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RESUMO 

KATO, Eugenia Hatsue. Uma Vivência sobre as oito semanas de Aulas Remotas 
na Prefeitura de São Paulo em uma Turma de 5º ano do Ensino Fundamental 1. 
2020. 33 páginas. Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização em 
Tecnologias, Comunicação e Técnicas de Ensino 2019 - Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. Curitiba, 2020. 

A pesquisa apresenta um estudo de caso sobre vivências e objetos digitais utilizados 
nas oito primeiras semanas de aulas remotas na Prefeitura de São Paulo, em uma 
turma de quinto ano do Ensino Fundamental, em tempos de isolamento social, pela 
pandemia da doença COVID-19. As atividades, conteúdos e práticas pedagógicas que 
aconteciam em ambientes escolares de maneira presencial, rapidamente precisaram 
ser reelaboradas e adaptadas na plataforma do G Suite For Education da empresa 
Google. As aulas em espaços presenciais, passaram a ser em ambiente virtual com 
atividades e tarefas a distância e aulas remotas, em alguns momentos de forma 
síncrona e em outros assíncrona. Os aplicativos da Google disponibilizados para 
estudantes e docentes no ambiente virtual de aprendizagem foram e ainda estão 
sendo utilizados com frequência e com apoio de roteiros e planejamento de conteúdos 
embasados no Currículo da Cidade de São Paulo e no Caderno Trilhas de 
Aprendizagens do quinto ano. As atividades com transposição didática e com aulas 
on-line apoiadas pela plataforma da Google possibilitaram o Estudo de caso e a 
verificação da participação dos Estudantes conforme suas possibilidades de acesso 
com a participação de vinte estudantes dos vinte e quatro matriculados, sendo os 
acessos desses estudantes algo positivo e relevante pela maneira brusca que a 
COVID-19 interrompeu as aulas presenciais dessa turma de Ensino Fundamental 1, 
essas participações nas vivências das aulas remotas e nos aplicativos da Google 
mostram um caminho dos estudantes da Turma de 5º ano com professores para 
ampliar pesquisas e futuras avaliações nessa nova realidade de ensino. 

 

Palavras-chave: Vivências. Aulas remotas. Ensino Fundamental. Google. COVID-19. 
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ABSTRACT 

KATO, Eugenia Hatsue. An Experience of the eight Weeks of Remote Classes in 
the City of São Paulo in a Class of 5th grade of Elementary School 1. 33 pages. 
Conclusion of Specialization Course in Technologies, Communication and Teaching 
Techniques 2019 - Federal Technology University - Paraná. Curitiba, 2020. 

The research presents a case study on experiences and digital objects used in the first 
eight weeks of remote classes at the São Paulo City Hall, in a class of the fifth year of 
elementary school, in times of social isolation, due to the disease pandemic COVID-
19. The activities, content and pedagogical practices that took place in school 
environments in person, quickly needed to be reworked and adapted on the G Suite 
For Education platform of the company Google. The classes in face-to-face spaces, 
started to be in a virtual environment with activities and tasks at a distance and remote 
classes, in some moments synchronously and in others asynchronous. Google 
applications made available to students and teachers in the virtual learning 
environment have been and are still being used frequently and with support for scripts 
and content planning based on the curriculum of the City of São Paulo and the Fifth 
Year Learning Tracks Notebook. The activities with didactic transposition and with 
online classes supported by the Google platform enabled the Case Study and the 
verification of the participation of the Students according to their possibilities of access 
with the participation of twenty students of the twenty-four enrolled, being the access 
of these students something positive and relevant due to the sudden way that COVID-
19 interrupted the face-to-face classes of this elementary school class, these 
participations in the experiences of remote classes and in Google apps show a way for 
5th grade students with teachers to expand research and future evaluations in this new 
teaching reality. 

Keywords: Experiences. Remote classes. Elementary School. Google. COVID-19. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No mês de março de 2020, o Decreto nº 64.864 suspendeu as aulas 

presenciais nas Instituição de Ensino de todo o Estado de São Paulo como medida de 

segurança e em caráter temporário e emergencial para a prevenção do contágio pelo 

SARS-Cov 2 (COVID-19). 

O Novo Coronavírus é um vírus zoonótico, de uma família que causa 

infecções respiratórias em decorrência do seu perfil na microscopia parecendo uma 

coroa (BRASIL, 2020). Seu tipo atual Sars-CoV-2, que significa síndrome respiratória 

aguda grave foi relatada no final do ano de 2019 após casos registrados em uma das 

capitais da China Central. 

A estratégia adotada pelos governos municipais e estaduais de fechamento 

das escolas públicas e particulares em todo o Brasil, logo após os primeiros casos de 

contágio em São Paulo no mês de fevereiro, foi para tentar conter a propagação da 

COVID-19. De acordo com a EBC – Empresa Brasil de Comunicação, a UNESCO 

(Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura) estimava que 

cerca de 776,7 milhões de crianças e jovens seriam afetadas e, com o isolamento, 

não poderiam ir às escolas.  

Diante deste contexto, a Secretaria Municipal de Educação da Cidade de São 

Paulo (SMESP) decidiu que o processo de ensino e aprendizagem não poderia ser 

rompido já que o ano letivo havia iniciado e assim, tratou de produzir material impresso e 

promover, a todos os seus estudantes, aulas remotas em ambiente virtual. No dia dezesseis 

de abril, após três dias de replanejamento em meio virtual, as aulas foram reiniciadas em 

todas as escolas da rede pública de ensino básico e médio. A orientação foi de utilizar 

diferentes tecnologias de comunicação, desde que gratuitas e remotas. 

Com isso, ao longo dos meses que seguiram, o ensino remoto apresentou 

muitas dificuldades que foram apontadas pelos docentes e uma delas era a falta de 

equipamentos adequados por parte das famílias para acompanhar as aulas virtuais. O 

Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) divulgava, em uma página eletrônica, a 

informação na pesquisa TIC Domicílios 2019 em que apontava que 58% dos domicílios 

brasileiros não tinham acesso a computadores e 33% não dispunham de Internet. Entre as 

classes mais baixas, o acesso apresentava-se ainda mais restrito (CGI.br/NIC.br, 2019). 
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Ainda sobre o ensino remoto, a plataforma selecionada para as aulas virtuais 

foi o Google Class Room da empresa multinacional GOOGLE LLC, dos Estados 

Unidos, conhecido no Brasil como Google Sala de Aula (GSA) para que docentes 

pudessem organizar tarefas e permanecerem em contato com os estudantes 

matriculados na rede de ensino público. As matrículas dos estudantes das três mil e 

novecentas e noventa unidades escolares de ensino básico e médio do município de 

São Paulo foram para o GSA e os acessos foram liberados mediante email cadastrado 

de cada um destes estudantes. Segundo dados extraídos do Sistema Escola On Line 

(EOL), no mês dezembro de 2019, o número de estudantes matriculados no sistema 

público de ensino municipal era de aproximadamente oitenta e três mil crianças e 

adolescentes entre 6 e 15 anos para cerca de quarenta e nove mil docentes que 

lecionam no ensino fundamental I e II além do ensino médio (EOL, 2019). 

Diante de todo este panorama apresentado, ainda cabe ressaltar que uma das 

estratégias adotada pela SME foi elaborar um material impresso intitulado Cadernos 

Trilhas de Aprendizagens. O volume número um foi entregue às famílias dos 

estudantes pela empresa estatal CORREIOS. Foram produzidos quatorze cadernos 

com atividades e todas elas em relação direta com o Currículo da Cidade. Já no 

segundo volume, a estratégia adotada foi entregá-los às famílias diretamente na 

Unidade Escolar. Convém mencionar que até a data final desta pesquisa, a 

necessidade de uma segunda publicação foi editada e distribuída mediante as 

condições pouco favoráveis para retorno das aulas presenciais nas escolas públicas 

e particulares do Município de São Paulo. 

No tocante a este trabalho de pesquisa, o objetivo principal foi o de discorrer 

sobre a vivência e o uso dos recursos promovidos pela SME por uma professora e 

seus estudantes do quinto ano do ensino fundamental. Serão apresentadas algumas 

considerações sobre as atividades previstas nas oito semanas iniciais de isolamento 

social utilizando, como objetos de aprendizagens, o Caderno Trilhas de 

Aprendizagens, a plataforma GSA e outros recursos passiveis de serem adicionados 

a mesma plataforma.  

 O isolamento social tem comprovado a necessidade de uma socio interação 
em uma sala de aula e em outros ambientes escolares, a professora Nelly Alleoti Maia 
(1996) “Toda a educação é aprendizagem, mas nem toda a aprendizagem é 
educação”. A existência do ensino remoto e da educação a distância (EAD) com maior 
frequência nas cargas-horárias do ensino básico ou superior (Ver Portaria 2117, 
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6/12/2019) põe em xeque o próprio sentido de ensino não presencial, coloca-o ‘sob 
suspeita’ (GABRIEL, 2008), sugere sua própria reconfiguração em articulação com o 
ensino presencial. 

 

Para fundamentar tais explanações sobre a experiência vivenciada nestes 

primeiros meses de isolamento social, algumas considerações serão feitas sobre o 

documento Currículo da Cidade de São Paulo tendo em vista que este recurso 

impresso e distribuído na rede pública especialmente aos professores e equipes 

gestoras, apresenta algumas indicações sobre como trabalhar com Tecnologias para 

Aprendizagem na sala de aula, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

e os objetos de aprendizagem previstos no documento. 

Por ser uma pesquisa inédita em um momento atípico e distinto de tudo que a 

escola pública já vivenciou, acreditamos que este estudo de caso poderá ser relevante 

para próximas pesquisas que virão a respeito do período de isolamento social e aulas 

remotas além de servir de base para novos estudos. Em geral, os estudos de caso 

representam uma estratégia preferida quando se colocam questões do tipo “como” e 

“por que”. Sabendo que o pesquisador tem pouco controle sobre os acontecimentos, 

o foco se encontra nos fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da 

vida real. (YIN, 1994).  

Em 2020, a Pandemia causada pelo COVID-19 aflige inúmeras figurações da 
sociedade. Com a crise, sofre impactos a Educação Escolar vivida por muitas 
pessoas em diferentes realidades e países. Por sua vez, há debates na História 
e Historiografia da Educação sobre a presença do passado no presente e no 
futuro da Educação Escolar, o que permite conhecer ou revelar continuidades, 
descontinuidades e diferentes realidades emergentes (HONORATO e NERY, 
p. 2, 2020). 

 

O cotidiano escolar totalmente modificado em decorrência da necessidade de 

afastamento social pode nos oferecer múltiplas possibilidades de observação direta 

dos fenômenos contemporâneos para assim esclarecer, de maneira continua, quais 

foram as estratégias de ensino utilizadas, além de nos proporcionar avaliar os 

pressupostos elencados no documento Orientações Curriculares do Ensino de 

Tecnologias para aprendizagem. 

O protagonismo, a cultura digital, a colaboração, a invenção e a investigação, 

autonomia e o pensamento reflexivo. Lembrando o enfoque processual ou prático do 
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currículo como expressão de práticas pedagógicas, deve compreender determinações 

recíprocas para cada realidade. 

Desentranhar as relações, conexões e espaços de autonomia que se 
estabelecem no sistema curricular é condição sine qua non para entender a 
realidade e para poder estabelecer um campo de política curricular diferente 
para uma escola e para uma época diferente da que definiu a escola que a 
democracia herdou. (SACRISTÁN, 2000, p.172) 
 

 Cabe ressaltar neste trabalho que, além das estratégias de ensino utilizadas 

pelas instituições de educação pública no Município de São Paulo, há  uma resolução 

estadual que, em seu artigo VII discorreu que seria largamente utilizado, a partir do 

mês de março de 2020, os recursos oferecidos pelas TDICS para alunos do ensino 

fundamental e do ensino médio e da educação profissional de nível técnico 

considerando que a modalidade semipresencial é qualquer atividade didática, 

organizada ou não em módulos ou unidades de ensino centrados na 

autoaprendizagem e que utilizem, como mediação, recursos didáticos organizados em 

diferentes suportes de informação e que utilizem tecnologias de informação e 

comunicação remota. 

Embora não seja foco deste trabalho discorrer detalhadamente sobre o que 

vem a ser tal modalidade semipresencial muito presente no ensino superior, foi 

possível desenvolver práticas pedagógicas online na realidade digital, sem momentos 

de presencialidade física. 

Reafirmamos que o papel do professor é bem mais efetivo quando existe o 

vínculo garantido pela interação entre professor-estudante nas aulas presenciais. 

Nesse sentido, o ensino-aprendizagem realizado “no chão da escola” é imprescindível 

e necessário para a formação básica, porém ficou inviável durante a pandemia da 

COVID-19. Assim, faz-se necessário um processo de construção de novas 

metodologias direcionadas à garantia de uma boa formação aos estudantes.  

Por fim, a necessidade de ressignificar o ensino no sentido de estar na escola 

e vivenciá-la na articulação do ensino remoto, onde essa realidade virtual tem sido 

uma de nossas inquietações enquanto educador no campo da Educação, estar e ser 

apto às mudanças impulsionadas pelo contexto tecnológico-globalizado e seus 

recursos variados das Plataformas oferecidas para as aulas na escola em tempos de 

isolamento social. 

Essa vivência tem sido extremamente necessária para que as aula continuem 

a ser ministradas, onde a pandemia da COVID-19 trouxe consigo o uso das TDICs 
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como alternativa ao isolamento social; no entanto, é necessário ter em mente que a 

formação de qualquer estudante vai muito além da aquisição de habilidades básicas 

e requer interação presencial professor-estudante e estudante-estudante. Nesta 

pesquisa, vamos apresentar quais estratégias foram utilizadas diante dos fatores 

apresentados até o momento. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Na atualidade, as instituições de ensino públicas e privadas de todo o país, 

em caráter emergencial, estão adotando tanto a Educação a Distância (EAD) quanto 

aulas remotas, ministradas, em sua maioria, no mesmo horário convencional da aula 

presencial e pelos próprios professores das disciplinas e ou componentes curriculares, 

fazendo uso principalmente de todos os recursos telemáticos  (desktops, celulares, 

conexões, cabos, fibra óptica, etc).  

O ensino remoto praticado na atualidade assemelha-se a Educação à 

Distância (EAD) apenas no que se refere a uma educação mediada pelas novas 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs). Todavia ainda seguem 

os mesmos princípios da educação presencial, tanto no planejamento dos conteúdos 

quanto nas correções diárias das atividades síncronas e assíncronas. 

Com o uso de internet, celular ou mesmo de orientações de acesso síncrono 
ou assíncrono, sempre que possível. A escola, por sua vez, poderá definir a 
oferta do instrumento de resposta e feedback, caso julgue necessário. Essa 
possibilidade pode se configurar como algo viável e possível mesmo para a 
rede pública em todos ou em determinados municípios ou localidades, 
respeitadas suas realidades locais (BRASIL, 2020, p. 10). 

 

A comunicação síncrona é realizada em tempo real, exigindo participação 

simultânea de todos os envolvidos, sejam eles estudantes e professores. Já a 

comunicação assíncrona é realizada em tempos diferentes, não exigindo a 

participação simultânea em tempo real dos estudantes e professores envolvidos, 

resultando em maior flexibilidade de interação e acompanhamento (MORAN, 2005). 

O professor que trabalha com atividades interdisciplinares, estimulando a 

criatividade, buscando a integração e cooperação dos estudantes e ainda assim 

decide por fazer pesquisas na educação, tem diante de si grandes desafios. Os 

estudantes, por seu turno, precisam participar da construção e do desenvolvimento 
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das ações educativas de maneira atenta, com a promoção de suas potencialidades e 

capacidades de criar soluções e respostas adequadas a partir de atividades 

desafiadoras, lúdicas e significativas. Propiciar aulas e conteúdos interdisciplinares, 

como afirma Fazenda “[...] faz-se imperativa neste momento da história, pois ao formar 

o professor deve se formar também um pesquisador”. Ensinar e aprender são ações 

importantes no cotidiano escolar e quando implicam no desenvolvimento de atitudes 

interdisciplinares, têm como objeto de conhecimento a pesquisa e a mediação para 

intervenção sociocultural, “[...] a interdisciplinaridade se consolida na ousadia da 

busca, de uma busca que é sempre pergunta, ou melhor, pesquisa” (Fazenda, 2006, 

2008). 

As aulas remotas produzidas para uma turma do quinto ano e que são regidas 

no mesmo horário convencional das aulas presenciais por meio da utilização  massiva 

de recursos tecnológicos da empresa Google LLC, exigiu uma adaptação e respostas 

rápidas, por parte dos docentes e da equipe gestora, na criação de um novo roteiro e 

um novo planejamento de aulas com base nos documentos oficiais produzidos pela 

SME tais como o volume um do Cadernos Trilhas de Aprendizagens, o Currículo da 

Cidade e as Orientações Didáticas do Currículo da Cidade e seus componentes 

curriculares de ciências, geografia, história, língua portuguesa, matemática, arte além 

do próprio currículo de tecnologias para a aprendizagem. 

Com o isolamento social, os estudantes estavam afastados da escola e 

preservar a sensação de pertencimento da turma aumentando o engajamento e 

permitindo que os estudantes esclareçam dúvidas entre si e com o professor continua 

sendo tarefa recorrente nos meses em que a unidade escolar continua fechada. Disso 

tudo, descobriu-se, ao longo do percurso, ser possível criar grupos em aplicativos de 

mensagens instantâneas, realizar aulas e reuniões por vídeo chamada e lives nas 

redes sociais, postar atividades dinâmicas e interativas, entre outros sempre 

incentivando os comentários e a cooperação entre os estudantes. 

Valente (2002) detalha que ensinar consiste em trabalhar práticas nos 

espaços de aprendizagem que permitam que os estudantes interajam com uma 

multiplicidade de situações, tendo desafios e problemas próximos ao cotidiano para 

que assim possam exercitar a interpretação de informações e, desta forma, seja 

possível construir novos conhecimentos. Quando um estudante interage com 

informações contidas em canais de comunicação e informação, mediados pelo 
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professor, o processo de ressignificação das informações obtidas contribui para que 

haja integração entre os sujeitos da aprendizagem e as tecnologias.  

Zabala considera que os espaços de que dispõem as escolas e como são 

utilizados correspondem a uma ideia muito clara do que deve ser o ensino. 

Se a utilização do espaço tem sido o resultado de uma maneira de entender 
o ensino, tanto em relação à função social como à compreensão dos 
processos de aprendizagem, certamente uma mudança nestes elementos 
levaria a uma reconsideração das características que deveriam ter de acordo 
com outras concepções do ensino. (2014, p.170). 
 

A interdisciplinaridade foi descrita em 1961, nas ciências humanas, a partir de 

um projeto elaborado para a UNESCO que buscava a singularidade. do conhecimento 

num movimento de renovação (MORAES, 2008), aliada às novas tecnologias pode 

ser um caminho viável para que a escola contemporânea e o conhecimento sejam 

mais atraentes e significativos para os estudantes. Portanto, uma questão importante 

a ser feita hoje em dia é que esta fase de distanciamento social serviu para que 

agentes educacionais repensassem e ressignificassem suas práticas nos múltiplos 

espaços de ensino e aprendizagem que dispomos na contemporaneidade, incluindo 

os virtualizados.  

As tecnologias da informação e da comunicação (TIC) requerem do educador 
novas formas de organização de trabalho, articulação dos saberes, 
transdiciplinaridade, interdisciplinaridade e a consideração de que o 
conhecimento tem um valor precioso nesse processo de organização.   
(ALMEIDA, 2008, p.2) 

Como um movimento de articulação entre ensinar e aprender, compreendida, 

como modo de pensar (Morin, 2005), como formulação teórica e assumida enquanto 

prática de ensino, a interdisciplinaridade tem a potencialidade de auxiliar os docentes 

na ressignificação do trabalho pedagógico em termos de currículo, de métodos e 

conteúdo, de avaliação e nas formas de organização dos ambientes de aprendizagem.  

 

 

3. METODOLOGIA 

A fim de atingir os objetivos expostos, buscou-se então, realizar a descrição 

dos procedimentos utilizados em meio digital com a finalidade de evidenciar as 

características do tema abordado e propor relações entre a realidade observada e a 

base teórica estudada. Com relação aos meios de investigação, aplicou-se a 

metodologia de estudo de caso, já que este “[...] permite uma investigação para se 
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preservar as características holísticas e significativas dos eventos da vida real [...]”. 

(YIN, 2001, p.21). 

Lembrando que o estudo de caso, como metodologia qualitativa, requer, além 

da observação dos eventos reais, certa familiarização do pesquisador com o universo 

a ser pesquisado e, incentivado a fazer uma breve revisão da literatura teórica. 

A revisão teórica, ou seja, os referenciais que embasam e possibilitam 

conhecer o que se quer verificar por meio da observação direta, nos faz concluir que 

a análise de certos materiais é imprescindível para que o pesquisador possa identificar 

e interpretar os fatos durante a observação para redirecionar a pesquisa que está 

sendo realizada, caso seja necessário. 

Em se tratando da coleta de dados, utilizamos, conforme sugere Yin (1994), 

duas das quatro fontes de evidências sendo uma delas a observação direta e, a outra, 

os possíveis usos dos artefatos físicos. A observação direta dos processos de ensino 

remoto e a análise dos artefatos físicos cooperaram para compreensão da cultura 

organizacional em construção neste período de afastamento social e assim, 

possibilitou perceber a viabilidade na utilização de meios telemáticos e a 

implementação de atividades para os estudantes pelos seus próprios professores em 

virtude da disponibilidade de recursos tais como desktops, dispositivos móveis, 

acesso à internet, livros impressos, etc. Ainda, de acordo com Yin, os artefatos físicos 

podem ser equipamentos de tecnologia, ferramentas ou instrumentos, obras de arte 

ou evidências físicas que podem e devem ser utilizadas na pesquisa qualitativa. (1994, 

p.15). 

As escolas e os profissionais da educação puderam perceber, diante da 

emergência de aulas remotas, que entrar em sintonia com a era digital tornou-se 

questão de continuidade. O desenvolvimento da tecnologia viabilizou que a sala de 

aula tradicional pudesse ser reproduzida em meio digital. Torna-se necessário um 

paradigma de complexidade que ao mesmo tempo disjunte e associe, que conceba 

os níveis de emergência da realidade sem reduzi-los às unidades elementares e às 

leis gerais. (MORAN, 2000, p. 56). 

Diante da complexidade que o trabalho com as tecnologias na sala de aula 

demanda, utilizá-las na atual sociedade tecnológica é tarefa desafiadora, ainda mais 

em contextos onde há urgência em aliar tecnologias telemáticas às aprendizagens e 

à distância. Estamos imersos em tantas informações e ampla comunicação em tempo 
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real que adotar práticas pedagógicas consistentes e específicas são imprescindíveis 

para que estudantes, ainda mais quando estão no ciclo de alfabetização e letramento, 

e professores permaneçam em contato diário.  

Trabalhamos num meio complexo, heterogêneo, vivo, que sofre mudanças e 
enfrenta problemas de natureza prática. Podem ser problemas individuais de 
aprendizagem, comportamentos de grupo. Cada situação requer um 
tratamento. Temos consciência de que a escola não é autônoma, mas é nela 
que acontecem as nossas experiências pessoais e profissionais. 
(SCUISATO, 2020, p. 9) 

 

 

4. RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

 4.1 Recurso Impresso e transposição em meio digital 

 

 A coleção de Cadernos Trilhas de Aprendizagem para crianças do Ciclo 

Interdisciplinar matriculados no quinto ano foi produzido exclusivamente pela 

Coordenadoria Pedagógica (COPED) da SME de São Paulo para o período de 

afastamento social. Como mencionada, ao todo, foram produzidos inicialmente 

quatorze volumes compreendendo desde o Ensino Básico, o Ensino Médio e a 

Educação de Jovens e Adultos.  

Na figura 1. reproduzimos a capa do Caderno Trilhas de Aprendizagem para 

turmas do quinto ano do ensino fundamental, que torna visual o recurso que para os 

estudantes foi entregue de maneira impressa e para os professores de maneira digital. 

Selecionamos a seguir, figuras correspondentes às atividades de Língua Portuguesa 

e Matemática e apresentamos o roteiro de aprendizagens e a transposição para a sala 

virtual. 

 

 

Figura 1.- Capa do Caderno, Vol. 1. 
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Fonte: https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/trilhas-de-aprendizagens/ 

 

Na figura 2, selecionamos um dos conteúdos de Língua Portuguesa e 

apresentamos a tarefa transposta para o Google Sala de Aula como pode ser 

observado na figura 3. 

Um dos eixos estruturantes expostos no documento Orientações Didáticas do 

Curriculo da Cidade em Tecnologias para Aprendizagem e destinado ao ensino 

fundamental, o Letramento Digital se inter-relaciona com os objetos de apendizagem 

e demais eixos do curriculo que são Programação e Tecnologias da Informação e 

Comunicação. Desta forma, como gênero textual, o infográfico, no Caderno Trilhas de 

Aprendizagens, traz a possibilidade de conhecimento crítico em relação aos diversos 

assuntos que circulam em nosso dia a dia. Abaixo apresentamos a seleção de 

atividades de Língua Portuguesa e Matemática. 

https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/trilhas-de-aprendizagens/
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Figura 2. Tarefa p. 26 

 

Fonte: Caderno Trilhas de Aprendizagem 
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Figura 3. Atividade 

 

Fonte: Google Sala de Aula 

 

Ainda na disciplina de Língua Portuguesa, o caderno Trilhas de 

Aprendizagens ainda oferece a imersão em textos cujos temas se relacionam 

diretamente com a vida cotidiana dos estudantes como observamos na figura 1d. 
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Figura 4. Texto p. 29 

Fonte: Caderno Trilhas de Aprendizagem 

 

Adiante apresentamos o Roteiro e Planejamento das atividades do Caderno 

Trilhas de Aprendizagens divididas por disciplinas. Na figura 2a, a atividade Televisão 

ou vida real, o que é mais legal? podemos observar quais os objetivos da 

aprendizagem e desenvolvimento de acordo com a matriz de habilidades e 

competência da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

De acordo com Délia Lerner (2001), 

[...] a leitura é antes de tudo um objeto de ensino. Para que se constitua 
também em objeto de aprendizagem é necessário que tenha sentido do ponto 
de vista do aluno, o que significa, entre outras coisas, que deve cumprir uma 
função para a realização do propósito que ele conhece e valoriza. Para que 
a leitura, como objeto de ensino, não se separe demais da prática social que 
se quer comunicar, é imprescindível representar ou reapresentar, na escola, 
os diversos usos que ela tem na vida social. (LERNER, p.07) 
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Figura 5. Roteiro de atividades Língua Portuguesa 

 

Fonte: https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/trilhas-de-aprendizagens/ 

 

 

As atividades de matemática seguiram os mesmos propósitos dos eixos 

estruturantes tendo como foco o desenvolvimento da consciência crítica e cidadã. 

Como podemos verificar no roteiro de atividades de matemática, a atividade de 

sistema de numeração decimal também contempla as habilidade e competências a 

serem desenvolvidas de acordo com a BNCC. 

 

 

Figura 6 Atividade de Matemática p. 70 

https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/trilhas-de-aprendizagens/
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Fonte: Caderno Trilhas de Aprendizagem 

 

 

Figura 7. Atividade 

 

Fonte: Google Sala de Aula 
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Figura 8. Roteiro de atividades Matemática 

 

Fonte: https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/trilhas-de-aprendizagens/ 

 

 

4.2. Recursos em meio digital 

 

Abaixo apresentamos figuras correspondentes à sala de aula virtual em meio 

digital tendo como suporte tecnológico o GSA para em seguida, apresentar outros 

recursos utilizados dentro da Suite do Google for Education como endereço de email 

e dados armazenados no drive. 

 

 

Figura 9. Sala de aula virtual 

https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/trilhas-de-aprendizagens/
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Figura 10. Gmail institucional 

 

 

 

Figura 11 – Google Drive 
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Fonte: Google Sala de Aula 
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5. RESULTADOS 

Logo nas primeiras páginas do Caderno Trilhas de Aprendizagens para o quinto 

ano do ensino fundamental assim para todos os demais cadernos, observamos que 

há um breve texto onde é indicado aos responsáveis que  

As crianças nestes anos já estão alfabetizadas e produzem textos com maior 
autonomia. O material didático utilizado já apresenta maior grau de 
complexidade e é bastante produtivo introduzir a internet para auxiliar os 
estudantes com os conteúdos escolares. Há vídeo-aulas disponíveis em sites 
e plataformas virtuais, que indicaremos nas redes sociais da Secretaria de 
Educação e podem ser acessadas pelos estudantes. A leitura continua sendo 
de extrema importância para os estudantes destes anos. Dessa forma, 
garanta que leiam diariamente e, também leia junto com eles. Além de ser 
um momento fundamental à aprendizagem, auxiliará no estreitamento dos 
vínculos familiares. (COPED, 2020, p.9) 

 

O texto também alerta para a importância da produção textual como atividade 

imprescindível para o desenvolvimento de competências e habilidades. As tarefas 

foram realizadas tendo em vista a orientação quanto ao uso de rascunhos nas 

produções textuais e que o texto final seja feito em folha avulsa e guardado para que 

o professor possa ler na volta às aulas. Todavia, ao utilizar  os meios digitais para as 

aulas remotas, o docente poderia reproduzir o conteúdo disposto no material impresso 

e assim, a criança teria a opção de fazer a atividade e corresponder-se diretamente 

com seu professor que estaria de prontidão, dentro do seu horário de atribuição de 

aulas, para atendê-los. 

Ao observar e vivenciar as oito primeiras semanas de aulas remotas pela 

plataforma GSA, a turma que foi atribuída no início do ano letivo com vinte e quatro 

estudantes participantes das aulas presenciais, quando iniciadas as aulas em meio 

virtual, resultou na participação de vinte estudantes, ou seja, 80% dos estudantes 

estavam participando das aulas sendo que os quatro restantes não foi possível 

identificar o motivo pelo qual não tinham acesso e, portanto, sem nenhuma 

participação. Os vinte estudantes que acessaram e participaram das atividades, 

mostraram empenho e disposição de conhecer, participar e compartilhar esta nova 

maneira de aprender em ambiente virtual durante todo o percurso. 

O uso do Gmail institucional por parte dos estudantes foi realizado com 

sucesso e demais recursos utilizados, tais como Google Formulário, vídeos, imagens, 

fotografias e o Caderno Trilhas de Aprendizagens foram acessados em alguns 

momentos pelos estudantes quando escreviam comentários digitando de maneira 
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assíncrona em determinados dias e em outros de forma síncrona pelo áudio ou chat 

no aplicativo Google Meet. 

Acessos dos Estudantes: 

 

Figura 12 - Acesso a Google Sala de Aula 

 

Fonte: Google Sala de Aula 

 

 

Figura 13 - Imagem da aula remota no Google Meet 

 

Fonte: G Suite - Google Meet 
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6 CONCLUSÃO 

 

A definição das estratégias adotadas no início da pandemia e que foram e 

ainda são desenvolvidas, o delinear das principais atividades e a seleção dos recursos 

didáticos mais adequados, tendo sempre presente as competências a serem 

desenvolvidas nos estudantes, foi definida, arbitrariamente, pelos governantes e 

repassadas às secretarias municipais e estaduais de São Paulo sem a consulta prévia 

dos agentes educadores. As aulas de maneira remota ainda continuam porque o 

isolamento social também continua embora estejamos, até o presente trabalho, pela 

quarta semana consecutiva na fase Amarela do Plano de Contenção da Covid-19 São 

Paulo. 

A virtualização dos sistemas educativos cujos professores foram obrigados a 

seguir, pressupõe a alteração dos seus modelos e práticas e assim, o professor teve 

que assumir papéis distintos para se comunicar com seus estudantes de formas com 

as quais não estava habituado. 

Este estudo de caso é o início de uma pesquisa de que podemos aprender e 

ensinar em situações e vivências muito distintas. Não cabe nesse momento avaliar a 

efetividade das aprendizagens, mas sim continuar perseverar nessa vivência de aulas 

remotas para estudantes das escolas públicas do Município de São Paulo até o 

retorno das aulas presenciais. 

A participação e as tentativas de acessar as aulas remotas pelo Google Meet, 

as realizações das atividades solicitadas nos aplicativos do Google Sala de Aula como 

as tarefas de transposição didática do caderno Trilhas de Aprendizagens, com as 

devolutivas e questionamentos de acordo com a possibilidades de acesso de 

estudante da turma do 5º ano do Ensino Fundamental durante o período das oito 

primeiras semanas de pandemia por COVID-19 foram importantes como vivência e 

pesquisa sobre as possibilidade de ensinar nesse novo contexto atual. 
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