização dos demais direitos fundamentais do homem.  

A eficácia positiva do direito à educação é vertical e horizontal, eis que se apresenta de 

modo explícito como um dever do Estado e da família, com a colaboração da sociedade.  

Por isso, a Constituição Federal estrutura princípios a serem observados, dentre eles a 

valorização dos profissionais da educação escolar, bem como a garantia de padrão de qualidade 

de ensino e a igualdade de condições para a permanência na escola1. 

Nesse sentido, é preciso se atentar para o cenário provocado pela pandemia do 

coronavírus (COVID-19), que impacta todo o Sistema de Educação, podendo resultar na 

violação desse direito social, tendo em vista a impossibilidade momentânea da presença dos 

alunos em sala de aula, situação que se torna ainda mais sensível quando se observa a total 

ausência de disponibilização de outros meios à facilitação do aprendizado. 

Diante deste cenário nacional de pandemia, o Conselho Nacional de Educação (CNE) 

emitiu o Parecer/CNE nº 5/2020, de 28 de abril de 2020, sugerindo que estados e municípios 

busquem alternativas para minimizar a necessidade de reposição presencial de dias letivos, a 

fim de permitir que seja mantido um fluxo de atividades escolares aos estudantes enquanto 

durar a situação de emergência2. 

O Parecer do CNE também cita a importância da continuidade da Educação Infantil 

durante este momento de pandemia, recomendando “que as atividades sejam ofertadas, desde a 

educação infantil, para que as famílias e os estudantes não percam o contato com a escola e não 

tenham retrocessos no seu desenvolvimento”3. 

Ocorre que, pelas razões acima elencadas, e não obstante os obstáculos reais e as 

dificuldades práticas enfrentadas pelos entes públicos brasileiros, as quais não devem ser 

desconsideradas, entende-se que nossos estudantes não podem ficar completamente 

desamparados nesse período. 

É sabido que período de pandemia afastou as crianças e adolescentes do espaço físico 

da escola, mas não pode privá-las do direto à educação.  

Neste contexto, o isolamento social que impede as interações diárias nas escolas, 

aumenta a dificuldade de interação entre professores x alunos, alunos x alunos e direção x 

professores; no entanto, o processo ensino/aprendizagem deve seguir o seu percurso.  

Frente ao cenário nacional da pandemia e os impactos na educação, a 2ª Relatoria do 

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins emitiu Nota Técnica (NT) aos gestores municipais 

vinculados à citada Relatoria, com contribuições, visando auxiliar na reorganização do 

atendimento aos alunos das unidades escolares municipais, podendo evitar a interrupção de 

aulas e o dano maior ao direito à educação. 

Para tanto, a secretaria municipal de educação deve construir o seu plano de ação 

emergencial para todas as unidades de ensino público do município (escolas de educação 

 
1 Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

[...] V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por 

concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; [...] VII - garantia de padrão de qualidade. 
2 Conselho Nacional de Educação. Parecer nº 5/2020 
3 Conselho Nacional de Educação. Parecer nº 5/2020 
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infantil e de educação básica); cada unidade de ensino, por vez, elabora seu plano de ação 

escolar, considerando primordialmente o momento atípico de pandemia, ajustando-se à 

realidade do município e da unidade escolar, respectivamente, visando dar continuidade às 

atividades educacionais, podendo implementar estratégias segundo as necessidades e 

especificidades de cada município.  

Importante destacar que o Parecer do CNE nº 5/2020 “autorizou os sistemas de ensino 

a computar atividades não presenciais para cumprimento de carga horária de acordo com 

deliberação própria de cada sistema”.  

Do mesmo modo, o CNE listou uma série de atividades não presenciais que podem ser 

utilizadas pelas redes de ensino durante a pandemia, sendo meios digitais, como: videoaulas, 

plataformas virtuais, redes sociais, programas de televisão ou rádio, material didático impresso 

e entregue aos pais ou responsáveis.  

Ressalta-se ainda que as recomendações do CNE se destinam aos diversos níveis, desde 

à educação básica ao ensino superior.  

Portanto, mecanismos e meios existem, tanto na modalidade a distância ou híbrida, que 

devem ser aproveitados pelos gestores, dentro das especificidades de cada município, com o 

objetivo único e central de evitar maiores prejuízos aos estudantes das redes públicas do estado 

do Tocantins.  

 

2. Como reorganizar o atendimento ao aluno por meio do ensino a distância 

   

No contexto atual, as tecnologias são ferramentas que podem auxiliar no processo de 

ensino e aprendizagem. As aulas a distância são a solução para escolas em que os alunos tenham 

acesso à internet. Assim, essas aulas podem ser desenvolvidas ao vivo, utilizando-se as 

seguintes plataformas: 

 

▪ Google Classroom: aplicativo para  celulares Android e  iOS (iPhone)  que permite 

ministrar aulas a distância, anexar atividades e materiais em PDF;  

▪ Hangouts Meet ou Google Meet: possibilita ministrar as aulas ao vivo e, ainda, a interação 

com os participantes;   

▪ Skype: permite chamadas de vídeo com várias pessoas, portanto, possibilita ao 

professor ministrar aulas e interagir com os alunos. 

 

2.1 Outros recursos e ferramentas didáticas para o ensino podem ser grandes aliados 

para este momento, a exemplo dos relacionados abaixo: 

 

▪ Ambiente Online - Web Aulas: utilizando de plataformas de ensino gratuitas, como 

Google Classroom e Google Meets. O google classrom facilita a comunicação entre 

professores e alunos. Nesta ferramenta o professor pode criar turmas, organizar a sala 

de aula, acrescentar mural de avisos, designar atividades, compartilhar materiais e 

tarefas, anexar textos, vídeos, slides e demais materiais para a aula da semana. As 

atividades podem conter anexos, testes utilizando o formulário do google, perguntas, 

data de entrega, nota e tópico (para o caso de aulas divididas em módulos ou unidades). 

As aulas podem ser gravadas e anexadas no google classroom, ou ao vivo e online, 

utilizando o google meets, que pode ser acessado tanto pelo computador ou dispositivo 

móvel. Nesse aplicativo o professor pode fazer a apresentação da aula utilizando slides 

e demais ferramentas de ensino (músicas, vídeos e outros); 

https://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/android-q.html
https://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/ios.html
https://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/iphone-11.html
http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2017/03/google-muda-completamente-o-hangouts-e-divide-aplicativo-em-dois.html
http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2017/03/google-muda-completamente-o-hangouts-e-divide-aplicativo-em-dois.html
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▪ Aula transmitida pela televisão através de canal aberto e/ou rádios locais: o 

município poderá firmar parceria com emissora de TV ou rádios (caso tenha emissora 

local ou receba transmissão de cidades polos). As aulas podem ser divididas pelos níveis 

de ensino (fundamental I, fundamental II e ensino médio), em dias e horários 

específicos. As atividades poderão ser disponibilizadas utilizando o método de 

portfólios; 

 

▪ Aulas gravadas: as aulas gravadas poderão ser disponibilizadas através das redes 

sociais (e-mail, whatsapp e outros), conforme a realidade de cada escola. As atividades 

também poderão ser disponibilizadas utilizando o método de portfólio e/ou enviadas 

pelo o mesmo canal das aulas gravadas. 

 

Neste ponto, destacam-se as ferramentas aptas à disseminação do conteúdo escolar a ser 

aplicado. Normalmente o uso da internet para a disponibilização de aulas e atividades é a opção 

central a ser buscada, entretanto, é de entendimento conjunto dos Tribunais de Contas do Estado 

brasileiro, por intermédio do Instituto Rui Barbosa - IRB, que as tecnologias digitais de 

informação e comunicação não podem ser as únicas ferramentas utilizadas, uma vez que é 

sabido que parcela bastante considerável da população deste país ainda não possui acesso à rede 

mundial de computadores. 

 

3. Como reorganizar o atendimento ao aluno por meio do ensino híbrido  

 

Entendemos por modalidade de ensino híbrido a forma de desenvolver atividades 

pedagógicas que se situam entre o presencial e a distância.   

No cenário de regiões em que a internet é ruim ou muitos não possuem internet, 

impossibilitando que as aulas na web cheguem até eles, uma boa solução é trabalhar com o 

portfólio, que é um instrumento de metodologia ativa no processo de ensino e aprendizagem.   

O portfólio aqui recomendado é do tipo “portfólio de aprendizagem”, dado que é uma 

coletânea de trabalhos escolares e deve apresentar os registros que revelam os alcances dos 

objetivos pré-definidos e revelar os avanços, possibilitando precisar o que deve ser revisto.   

Utilizando-se dessa metodologia, o professor exerce o papel de mediador, despertando 

a iniciativa e a criatividade, enriquecendo a prática pedagógica e o processo de ensino e 

aprendizagem.  

Segundo Campbell (1996), um portfólio não deve ser considerado somente um arquivo 

de projetos e anotações, é uma documentação organizada que tem por objetivo o 

desenvolvimento de conhecimentos do educando, visto que evidencia conhecimentos 

construídos e processos importantes no complexo ato de aprender e ensinar.  

Corrobora Shores e Grace (2001, p.38), quando afirmam ser o portfólio “uma coleção 

de itens que revela, conforme o tempo passa, os diferentes aspectos do crescimento e do 

desenvolvimento de cada educando”. (2001, p.43).  

Acrescenta-se ainda que o portfólio é “uma coleção de atividades, realizada em certo 

período de tempo e com propósito definido (VILAS BOAS, 2004, p.38). 

 Considerando que muitas unidades escolares municipais não têm meios tecnológicos 

para desenvolverem atividades a distância, recorrer ao trabalho com o portfólio pode ser uma 

viável solução.  
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3.1 Entendendo os princípios norteadores do trabalho com portfólio 

 

▪ O professor deve prestar as orientações, de forma clara e objetiva, consoante ao 

conhecimento prévio e idade/série do aluno, durante o período em que o aluno estiver 

realizando as atividades para compor o portfólio;  

▪ o processo deve ser planejado e as atividades elaboradas de acordo ao planejamento 

realizado pela escola antes do período de suspensão das aulas, sempre considerando o 

conhecimento prévio do aluno; 

▪ as famílias devem ser informadas para que possam orientar as crianças da primeira fase 

do ensino fundamental e não realizar as tarefas por elas, visto que a atividade é um 

momento de aprendizagem e, por meio dela, será realizada a avaliação da aprendizagem. 

 

3.2 Entendendo a reorganização de situações de ensino-aprendizagem com Portfólios 

em Papel 

 

▪ As atividades devem ser elaboradas para cada dia da semana, por professor, pois é ele 

que conhece o perfil de seus alunos, ou seja, a atividade não é única para todas as turmas 

da escola;  

▪ as atividades, para os alunos do ensino fundamental, devem ser elaboradas sempre com 

mensagens de motivação, ou seja, uma mensagem do (a) professor (a) para amenizar o 

distanciamento e desenvolver a sensação de proximidade, carinho e confiança; 

▪ as atividades devem ser elaboradas de modo a apresentar textos verbais e não verbais, 

inclusive interdisciplinares que levem para o aluno conhecimentos de ciências, história, 

geografia e atividades de matemática, que também podem ser interdisciplinares;  

resumos de pesquisas, resumos de leitura de livros, e outros de acordo com a idade/série 

da turma, para cada dia da semana, por professor; 

▪ a unidade escolar deverá disponibilizar, previamente, aos pais, um calendário com dia 

e horários das atividades.  

 

3.3 Entendendo a logística de trabalho para as atividades com o portfólio de 

aprendizagem 

 

• o professor elabora as atividades para os cinco dias da semana;  

• no início da semana, os pais recebem as atividades para a semana, via impressa, os que 

moram perto da escola podem buscar na unidade escolar, os da zona rural receberão por 

meio do transporte escolar (ônibus), que poderá entregar no domicílio do aluno;  

• o transporte escolar, a cada segunda-feira, entrega novas atividades e recolhe as 

atividades da semana anterior desenvolvidas pelos alunos;  

• o professor recebe as atividades e organiza o portfólio de cada um, corrige, faz suas 

anotações para elaborar a tarefa da semana seguinte; 

• o portfólio deve ser organizado sequencialmente, por bimestre, de modo a avaliar a 

aprendizagem do aluno. 

 

4. Sobre o processo de avaliação da aprendizagem 

  

O portfólio é uma eficaz ferramenta de avaliação, pois possibilita ao professor a análise do 

desenvolvimento de cada aluno, o que ele sabe, os progressos e dificuldades.  Apresenta como 
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vantagem a avaliação contínua, que ocorre durante o processo de aprendizagem, e não ao final 

do período. 

Conforme sugere o Parecer/CNE nº 5/2020, “as avalições podem ser reorganizadas de 

acordo com as ações e calendários de cada sistema de ensino. É importante garantir que a 

avaliação seja equilibrada para os estudantes em função das diferentes situações enfrentadas 

por cada sistema de ensino e que assegure as mesmas oportunidades em que todos participem, 

seja no âmbito municipal, estadual e nacional, levando em consideração os conteúdos 

oferecidos durante o período de pandemia, com o objetivo de evitar o aumento da reprovação 

e do abandono no ensino fundamental e médio”. 

 

5. Sobre o Plano de Ação 

 

A fim de orientar a elaboração do plano de ação emergencial para o município, no que se 

refere às ações a serem empreendidas na educação infantil e básica, visando atender aos alunos 

em tempo de pandemia, será realizada uma live direcionada aos secretários municipais de 

educação e dirigentes de unidades escolares, bem como apresentada a metodologia do portfólio 

de aprendizagem. Igualmente, será aberto um fórum para debater e esclarecer eventuais dúvidas 

quando da construção do plano de ação emergencial para o município.   

 

6. Considerações 

 

Como afirmado anteriormente, a educação é direito fundamental a ser assegurado pelo 

Estado e pela família, deste modo, em sua missão constitucional, o Tribunal de Contas como 

ente fiscalizador prima pelo atendimento, por parte da Administração Pública, destes direitos e 

garantias constitucionais. 

Pela relevância da matéria em questão, e considerando que o Tribunal de Contas age 

preventivamente, emitindo diretrizes e orientações, a exemplo do presente ofício, alertamos que 

em cotejo à sua atuação fiscalizatória, o corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado do 

Tocantins poderá atuar no acompanhamento destas ações e de outras que por ventura forem 

tomadas, visando mitigar o prejuízo educacional dos alunos tocantinenses. 
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