JORNADA VIRTUAL DA UNDIME BAHIA
Web TV Undime Bahia
Tema: A Bahia mobilizada entre o CUIDAR e a garantia do DIREITO de
APRENDER
De 20 a 22 de janeiro de 2021
20/01/2021: QUARTA-FEIRA
09h00min - Abertura Oficial
Convidados: Undime/BA, Undime Nacional, Uncme/BA e Nacional, CEE/BA, SEC/BA,
FEE/BA e UPB.
10h00min às 12h00min - Painel Formacional 1
Tema: Possibilidades de planejamento e organização do ano letivo no continum
2020/2021
Convidada: Profa. Maria Helena Guimarães de Castro (CNE)
Mediador: Prof. Luiz Miguel (Undime)
Ementa: Como conduzir o processo de organização e terminalidade no ano
Continuum?; Qual o momento mais indicado para progressão de estudantes do 5° e do
9° anos?; O ano letivo continuum deve ter 1.600h?; Municípios que não desenvolveram
atividades remotas em 2020, podem atuar no continuum?
Links de transmissão:
YouTube - https://youtu.be/5PG6-IYLrRM
Facebook - https://www.facebook.com/webtvundimebahia
13h30min às 15h00min - Painel Formacional 2
Tema: Aprender em Tempos de Pandemia
Convidada: Profa. Thereza Penna Firme
Mediadora: Profa. Cinthia Barreto Santos Souza, ex-DME de Santo Antônio de Jesus,
Diretora Undime/BA do Território do Recôncavo
Ementa: Ação pedagógica implicada no ato de ensinar e de aprender em tempos de
pandemia; Direito de aprender; Formação dos professores e professoras.
Links de transmissão:
YouTube - https://youtu.be/RDPTIL7IoVA
Facebook - https://www.facebook.com/webtvundimebahia
21/01/2021: QUINTA-FEIRA
09h00min às 10h00min - Painel Formacional 3
Troca de experiências/ inspirações: Planejamento, desenvolvimento e normatização de
atividades remotas
Convidados: Prof. Eliene Pereira Mendes (Presidente do CME de Morro do Chapéu),
Prof. Adauto Araújo Lima (Presidente do CME de Itaberaba) e (Profa. Vanúzia Cedraz,
Presidente do CME de Mairi)
/

Mediadora: Profa. Acácia Barbosa dos Santos, DME de Lapão, Diretora Undime/BA do
Território de Irecê
Ementa: Elaboração do Planejamento para desenvolvimento de atividades remotas;
estratégias de desenvolvimento de atividades remotas; processo de normatização de
atividades remotas nos municípios.
Links de transmissão:
YouTube - https://youtu.be/0j6MYBnbW3E
Facebook - https://www.facebook.com/webtvundimebahia
10h10min às 12h00min - Painel Formacional 4
Tema: Orientações do CEE/BA e Uncme para regulamentação das atividades letivas
para 2021
Convidados: Profa. Gilvânia Nascimento (Uncme/BA) e Prof. Roberto Gondim (CEE/BA)
Mediadora: Edna Alves Pereira da Silva, ex-DME de Malhada de Pedras, membro da
Diretoria Undime/BA
Ementa: Os conselhos de educação, aspectos legais e seus papéis de estabelecer
normas complementares, para manter o significado e adequação das regras gerais da
educação no âmbito dos sistemas de ensino, em cada espaço federado, e de acordo
com as peculiaridades e atendimento às demandas locais; a atuação dos conselhos
durante a Pandemia/ Papel Regulador do Conselho Estadual de Educação e sua
abrangência; medidas regulatórias no período pandêmico; auto avaliação como
perspectiva importante no acompanhamento do processo educativo; requisitos
administrativos e a necessidade de foco nos direitos de aprendizagem.
Links de transmissão:
YouTube - https://youtu.be/x8CvQidCPC8
Facebook - https://www.facebook.com/webtvundimebahia
13h20min às 14h50min - Painel Formacional 5
Tema: O papel da Uncme no fortalecimento dos sistemas de ensino
Convidadas: Profa. Alda Muniz Pêpe e Profa. Gilvânia Nascimento (Uncme/BA)
Ementa: O papel da UNCME como orientadora dos conselhos em âmbito nacional. A
atuação da UNCME na situação de Pandemia: entendendo a flexibilização e
orientando os Conselhos de Educação para operarem na crise, adequando e propondo
regras para possibilitar educar em tempos de excepcionalidade.
Links de transmissão:
YouTube - https://youtu.be/yT5qWy_fMlc
Facebook - https://www.facebook.com/webtvundimebahia
15h00min às 16h30min - Painel Formacional 6
Tema: Ensinar e Aprender: elegendo o que é fundante no conjunto de Saberes
presentes no Referencial Curricular Municipal
Convidada: Profa. Gerusa Moura (Formacce/UFBA)
/

Mediadora: Profa. Zuma Castro (Undime/BA)
Ementa: A partir do processo formacional, refletir sobre as possibilidades do ensinar e
do aprender no contexto do cenário educacional provocado pela COVID 19, em
conexão com o Referencial Curricular Municipal elegendo o que é fundante no conjunto
de saberes de modo a garantir o direito de aprender das crianças e dos estudantes.
Links de transmissão:
YouTube - https://youtu.be/eT-oM2X2zqI
Facebook - https://www.facebook.com/webtvundimebahia
22/01/2021: SEXTA-FEIRA
10h00min às 12h00min - Painel Formacional 7
Tema: Docência remota de emergência e adaptada (sincrona e assincrona) - O Ensino
Híbrido como possibilidade
Convidada: Profa. Socorro Cabral (UESB)
Mediadora: Neurilene Martins Ribeiro (DME de Camaçari, Diretora Undime/BA
Metropolitana de Salvador)
Ementa: Circunstâncias pandêmicas que se impõem no cenário Educacional exige, de
acordo a realidade em cada município, decidir sobre novas formas ou modelos de
ensino - Híbrido, Remoto, EAD... Conceitos, significados, metodologias. Formas de
planejar e avaliar a aprendizagem.
Links de transmissão:
YouTube - https://youtu.be/pxGTx16FHWo
Facebook - https://www.facebook.com/webtvundimebahia
13h20min às 14h50min - Painel Formacional 8
Tema: Contribuições da Pedagogia da Alternância para o desenvolvimento de
atividades remotas no atual contexto da pandemia da COVID-19
Convidada:
Profa. Vilmaci
dos Santos Dias
(ERTE/
Jaguaquara)
Mediador: Prof. Marcos Paiva (Observale/UFRB)
Ementa: Organização do trabalho pedagógico na Pedagogia da Alternância;
Planejamento e organização didática das atividades no tempo de caso para os
estudantes; Acompanhamento, monitoramento e avaliação.
Links de transmissão:
YouTube - https://youtu.be/110JNheYvIE
Facebook - https://www.facebook.com/webtvundimebahia

15h00min às 16h30min - Painel Formacional 9
Tema: Política de Currículo no contexto da Pandemia: Avaliação, Progressão e
Terminalidade: Como agir?
/

Convidados: Prof. Aléssio Costa Lima (CNE/Undime) e Profa. Marly Vidinha
(Uncme/AL)
Mediadora: Profa. Iamara Junqueira Souza, ex-DME de Caetité, Diretora Undime/BA do
Território Sertão Produtivo
Ementa: Registro da aprendizagem quanto as atividades remotas (notas/ conceitos/
relatórios?); Aprovação/ reprovação; progressão dos estudantes na educação infantil,
5º e 9º anos; movimentação dos estudantes entre as redes e sistemas de ensino
(transferência/ reclassificação).
Links de transmissão:
YouTube - https://youtu.be/xjWJ5c7fUZ0
Facebook - https://www.facebook.com/webtvundimebahia
16h30min às 17h00min - Encerramento/ sorteio de brindes
Convidados: Prof. Williams Panfile e Prof. Raimundo Pereira (Undime/BA)

/

