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PLANO DE AÇÃO ajustado em 2021 para atender ao Plínio Leite HÍBRIDO. 

 

 

“Valores para construir, talentos para revelar.” 



 

 

1. O Colégio Plínio Leite: Identificação 

O Colégio Plínio Leite tem sua sede na Avenida Visconde do Rio Branco, 137, Centro, na Cidade de 

Niterói, autorizado a funcionar pelo Parecer nº 001 BL. 01.030016/ SEEDUC/DICA/2016 – D.O. 

28/10/2016. 

Tem como entidade mantenedora Colégio Léa Leite EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade 

Limitada, estabelecida na Avenida Visconde do Rio Branco, 137, Centro, Niterói – RJ, CEP: 24020-

000, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Rio de 

Janeiro, sob o CNPJ nº 23.876.673/0001-05. 

O Colégio Plínio Leite está inscrito no CENSO ESCOLAR sob o número 051743987-56. 

 

2. Modalidades Escolares Oferecidas 

O Colégio Plínio Leite oferece o segmento Ensino Fundamental. 

 

3. Equipe Técnico Pedagógica (extraído e adaptado do nosso Projeto Político Pedagógico) 

Para atingir aos nossos objetivos - do planejamento a execução - primamos por uma equipe 

capacitada e com características singulares. 

Os nossos educadores são profissionais motivados a transformar educação em cidadania. São 

estimulados continuamente a manter a motivação de seus alunos e a causar um impacto positivo na 

sua turma. Devem ser flexíveis, mas responsáveis, organizados, pacientes, criativos, empáticos e 

proativos. 

O Diretor escolar é um educador que assegura um bom desempenho de sua equipe. Um maestro, 

que mantém o grupo motivado e comprometido com a formação dos alunos. Deve manter uma 

gestão comprometida com a educação e garantir modelos eficazes na construção de uma sociedade 

crítica e reflexiva.  

A Secretária escolar precisa ser capaz de ter uma boa comunicação com a comunidade escolar. Ela 

precisa ser ética e discreta, visto que lida com toda a documentação da escola. Deve ser organizada 

e ter o domínio tecnológico suficiente para utilizar na organização da escola e para utilizar o sistema 

operacional da escola. 

 



 

 

O Coordenador Pedagógico deve ter a capacidade de dispor das variadas potencialidades dos 

integrantes de sua equipe e motivá-las em torno de um projeto comum – O PPP do Colégio. Deve 

perceber os pontos fortes da equipe que coordena, motivá-la a aderir à proposta e empenhar seus 

esforços e potencialidades no sucesso dela. Além disso, precisa estar apto a perceber quais 

intervenções devem ser feitas em sua equipe para garantir a qualidade do trabalho. Em última 

análise, deve ser um profissional que agregue, crie condições de diálogo, promova o projeto da 

escola e seja um pesquisador, que traga sempre inovação para as práticas escolares e antenado 

com o mundo que o cerca.  

O Psicólogo Escolar realiza um trabalho de prevenção, com um olhar para a saúde psíquica dos 

atores envolvidos na instituição. A partir dessa premissa, dará todo o suporte necessário ao aluno, 

professor, famílias e equipe a fim de aprimorar e fazer acontecer de maneira mais eficaz o processo 

educacional da escola. 

4. Plano Emergencial de Ação Pedagógica em virtude da Prevenção e Combate 

a Pandemia de COVID19:  Histórico e Divulgação 

 

A pandemia de COVID-19 trouxe muitas mudanças para todos, inclusive na área da Educação. Essa 

situação revelou a nossa capacidade de nos adaptar, revigorar e transformar as nossas práticas. 

Nós do Colégio Plínio Leite nos renovamos e criamos um projeto que deu aos nossos alunos a 

oportunidade de continuar o seu desenvolvimento acadêmico e suas aprendizagens, através do 

ENSINO REMOTO. 

Mas, este ano, ampliaremos esse trabalho através do ENSINO HÍBRIDO, promovendo uma associação 

das propostas presenciais às de ensino online. 

Após um ano trabalhando remotamente com o PROJETO PLÍNIO LEITE À DISTÂNCIA 2020, o Colégio 

Plínio Leite ajustou em 2021 o seu PLANO DE AÇÃO para atender ao Plínio Leite HÍBRIDO.  

 

SOBRE A DIVULGAÇÃO DO SEU PLANO DE AÇÃO PARA A COMUNIDADE ESCOLAR 

O Colégio Plínio Leite divulgou em sala de aula, por e-mail e em postagem no site 

www.colegioplinioleite.com.br o PROJETO PLÍNIO LEITE HÍBRIDO. 

 

http://www.colegioplinioleite.com.br/


 

 

5. Plano Emergencial de Ação Pedagógica:  

5.1 - Objetivo do trabalho:  

Em 2021, com a liberação das aulas híbridas (presenciais/remotas), ampliamos o nosso trabalho 

através da oferta de um ensino que promove uma associação das propostas presenciais às de ensino 

online – criamos o PLÍNIO LEITE HÍBRIDO 2021. 

O objetivo é que os alunos mantenham o seu desenvolvimento pedagógico com a opção de 

participarem presencialmente, remotamente ou hibridamente das aulas visto que a pandemia ainda 

exige cuidados de distanciamento social. 

5.2 – Metodologia utilizada para colocar o trabalho em prática: 

Entendendo que o ato de ensinar deve estar conjugado com o ato de aprender, realizamos ao início 

do ano AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS remotas com TODOS OS ALUNOS da escola a fim de que alunos e 

professores tivessem uma referência maior, um ponto de partida além dos nossos PLANEJAMENTOS 

ANUAIS E ESTRATÉGICOS, para resgatar os conteúdos que forem fundamentais e necessários e 

caminhar com os conteúdos da série com os alunos mais seguros de seu saber pedagógico.  

Utilizamos ainda as observações da equipe e os feedbacks dos alunos e suas famílias, que serviram 

de referência para o trabalho de revisão dos conteúdos e fixação deles em sala de aula. Uma 

AVALIAÇÃO necessária nesse momento para um (re) alinhamento de curso. 

Com aulas agora híbridas – tendo alunos também exclusivamente presenciais e exclusivamente 

remotos, demos continuidade ao trabalho, considerando imprescindíveis: 

 Elaboração do planejamento por ano/série e organização e postagem dos conteúdos e 

propostas por Ano/série no GEO; 

 Aulas ao vivo e online na Plataforma GoToMeeting; 

 Oferta de e-mail institucional dos professores como opções de canal tira-dúvidas; 

 Reavaliar diária e continuamente o trabalho para que possamos realinhar as técnicas e 

recursos utilizados para atingir os objetivos do PLÍNIO LEITE HÍBRIDO. 

 Certificar-se através do acompanhamento com alunos, famílias e professores, de que a proposta do 

PLÍNIO LEITE HÍBRIDO esteja acontecendo; 

 Postagem de todas as propostas, horários, circulares gerais explicativas em nosso site, no espaço 

PlÌNIO LEITE HÍBRIDO 2021 para os pais pudessem acompanhar o ano escolar de seus filhos, tendo 

acesso ao calendário 2021, às aulas complementares, às atividades extracurriculares, entre outras 

propostas.  



 

 
IMPORTANTE: As postagens exclusivamente pedagógicas ficaram preservadas no CANAL DE PAIS E 

ALUNOS (no GEO), cujo acesso necessita de login e senha oportunizadas aos alunos e responsáveis a 

partir de janeiro do ano corrente. Nesse canal os responsáveis também têm acesso aos boletins e 

organização das avaliações para estar sempre acompanhando a evolução do seu filho. 

A metodologia do trabalho foi divulgada por e-mail para os responsáveis, nas aulas para os alunos e 

no site, disponível à todos. 

 

5.3 – Técnicas e Recursos utilizados para alcançar os nossos objetivos 

5.3.1 - PARA INFORMAR 

Para informar aos responsáveis e alunos sobre todo o funcionamento PLÍNIO LEITE HÍBRIDO, toda a 

comunicação se manteve institucionalmente por e-mail e através do site, de mensagens nas listas 

de transmissão pelo WhatsApp da escola e em nossas mídias sociais. 

Para informar aos professores sobre o projeto PLÍNIO LEITE HÍBRIDO, realizamos treinamentos,  

encontros de professores e formação continuada. Mantemos ainda comunicação frequente 

presencialmente e através de e-mail institucional. 

 

5.3.2 - PARA DESENVOLVER O TRABALHO 

Para dar continuidade ao trabalho atendendo aos alunos que desejassem voltar ao presencial, 

manter-se no sistema remoto ou desejassem vir ora presencialmente ora remotamente (sistema 

hibrido), O Colégio Plínio Leite: 

 mantém as postagens dos CONTEÚDOS E PROPOSTAS (Planejamento que abrange a carga horária 

semanal/quinzenal/mensal da disciplina), que fica disponível no CANAL DE PAIS E ALUNOS e deve ser 

acessado pelo aluno para se planejar para as aulas, assistir aos links, fazer os exercícios, dentre 

outros. 

 possui um site e uma plataforma digital que trabalham como suporte ao trabalho presencial da 

escola. Neles são disponibilizados para o público em geral, dados gerais sobre o funcionamento do 

colégio e para acesso a uma área restrita do site – CANAL DE PAIS E ALUNOS –, os alunos e pais 

utilizam-se de login e senha onde são disponibilizadas algumas propostas pedagógicas da escola, 

como exercícios, atividades, gabaritos e soluções administrativas, como acesso a notas, boletins e 

consulta das avaliações vindouras, por exemplo. 

 mantém e se utiliza de uma plataforma virtual ativa para as aulas online – Plataforma GoToMeeting 

https://www.acessogeo.com.br/canalalunopl.aspx
https://www.acessogeo.com.br/canalalunopl.aspx


 

 

Sabendo das dificuldades “digitais” que poderíamos encontrar em nossa comunidade escolar, 

continuamos a oferecer alternativas de acesso e desenvolvimento de forma que todos pudessem 

participar. 

Descrição do trabalho organizado com a equipe: 

Para desenvolver o trabalho junto às suas turmas, definimos que os professores deverão: 

1. manter a postagem quinzenal/mensal dos CONTEÚDOS E PROPOSTAS no CANAL DE PAIS E ALUNOS 

(planejamento de aulas, exercícios, atividades, gabaritos) com toda a carga horária referente a disciplina 

que ministram; 

3. ministrar as suas aulas presencialmente e remotamente (para alunos que estarão eventualmente online) 

através da PLATAFORMA GoToMeeting instalada nos computadores da escola com acesso a internet; 

darão as suas aulas, com calendário específico e número de aulas crescente ao longo das 

semanas  até atingir a carga horária total; gravar as aulas para que sejam postadas 

posteriormente no GEO. 

4. acessar o seu e-mail uma vez na semana antes da sua (próxima) aula semanal para que possa ler 

e responder aos (possíveis) e-mails dos alunos sobre suas dúvidas. 

5. postar suas avaliações (testes, trabalhos, APs, PTRS) sempre no GEO de acordo com calendário 

emitido pela coordenação Pedagógica; 

6. organizar e lançar no sistema periodicamente, as notas dos alunos nas avaliações; deverão ainda 

lançar a frequência diariamente no GEO. 

 

Descrição do trabalho organizado para os alunos: 

O aluno terá à sua disposição para diariamente: 

1. ACESSAR OS CONTEÚDOS E PROPOSTAS, planejamento que abrange a carga horária 

semanal/quinzenal/mensal da disciplina, que está disponível no CANAL DE PAIS E ALUNOS. O Conteúdos e 

Propostas oferece: 

 Lista de conteúdos e objetivos a serem alcançados, com a carga horária semanal/quinzenal/mensal;  

 Mídia digital referente ao(s) conteúdo(s) sugerido(s) para cada semana (videoaulas na internet, 

videoaulas dos professores do Plínio Leite, sugestão de sites de consulta, apresentação de slides, links 

dos livros didáticos dentre outros); 

 Atividade(s) escrita(s) elaborada(s) pelo(s) professor(es); 

 Sempre que possível e necessário, propostas extras que enriqueçam o conhecimento dos alunos.  

 

 



 

 
2. FREQUENTAR AS AULAS PRESENCIALMENTE OU REMOTAMENTE: 

 Se o aluno estiver participando do ensino híbrido, deverá frequentar presencialmente à escola durante 

uma semana e na outra semana, ASSISTIR REMOTAMENTE as aulas pelo GoToMeeting, PLATAFORMA 

utilizada pela escola para as nossas AULAS ON LINE; essa proposta visa atender a TODOS OS ALUNOS 

caso desejem frequentar presencialmente a escola. A medida em que os protocolos de distanciamento 

forem sendo flexibilizados, o aluno poderá vir para a escola de forma exclusivamente presencial se 

assim desejar; 

 O ALUNO QUE OPTAR POR ASSISTIR AULAS REMOTAS APENAS, deverá assistir DIARIAMENTE as aulas 

pela Plataforma GoToMeeting. 

 O horário de aulas é enviado por e-mail e postado no site da escola. 

  

3. PARTICIPAR DAS AULAS COMPLEMENTARES (reforço) que acontecem no contraturno em horário enviado 

mensalmente pela Coordenação e postado no site da escola.  

 

4. TIRAR DÚVIDAS: Os alunos deverão tirar suas dúvidas durante as aulas, porém SEMPRE QUE TIVER ALGUMA 

DÚVIDA que não conseguiu sanar, deverá ENVIAR UM E-MAIL PARA OS SEUS PROFESSORES. Eles 

responderão até a próxima aula da disciplina.  

 

5.4 – Carga horária 

Os professores elaboram seu planejamento semanal – CONTEÚDOS E PROPOSTAS, de acordo com o 

nosso PPP - Matrizes Curriculares - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR - Plano Curricular, que cumpre a 

carga horária semanal obrigatória de cada disciplina.  

Além disso, ministram as aulas de forma gradativa e crescente até alcançar a carga horária total de 

aulas a medida em que os protocolos de distanciamento forem sendo flexibilizados. 

 

5.5 – Acompanhamento de Frequência 

O acompanhamento da frequência dos alunos é realizado diariamente pelo professor em suas aulas e 

acompanhado pela equipe administrativa a fim de que as faltas sejam imediatamente detectadas e 

reportadas às famílias. 

A frequência no Colégio Plínio Leite é feita de forma online , no GEO e as famílias ficam cientes 

imediatamente à falta através do acesso ao CANAL DE PAIS E ALUNOS. 

Nosso objetivo é o de garantir que, não haja prejuízos a qualquer aluno.  

 

 

 



 

 

5.6 Avaliação e formas de acompanhamento dos alunos 

 

Durante o período de AULAS HÍBRIDAS, e, ainda estando sem o seu quantitativo de alunos 

PRESENCIAIS pleno, o Colégio Plínio Leite definiu continuar a oferecer AVALIAÇÕES PRESENCIAIS e 

REMOTAS para TODOS os seus alunos. 

 

1. FORMATO DE AVALIAÇÃO: Quanto a escolha da forma de realização das avaliações (presencialmente ou 

remotamente), acreditamos que, quando o aluno realiza a avaliação presencialmente, ele está em um 

ambiente cuidadosamente preparado para que a avaliação aconteça: ele terá uma prova impressa (como as 

provas que realizarão futuramente), poderá contar com o professor fisicamente presente e, em última 

instância, não estará sujeito a problemas de internet. Além disso, quanto aos resultados, o aluno e a equipe 

poderão avaliar com mais fidedignidade os resultados obtidos na prova aplicada presencialmente. Se o seu 

filho já sai de casa e não está mais isolado socialmente, é importante que retorne à escola.  

IMPORTANTE: O aluno que optar por realizar a avaliação remotamente  precisa estar logado na sala 

GooTooMeting durante o período de aula para que o professor possa ter contato com o aluno durante a 

avaliação e também possa considerar a sua presença. 

 

2. OPÇÕES DE AVALIAÇÃO: Durante o oferecimento de aulas HÍBRIDAS, o aluno poderá ESCOLHER como 

realizará a avaliação, pois ofereceremos as avaliações nos formatos presencial E remoto. 

 

3. TESTES DO PERÍODO: Para o Ensino Fundamental 1, os testes serão realizados PRESENCIAL E REMOTAMENTE 

(de acordo com a escolha de frequência às aulas feita pelas famílias ao longo do período) com a supervisão 

da professora regente e no horário informado nas circulares enviadas pela coordenação pedagógica do 

segmento. No Ensino Fundamental 2, os testes sempre serão realizados no horário da aula da disciplina (nos 

50min ou 100min sujeito a definição do professor) tanto para alunos presenciais quanto para os remotos; é 

muito importante, caso os alunos decidam por realizar a avaliação remotamente, que estes assistam  as 

aulas do dia de casa, pois as aulas acontecerão presencial e remotamente antes e após a realização dos 

testes (assim como sempre aconteceu) pois não flexibilizaremos o horário de entrada nem de saída da 

escola.  

 

4. AVALIAÇÕES TRIMESTRAIS DO PERÍODO: Para o Ensino Fundamental 1, as PTRs acontecerão no mesmo 

formato em que estamos realizando os testes. Disponibilizaremos PRESENCIAL E REMOTAMENTE (de acordo 

com a escolha de frequência às aulas feita pelas famílias ao longo do período) diariamente com a supervisão da 

professora regente e nos dias e horários informados nas circulares enviadas pela coordenação pedagógica do 

segmento. Para os alunos REMOTOS, há especificidades também descritas nas circulares enviadas 

ocasionalmente. No Ensino Fundamental 2, as PTRS (Provas do Período) são aplicadas  NO HORÁRIO DE AULAS, 

pela manhã. Como os testes, as avaliações serão online para o grupo que estiver REMOTO e presenciais 



 

 
impressas para os alunos que estiverem PRESENCIALMENTE na escola. No caso dos alunos que fazem parte do 

GRUPO PRESENCIAL nesta semana, poderão, se desejarem fazer as avaliações REMOTAMENTE. Alguns pontos 

são importantes a considerar: 

 

5. REDAÇÃO: As Redações dos alunos que estão remotamente deverão ser escritas à mão, em folha padrão 

pautada, escaneadas e enviadas pelo Canal de Pais e Alunos. Não serão aceitas redações enviadas via outros 

meios nem ilegíveis.  

 

O Colégio Plínio Leite desde que teve, por força maior, que iniciar as aulas REMOTAS, realizou 

adaptações em sua prática e buscou rapidamente soluções para todas as questões que surgiram. 

  

Manteve o seu Projeto Político Pedagógico vivo e pouco a pouco eliminou todas as variáveis que 

poderiam de algum modo causar impacto na educação de nossos alunos.  

 

E continuamos assim, oferecendo um ensino focado na aprendizagem dos alunos e construindo um  

novo modo de fazer educação. 


