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RESUMO 

 

O objetivo deste artigo é apresentar parte das atividades realizadas no âmbito do projeto de 
extensão universitária “Planejamento na organização do trabalho pedagógico escolar” durante 
a pandemia da Covid-19. O objetivo do projeto de extensão é a reflexão sobre o planejamento 
escolar e de ensino, na qual busca-se promover a aproximação entre estudantes de cursos de 
licenciaturas da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e os profissionais de uma escola 
pública de Curitiba/PR. As atividades realizadas no projeto buscam contemplar a tríade Ensino, 
Pesquisa e Extensão. Nestes dois últimos anos (2020 e 2021) com a suspensão das atividades 
presenciais, as atividades do projeto passaram a ser realizadas de forma remota. O foco das 
ações tem sido a discussão sobre o planejamento a partir de uma perspectiva crítica que 
considera a atuação dos professores e pedagogos como essenciais no enfrentamento dos 
desafios advindos desse período. Têm sido realizadas reuniões quinzenais, lives e encontros de 
formação continuada mensais com a escola parceira do Projeto. Outra ação do projeto é a oferta 
do Curso de Extensão ofertado aos Pedagogos da Rede de ensino estadual do Paraná. As ações 
realizadas mostram que são muitos os desafios nesse período, especialmente quanto a 
participação e aprendizagem dos alunos. Os professores e pedagogos na grande maioria revelam 
a tentativa de se aproximar dos estudantes e manter a autonomia nas suas práticas e 
planejamento das aulas. As análises e atividades que contemplem o planejamento em situações 
adversas possibilita reflexões que impactem o modo como os professores planejam suas ações. 

 
1 Relato de experiência vinculado ao título “Desafios do planejamento escolar e de ensino no período de pandemia'' 

(HEGETO, et al. 2021). Anais do 39º SEURS - Seminário de Extensão Universitária da Região Sul/2021, a ser 
publicado a partir do evento em setembro de 2021. 

2 Professora Adjunta da UFPR. Docente no curso de Pedagogia e Licenciaturas. Coordenadora do Projeto de 
extensão Planejamento na OTP. E-mail: leiahegeto@hotmail.com 

3 Estudante de Pedagogia na Universidade Federal do Paraná. Bolsista no Projeto de Extensão Planejamento na 
OTP. E-mail: yansoaressilva44@gmail.com 

4 Estudante de Pedagogia na Universidade Federal do Paraná. Bolsista no Projeto de Extensão Planejamento na 
OTP. E-mail: limap5445@gmail.com 

5 Estudante de Artes Visuais na Universidade Federal do Paraná. Bolsista no Projeto de Extensão Planejamento 
na OTP. E-mail: greinpereirar@gmail.com 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Neste período de pandemia do Coronavírus, o projeto de extensão universitário 

“Planejamento na Organização do Trabalho Pedagógico Escolar”, entende que é de extrema 

importância favorecer o debate sobre o planejamento nesse momento de pandemia, entre alunos 

dos cursos de licenciaturas e entre professores, pedagogos e profissionais da Redes de ensino. 

O projeto aborda temáticas que relacionam os conhecimentos teóricos adquiridos na 

universidade e os conhecimentos práticos dos profissionais de ensino, garantindo na extensão 

o tripé ensino, pesquisa e extensão.  

 O projeto no ano de 2020 e 2021 tem abordado temáticas que envolvem o planejamento 

e encaminhamentos metodológicos em tempos de pandemia. Discutiu-se ações necessárias para 

a aprendizagem e acompanhamento dos estudantes no período de aulas on-line e aulas remotas. 

Na Rede Estadual do Paraná as aulas remotas foram instituídas em março de 2020 com a 

Resolução 891/2020 que prevê medidas para enfrentamento do Coronavírus – COVID19 

(PARANÁ, 2020). 

 O planejamento por parte do pedagogo e professor se tornou imprescindível para que 

houvesse um melhor atendimento das turmas e alunos, tendo em vista que nem todos os alunos 

puderam acompanhar as aulas remotas pela falta de acesso à internet e/ou aos equipamentos 

tecnológicos. As novas concepções sobre o conhecimento e a educação evidenciam a 

necessidade de encontrar caminhos mesmo em tempos de incertezas. Para Morin (2020) “A 

chegada do coronavírus nos lembra que a incerteza permanece um elemento inexpugnável da 

condição humana”. (MORIN, 2020). 

Pedagogos e professores tiveram que se adaptar às exigências do ensino remoto e aulas 

on-line, especialmente no atendimento aos alunos que só puderam acompanhar os conteúdos 

por meio de atividades impressas, recebidas quinzenalmente na escola. Por isso, o projeto 

buscou por meio das ações realizadas de forma remota na UFPR promover debates e reflexões 

e assim alcançar alunos da graduação, pedagogos e professores externos à UFPR. Buscou-se, 

portanto, discutir o planejamento como possibilidade de reflexão e aprimoramento da prática. 
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2 METODOLOGIA 

 

No início do ano de 2021 o projeto firmou uma parceria com uma escola localizada na 

região sul de Curitiba-PR e devido a pandemia provocada pelo COVID-19 não foi possível dar 

início às atividades presenciais na escola. Devido a impossibilidade neste período de realizar 

reuniões presenciais e visitas à escola parceira do projeto, traçou-se uma nova forma de se 

comunicar com a comunidade acadêmica e profissionais da educação, usando-se de plataformas 

on-line para realizar reuniões para estudo e produzir lives, formulários, jograis e conteúdos 

audiovisuais para as redes sociais do projeto.  

No início da pandemia, a popularização das transmissões em tempo real, somado às 

facilidades de alcance ao público por meio das mídias digitais, motivou o projeto a adotar as 

lives transmitidas pelo YouTube na plataforma Stream Yard. As lives se constituem como 

possibilidade de espaço para reflexão, formação e diálogo sobre os desafios vivenciados pelos 

profissionais da educação neste momento de ensino remoto.  

Tem sido utilizada a pesquisa bibliográfica e coleta de dados com uso de formulários 

via plataforma Google Forms para a produção de artigos e resumos para eventos. As leituras e 

referências bibliográficas estiveram amparadas nas pesquisas de Freire (2004), Libâneo (2005), 

Morin (2020), Vasconcellos (2019), entre outros.  

Nas reuniões de estudo entre os extensionistas, pela plataforma Jitsi, além do estudo das 

bibliografias, têm sido realizados debates acerca das formações continuadas realizadas pela 

equipe. Para a realização das formações continuadas com a escola parceira tem sido utilizada a 

plataforma Google meet. 

 

 

3 DISCUSSÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

Devido ao contexto pandêmico provocado pelo COVID-19 e em respeito às normas 

sanitárias preventivas, as atividades presenciais foram suspensas e as reuniões e encontros de 

formação passaram a ser realizadas de forma flexível, remota e adaptada. Nas reuniões 

realizadas entre os extensionistas têm-se discutido sobre as dificuldades na adaptação dos 
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professores, alunos e gestores ao ensino remoto, bem como identificar barreiras e desafios na 

efetivação do planejamento escolar e de ensino (FIGURA 1). 

 
FIGURA 1 – TÍTULO DA FIGURA 

 
FONTE: Os autores (2021).  

 

Desse modo, as reuniões têm contribuído com a reflexão e diálogos constantes entre os 

extensionistas. Foi a  partir da importância de aproximação com os sujeitos escolares que 

buscou-se realizar formações continuadas na escola parceira, buscando explorar, refletir e 

entender como a escola estava lidando com a configuração imposta pela pandemia. 

Oportunizou-se aos alunos das licenciaturas conhecer a realidade da escola, e aos profissionais 

da escola compartilhar e pensar em estratégias de adaptação. 

Nesses encontros de formação continuada tem ocorrido diálogos embasados em 

referências bibliográficas, buscando resgatar a essência do planejamento nesse período. Os 

encontros de formação continuada com os profissionais da escola parceira têm como objetivo 

contribuir para o enfrentamento dos desafios postos ao planejamento. As discussões sobre as 

possibilidades de reinventar as práticas e ressignificar o planejamento buscou contribuir com a 



 

 
 

5 
 

organização do trabalho pedagógico e um melhor atendimento dos estudantes e famílias. Foram 

evidenciadas dificuldades quanto à falta de acesso e contato físico e as dificuldades de 

aprendizagem. Foram priorizados aspectos sobre o plano de ação e o plano de aula.  

Os encontros de formação continuada são organizados pela equipe de extensionistas e 

as atividades incluem o estudo, debates e dinâmicas com o intuito de promover momentos de 

descontração com a equipe da escola (FIGURA 2). Os extensionistas têm elaborado  

questionários via Google Forms para a coleta de dados e posterior análise dos resultados. 

 
FIGURA 2 – TÍTULO DA FIGURA 

 
FONTE: Os autores (2021). 

 

Nesse contexto, verificou-se que o planejamento escolar se tornou indispensável na 

tentativa de concretizar um bom trabalho. Se a prática escolar presencial exige o planejamento 

constante e contextualizado das ações, a prática de aulas remotas exigirá ainda mais. Para 

Vasconcellos (2019, p.7) planejar é antecipar mentalmente ações a serem realizadas “[...] para 

atingir finalidades que suprem desejos e/ou necessidades, em relação a determinada realidade, 

e agir de acordo com o antecipado”. Para além de estabelecer ações, o planejamento é uma 

ferramenta que tem a função de produzir sentido para a prática. 
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Além disso, fortificando o projeto e suas produções audiovisuais nas redes sociais, nota-

se que as redes sociais são ferramentas para a difusão de conteúdo, com o enfoque no 

planejamento escolar na pandemia. Foram realizadas em 2020 três lives: a primeira live 

intitulada “Planejamento em tempos de pandemia”, realizada no dia 02 de julho de 2020; a 

segunda live com o título de “Roda de conversa com estudantes da UFPR: o Planejamento na 

Educação em debate” realizada no dia 13 de agosto de 2020; e a terceira live com o título 

"Diálogos entre estudantes da UFPR: O planejamento Escolar a partir de diferentes 

perspectivas”, realizada no dia 22 de outubro de 2020. (FIGURA 3).  

 
FIGURA 3 – TÍTULO DA FIGURA 

 
FONTE: Os autores (2021). 

 
As lives tiveram como objetivo apresentar como os variados tipos de planejamento 

podem contribuir com a organização do trabalho pedagógico, e com a reflexão sobre os planos 

educacionais no presente cenário. Foram realizadas até o final de dezembro de 2020 três lives, 

sendo a primeira live realizada no mês de julho, sobre aspectos que devem ser considerados ou 

que implicam diretamente no planejamento, principalmente o plano de ação e o plano de aula. 

A segunda live, no mês de agosto, contou com a participação dos extensionistas que abordaram 

sobre os diversos tipos de planejamento (educacional, escola e de ensino). A terceira live, no 
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mês de outubro, foi realizada pelos estudantes do projeto, que apresentaram os resultados da 

pesquisa realizada com os professores do colégio parceiro.  

Na realização das lives obteve-se a participação de professores, pedagogas e diretores 

da rede estadual de ensino pública e de alunos das licenciaturas, que puderam usufruir de uma 

explicação de fácil entendimento para entender a necessidade e importância dos diversos 

planejamentos. 

Uma importante atividade realizada pelo projeto neste ano de 2021 foi a oferta do curso 

de extensão “O papel do/a pedagogo/a na Organização e Planejamento do Trabalho Pedagógico 

Escolar” em parceria com a Secretaria Estadual Educacional da Associação dos Professores do 

Paraná (APP Sindicato), Departamento de Pedagogos e Confederação Nacional dos 

trabalhadores da Educação (FIGURA 4). 

 
FIGURA 4 – TÍTULO DA FIGURA 

 
FONTE: Os autores (2021). 

 
O curso de extensão organizado pelo projeto e ministrado por professores da UFPR 

compõe o Programa de formação para pedagogos da APP e as formações são transmitidas no 
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YouTube e Facebook. As discussões têm abordado temáticas sobre Planejamento de Ensino; o 

papel do/a pedagogo/a na organização do trabalho pedagógico; a identidade profissional e 

método; sobre aspectos históricos e conceituais do Currículo Escolar e Projeto Político 

Pedagógico (PPP). 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na pesquisa destacou-se a importância das ações e atividades realizadas pelos 

extensionistas do Projeto “Planejamento na Organização do Trabalho Pedagógico”. Os estudos 

nas reuniões da equipe e encontros de formação continuada na escola têm possibilitado uma 

maior aproximação e conhecimento mais aprofundado sobre os desafios do cotidiano escolar, 

especialmente em relação ao planejamento, a seleção de conteúdos, as metodologias e 

estratégias de ensino e o processo de avaliação.  

O ensino remoto durante a pandemia tem mostrado que há grandes desigualdades e 

dificuldades quanto ao acesso à internet e uso de equipamentos. Do mesmo modo, o curso de 

extensão tem proporcionado a discussão de temas como: o planejamento da pedagoga, o papel 

do pedagogo na organização do trabalho pedagógico, Fundamentos do Currículo e o Projeto 

Político Pedagógico (PPP) e os desafios para sua concretização. 

Conclui-se que as atividades realizadas neste ano, mesmo que de forma remota 

possibilitaram, por parte dos extensionistas e profissionais da escola, a reflexão sobre as 

dificuldades enfrentadas pelo professor e pedagogo, bem como, pensar possibilidades para 

superar tais desafios. Defende-se que é preciso lutar pelo financiamento e educação de 

qualidade, assim como, manter a resistência, solidariedade e ética como caminho. Reafirma-se 

a importância do planejamento na prática docente e o papel do pedagogo na luta por um ensino 

comprometido com a maioria dos estudantes. 
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