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E. E. TÉCNICO 
INDUSTRIAL PROFESSOR 
FONTES



Devido a pandemia do COVID-19, a Secretaria de Estado 
de Educação de Minas Gerais (SEE-MG), buscando 
garantir a continuidade dos processos de 
desenvolvimento e aprendizagem, encaminha 
orientações para a realização de atividades não 
presenciais. 
O desafio da nossa escola é grande porque tratam de 
formações com metodologias específicas de cada 
profissão. 



ATENÇÃO!

O material disponibilizado pela SEE/MG e as aulas que 
serão exibidas no canal Rede Minas é voltado para o 
Ensino Fundamental e para o Ensino Médio.
Para a Educação Profissional, o material será oferecido 
pela nossa escola. 

Sabe-se que o conhecimento é sempre válido e, que, 
por isso, também poderão ser indicadas, de acordo com 
o planejamento de cada professor, aulas do conteúdo 
oferecido pela SEE/MG, desde que ofereçam relação 
com o curso técnico.



ESTAMOS JUNTOS 
NESTE DESAFIO

Nossa equipe está empenhada em preparar um material coerente e que contem com instrumentos de apoio. 
Detalharemos o fluxo de trabalho, cronograma das atividades, forma de realização e avaliação destas e 
disponibilizaremos canais de apoio, dúvidas e compartilhamento de informações para garantir às expectativas 
formativas dos nossos cursos profissionalizantes. 
O PET será organizado pelo professor da disciplina de acordo com a turma e com as atividades correspondentes 
de cada componente curricular, de acordo com a sua carga horária semanal, garantindo o cumprimento da 
ementa.



ATENÇÃO: AS AULAS PRÁTICAS NÃO 
SERÃO SUBSTITUÍDAS E SERÃO 
REALIZADAS APÓS A PANDEMIA



Um cronograma será definido para a entrega do PET e, se 
necessário, recursos tecnológicos acessíveis serão utilizados 
pelos professores para aprimoramento das atividades, com 
horário previamente divulgado. 

O PET será disponibilizado pelo: 
• Site – www.escolafontes.com.br
• Coordenação Técnica
• Representante de turma
• Facebook/Instagram



Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

PET

ATIVIDADES 
MENSAIS

O PET será entregue com atividades 
mensais, dividido em semanas. Busquem 
fazer anotações do que foi estudado, 
bem como as suas dúvidas, para que 
sejam discutidas com seus professores. 
Orientamos a criação de uma rotina de 
estudos, organizando o seu tempo entre 
os momentos de aprendizagem e outras 
atividades em sua casa, momento esse 
propício para uma profunda reflexão 
sobre esse momento histórico que o 
mundo está vivendo. 
Ao término das atividades, vocês 
enviarão para um espaço informado 
pelos seus professores bem como a data 
para essas devoluções.



CRONOGRAMA
REANP – Regime Especial de Atividades Não Presenciais

ATIVIDADES DATA DA ENTREGA DO 

PET AOS ALUNOS  PELA 

ESCOLA

DATA DEVOLUÇÃO DAS 

ATIVIDADES PARA 

CORREÇÃO  ATRAVÉS DA 
MÍDIAS DISPONÍVEIS

ONDE RETIRAR O PET

- Whatsaap 
(representantes de 

turma) 

- E-mail das turmas

PET DE MARÇO 20/05 a 22/05/2020 05/06/2020 NO SITE DA ESCOLA

PET DE ABRIL 20/05 a 22/05/2020 26/06/2020 NO SITE DA ESCOLA

Informamos que o CNE – Conselho Nacional de Educação e o CEE/MG publicaram

normatização autorizando o MEC, através das Secretarias de Educação de cada Estado
da Federação, a considerar as atividades não presenciais como carga horária, tanto na

rede particular, quanto na rede pública. Toda a documentação (PET),

obrigatoriamente, deverá ser anexada à pasta individual do aluno para fins de

comprovação que a Carga horária semanal de cada componente curricular está sendo
cumprida através de atividades que estão nos PET’s – Plano de Estudos Tutorados. Os

componentes curriculares que exigem aulas presenciais em laboratórios serão dados

ministrados quando do retorno às atividades presenciais.



DÚVIDAS FREQUENTES

1. O que é o Regime de Estudo não Presencial?

É um conjunto de iniciativas ofertado pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais 
(SEE/MG) para os alunos da rede pública estadual que tem por objetivo garantir a continuidade do 
processo de ensino e aprendizagem dos estudantes durante o período em que as atividades 
escolares presenciais estiverem suspensas. 

2. Por quanto tempo deve durar essa proposta de oferta de conteúdo não presencial?

O Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19 – Comitê 
Extraordinário COVID-19 manterá as aulas suspensas como medida de prevenção e enfrentamento 
à pandemia no estado por tempo indeterminado. As aulas retornarão assim que Secretaria de 
Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) assegure a segurança sanitária dos alunos e servidores 
da rede.



DÚVIDAS FREQUENTES

3. Quais são as atividades propostas por meio do Regime de Estudo não Presencial para a Escola 
Técnica?

O Regime de Estudo não Presencial para a escola técnica: PET - Plano de Estudo Tutorado.

4. Essas atividades ofertadas pelo Regime de Estudo não Presencial serão consideradas como dias 
letivos?

As atividades do Regime de Estudo Não Presencial poderão ser consideradas como parte da carga 
horária obrigatória, conforme estabelecido pelos Conselhos Nacional e Estadual de Educação.



DÚVIDAS FREQUENTES

5. Como os professores vão acompanhar se os alunos estão acessando as atividades propostas 
pelo Regime de Estudo não Presencial? Em caso de dúvidas, como vão proceder?

Os professores estabelecerão a melhor forma de comunicação com seus alunos que poderá ser via 
e-mail, telefone ou aplicativo de mensagens.

6. Durante o período em que as atividades do Regime de Estudo não Presencial estiverem sendo 
ofertadas, como os alunos serão avaliados?

As avaliações de rendimento dos estudantes ocorrerão no retorno às atividades presenciais. Após o 
acolhimento dos estudantes em seu retorno, as escolas realizarão avaliações diagnósticas para 
identificação das competências e habilidades em desenvolvimento, consolidadas ou não. Conforme 
definido em parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE), as avaliações de rendimento e de 
conclusão do ano letivo de 2020 deverão observar os conteúdos curriculares efetivamente 
ofertados aos estudantes de modo a evitar a ampliação do abandono e da reprovação.



DÚVIDAS FREQUENTES

7. Como a SEE/MG está pensando no calendário escolar quando as aulas voltarem de forma 
presencial?

A reorganização do calendário, quando do retorno às aulas presenciais, dependerá da duração da 
suspensão das atividades presenciais. O Conselho Nacional de Educação (CNE) já manifestou 
parecer favorável às alternativas de atividades remotas para cumprimento da carga horária mínima 
prevista, que poderão ser utilizadas de forma individual ou conjunta com outras estratégias.

8. Como a frequência desses alunos será computada durante a execução do Regime de Estudo não 
Presencial?

A apuração de frequência do aluno pelo professor será orientada oportunamente, de acordo com 
orientações do Conselho Nacional de Educação (CNE) e do Conselho Estadual de Educação de Minas 
Gerais (CEE/MG).



DÚVIDAS FREQUENTES

9. Como ficarão as aulas não presenciais para os cursos técnicos da Educação Profissional?

A Educação Profissional na rede estadual articula-se com o Ensino Médio e suas diferentes 
modalidades, contemplando a oferta no Ensino Médio Integral Profissional, nos cursos Técnicos 
(concomitante/subsequente) e no curso Normal Magistério e será mantida, em sua maioria, no 
Regime de Estudo não Presencial. Os componentes curriculares específicos destes cursos deverão 
ser estruturados em PET, por cada professor, levando-se em conta os conhecimentos, atitudes e 
habilidades nos domínios cognitivos e do saber fazer próprios de cada curso conforme orientações 
da SEE/MG. Considerando a complexidade dos diferentes eixos tecnológicos, excluem-se do regime 
especial os cursos técnicos e/ou componentes curriculares cujas especificidades requerem aulas 
práticas, recursos tecnológicos ou pedagógicos que não podem ser substituídos por atividades não 
presenciais. Essas atividades serão retomadas na volta às atividades presenciais.



DÚVIDAS FREQUENTES

10. Como o aluno da Educação Profissional terá acesso aos PETs?

Os alunos poderão acessar os PETs através do site da escola e também receberão por e-mail.

11. Os PETs contarão também com exercícios? Como ficará a organização de correção por parte 
dos professores e como eles vão devolver esse material para os alunos?

O PET está estruturado com um resumo do conteúdo e com exercícios de fixação. Os alunos podem 
encaminhar as atividades para o professor por e-mail ou pelo aplicativo de troca de mensagens 
Whatsapp, por exemplo, para correção. 



DÚVIDAS FREQUENTES

12. Qual será o papel dos professores nesta proposta do PET?

Os professores das disciplinas deverão analisar o material, orientando os estudantes sobre os 
conteúdos, propondo atividades complementares e apoiando a resolução dos exercícios. Além 
disso, o professor deve corrigir as atividades realizadas pelos estudantes e fazer a entrega do 
material corrigido para o aluno conforme canal de comunicação definido por ambos. Os professores 
das disciplinas que não receberão o PET deverão construi-lo conforme documento orientador 
enviado pela SEE/MG. Os professores das modalidades especiais de ensino e dos atendimentos 
específicos deverão analisar os PETs recebidos e quanto a pertinência de sua utilização. A partir da 
análise do professor e do documento orientador enviado pela SEE/MG, esses PETs deverão ser 
utilizados, editados ou deverá ser construído novos PETs pelo professor. 



DÚVIDAS FREQUENTES

13. Quais são os canais de comunicação da E. E. Técnico Industrial Professor Fontes?

E-mail: escola.281.comunicacao@educacao.mg.gov.br

Facebook: fontesfontes

Instagram: @escolafontes

Whatsapp: Grupo das turmas

mailto:escola.281.comunicacao@educacao.mg.gov.br

