


Introdução
Após um ano imprevisível, que nos trouxe uma grande demanda de 

reinvenção da nossa prática pedagógica para o bem-estar e aprendi-

zado de nossos alunos, precisamos alinhar nossas expectativas para 

2021. Com isso, pretendemos nos certificar de que qualquer possível 

lacuna ainda existente será sanada.

Para isso, com o sentimento e o compromisso de ajudar nossos alunos 

a se desenvolverem e se tornarem sua melhor versão, elaboramos o 

Projeto Alinhar. A iniciativa consiste em uma série de ações que visam 

ao preenchimento de possíveis lacunas de aprendizado que nossos 

alunos possam ter.

Através das ações do Projeto Alinhar, nossos alunos terão momentos 

de revisão de conteúdos do ano anterior, suporte emocional e, sobre-

tudo, poderemos garantir que os requisitos necessários para o avanço 

na trajetória escolar sejam contemplados.

 Abaixo, detalhamos as principais medidas que serão adotadas em 

2021. Desde já agradecemos a todas as famílias e reforçamos que, nes-

te ano, continuaremos trabalhando com dedicação para proporcionar 

ainda mais aprendizado alinhados à nossa missão de “formar pessoas 

que busquem sempre evoluir e que sejam capazes de construir um 

futuro melhor para si e para os que estão ao seu redor”!



Reforço na escolaridade

As professoras regentes irão realizar manobras pedagógicas junto aos alunos durante as aulas na escolarida-

de, personalizando as estações em sala de aula de acordo com as necessidades pedagógicas de cada aluno.

Ajuste de calendário

No ano de 2021 teremos ajustes nos calendários escolares com as aulas se iniciando em 08/fevereiro (ga-

rantindo a semana de capacitação e formação docente) e término em 17/dezembro. Além disso, há a pos-

sibilidade de termos atividades recreativas em alguns sábados dependendo dos eventos e dos protocolos 

de sanitização das cidades.

Ações voltadas para as turmas 
de Educação Infantil

Atividades Investigativas nas primeiras semanas

Iniciaremos o ano de 2021 com uma estratégia pedagógica diferenciada nas primeiras semanas de aula. 

Separamos os principais conteúdos e habilidades abordados em 2020, que são necessários para o bom 

desenvolvimento acadêmico em 2021, e vamos trabalhá-los junto aos alunos em atividades investigativas 

nas primeiras semanas de aula.  O nosso Material Complementar também está estruturado de forma a con-

templar algumas dessas habilidades selecionadas.

Diagnoses ao longo do ano

Manteremos, em 2021, diagnoses a fim de avaliar 

o rendimento dos alunos e ter a maior garantia de 

um pleno processo de ensino e aprendizagem, mes-

mo após um ano notoriamente atípico. Aplicaremos 

avaliações diagnósticas frequentes após as semanas 

de atividades investigativas para descobrir as difi-

culdades individuais remanescentes de todos os alu-

nos. Dessa forma, conseguiremos traçar estratégias 

pedagógicas personalizadas e assertivas junto ao 

corpo docente, psicólogas, coordenadoras, alunos 

e famílias. Os momentos de escola aberta são mo-

mentos nos quais os responsáveis vão à escola para 

acompanhamento da amostra de trabalhos, entrega 

de relatórios e alinhamentos escola - família - aluno.



Acompanhamento próximo das 
psicólogas

Nosso corpo de psicologia está em constante prepa-

ração e alerta para o trabalho coletivo e individuali-

zado com os estudantes de forma a identificar, junto 

às famílias, estratégias necessárias para que nossos 

alunos se tornem as suas melhores versões. 

E como ficam as aulas do ano que vem?

No ano que vem teremos aulas presenciais (nas cidades nas quais essa moda-

lidade estiver liberada) com a manutenção de atividades remotas no Google 

Sala de Aula junto aos professores e o corpo docente. Entendemos que a apren-

dizagem híbrida é a demanda do século, portanto, iremos fornecer estímulos 

presenciais e remotos aos estudantes (antes e depois das aulas presenciais). 

A novidade é que teremos transmissão ao vivo das aulas de cada uma das 

nossas unidades da Educação Infantil ao Ensino Médio.

Além disso, as normas de prevenção contra a COVID-19 continuarão   em vigor 

nas unidades.

Nas cidades nas quais ainda não houver a liberação para a modalidade presen-

cial de ensino, teremos as aulas síncronas vias Google Meet seguindo o horário 

de turma, juntamente com as atividades no Google Sala de Aula. Para garantir 

a qualidade da transmissão das aulas, implementamos uma conexão Wi-fi/a 

cabo em todas as salas das nossas unidades. Além disso, também teremos as 

videoaulas gravadas no Portal Eleva e as videoaulas gravadas pelos próprios 

professores no Google Sala de Aula. 

Por fim, reforçamos a necessidade do trabalho sempre em conjunto e alinhado 

da família e da escola, especialmente no desenvolvimento dos alunos da Educa-

ção Infantil. Queremos desenvolver cada vez mais a autonomia, a independência 

e o protagonismo dos pequenos, mas entendemos que cada faixa etária apre-

senta as suas necessidades acadêmicas e emocionais a serem acessadas tanto 

pela escola quanto pela família. Aqui no Pensi brincar é coisa séria e é apenas 

trabalhando em conjunto que conseguiremos formar integralmente os nossos 

pequenos cidadãos.



Ações voltadas para as turmas de 
Ensino Fundamental I (1o a 5o ano) 

Atividades Investigativas nas primeiras semanas

Iniciaremos o ano letivo de 2021 com uma estratégia pedagógica diferenciada nas primeiras semanas de 

aula. Separamos os principais conteúdos vistos em 2020, que são necessários para o bom desenvolvi-

mento acadêmico do ano de 2021, de forma que sejam trabalhados junto aos alunos em atividades inves-

tigativas. O nosso Material Complementar apresenta uma seção inicial com insumos extras dos principais 

conteúdos da série anterior sob a forma de exercícios de modo que as professoras regentes possam contar 

com essa ferramenta no planejamento pedagógico das aulas das primeiras semanas.

Reforço no contraturno escolar

Para além das manobras pedagógicas realizadas pe-

las professoras regentes junto aos alunos durante as 

aulas na escolaridade, manteremos, em 2021, as aulas 

multidisciplinares e dirigidas no momento no reforço 

escolar no contraturno. Uma vez identificadas as ne-

cessidades pedagógicas dos alunos, escola e família 

podem  indicar o aluno para o momento de reforço 

junto à professora regente no contraturno. Assim va-

mos garantir atendimento personalizado para sanar 

possíveis pontos a desenvolver ainda existentes. 



Ajustes de calendário

No ano de 2021 teremos ajustes nos calendários escolares a fim de permitir um 

maior número de dias letivos. Para tal, algumas avaliações ocorrerão nos fins 

de semana, e a extensão dos dias letivos com provas de recuperação e provas 

finais ocorrerão no final de dezembro, entre o Natal e o Ano Novo. Além disso, 

teremos uma semana de provas (não duas, como de costume) para garantir 

maior eficiência na troca e construção pedagógica aluno-professor. 

Acompanhamento próximo das 
psicólogas

Nosso corpo de psicologia está em constante prepa-

ração e alerta para o trabalho coletivo e individuali-

zado com os estudantes de forma a identificar junto 

às famílias estratégias necessárias para que nossos 

alunos se tornem as suas próprias melhores versões.

E como ficam as aulas em 2021?

Neste ano, teremos aulas presenciais (nas cidades nas quais essa 

modalidade estiver liberada) com a manutenção de atividades re-

motas no Google Sala de Aula junto aos professores e o corpo do-

cente. Entendemos que a aprendizagem híbrida é a demanda do sé-

culo, portanto, iremos fornecer estímulos presenciais e remotos aos 

estudantes (antes e depois das aulas presenciais). 

A novidade é que teremos transmissão ao vivo das aulas de cada 

uma das nossas unidades da Educação Infantil ao Ensino Médio.

Além disso, as normas de prevenção contra a COVID-19 continuarão em vigor nas unidades.

Nas cidades nas quais ainda não houver a liberação para a modalidade presencial de ensino, teremos as au-

las síncronas via Google Meet seguindo o horário de turma, juntamente com as atividades no Google Sala 

de Aula. Para garantir a qualidade da transmissão das aulas, implementamos uma conexão Wi-fi/a cabo em 

todas as salas das nossas unidades. Além disso, também teremos as videoaulas gravadas no Portal Eleva 

e as videoaulas gravadas pelos próprios professores no Google Sala de Aula. Por fim, reforçamos a neces-

sidade do trabalho em conjunto e alinhado da família e da escola, especialmente no desenvolvimento dos 

alunos dos Anos Iniciais. Queremos desenvolver cada vez mais a autonomia, a independência e o protago-

nismo dos pequenos, mas entendemos que cada faixa etária apresenta as suas necessidades acadêmicas 

e emocionais a serem acessadas tanto pela escola quanto pela família. Apenas trabalhando em conjunto 

conseguiremos formar integralmente os nossos pequenos cidadãos.



Semanas Iniciais de 2021:

Iniciaremos o ano letivo de 2021 com uma estratégia pedagógica diferenciada para as primeiras semanas 

de aula. Nessa ocasião, baseados nas diferentes análises das avaliações diagnósticas ocorridas ao longo 

de 2020 e nas métricas computadas pela coordenação pedagógica,  traremos aulas revisionais, em que os 

grandes conteúdos do ano anterior, bem como os pré-requisitos para a série seguinte, serão trabalhados. 

Avaliação Diagnóstica 

Ao longo de 2020 realizamos duas avaliações diagnósticas. 

Orientamos os alunos a realizarem tal avaliação sem con-

sulta externa de modo a entender de forma mais assertiva 

o nível de aprendizado dos mesmos. Manteremos, em 2021, 

novas diagnoses a fim de avaliar o rendimento dos alunos 

e ter a maior garantia de um pleno processo de ensino e 

aprendizagem, mesmo após um ano notoriamente atípico. 

Monitoria Direcionada

Em 2021, manteremos as monitorias direcionadas iniciadas em 2020. Elas terão temas pré-estabelecidos 

em cada turma e unidade, assim, serão momentos de reforço e atendimento personalizado para sanar 

possíveis pontos a desenvolver.

Ações voltadas para as turmas de 
Ensino Fundamental II e Ensino Médio

Ecossistema de Aprendizagem 
Inovador

 Tutoria Direcionada 

Uma grande novidade para 2021 é o EAI (Ecossistema de Aprendizagem Ino-

vador) do Pensi. Um dos eixos estruturantes do EAI são os tempos de 

projeto colaborativo. Um portfólio de diferentes momentos que têm 

como objetivo levar aos alunos maior protagonismo, flexibilização 

do ensino, colaboração e senso crítico. Uma das atividades pro-

postas nos tempos de projeto colaborativo serão as tutorias 

direcionadas. Com o acompanhamento de nossos tutores os 

alunos poderão sanar dúvidas específicas, organizar planos de 

estudo direcionados e assim garantir uma boa estratégia para 

recuperação de conteúdos. 



Avaliação Formativa Contínua 

Outra ferramenta do EAI é a Avaliação Formativa Contínua (AFC), que permite a realização de atividades 

pelos alunos. Tais atividades são criadas pelos próprios professores, de modo a garantir um registro contí-

nuo da evolução dos estudantes e uma atuação precisa nos tópicos a serem desenvolvidos.

Acompanhamento próximo 
das psicólogas

Nosso corpo de psicologia está em constante pre-

paração e alerta para o trabalho coletivo e indivi-

dualizado com os estudantes de forma a identificar, 

junto às famílias, estratégias necessárias para que 

nossos alunos se tornem as suas melhores versões. 

O time de psicologia estará, mais do que nunca, 

acompanhando e monitorando nossos alunos para 

que os mesmos evoluam em todos os aspectos, tan-

to teóricos quanto emocionais. 

Ajustes de calendário 

No ano de 2021 teremos ajustes nos calendários es-

colares a fim de permitir um maior número de dias 

letivos. Para tal, algumas avaliações ocorrerão nos 

fins de semana, e a extensão dos dias letivos com 

provas de recuperação e provas finais ocorrerão no 

final de dezembro, entre o Natal e o Ano Novo.  



E como ficam as aulas em 2021?

Neste ano, teremos aulas presenciais (nas cidades nas 

quais essa modalidade estiver liberada) com a manuten-

ção de atividades remotas no Google Sala de Aula junto 

aos professores e o corpo docente. Entendemos que a 

aprendizagem híbrida é a demanda do século, portanto, 

iremos fornecer estímulos presenciais e remotos aos es-

tudantes (antes e depois das aulas presenciais). 

A novidade é que teremos transmissão ao vivo das aulas de cada 

uma das nossas unidades da Educação Infantil ao Ensino Médio.

Além disso, as normas de prevenção contra a COVID-19 continuarão 

em vigor nas unidades.

Nas cidades nas quais ainda não houver a liberação para a modalida-

de presencial de ensino, teremos as aulas síncronas via Google Meet 

seguindo o horário de cada turma, juntamente com as atividades no 

Google Sala de Aula. Para garantir a qualidade da transmissão das au-

las, implementamos uma conexão Wi-fi/a cabo em todas as salas das 

nossas unidades. Além disso, também teremos as videoaulas gravadas 

no Portal Eleva e as videoaulas gravadas pelos próprios professores 

no Google Sala de Aula. 

Reforçamos que contamos com a parceria das famílias para vencer os desafios que o momento nos impõe 

e, ainda assim, manter nossa escola viva e ativa, permitindo a evolução constante de nossos alunos. 




