Dicas para preparar o ano letivo de 2022 da sua escola
O segundo semestre de 2021 já está entrando na reta final e está mais do que na hora de preparar o ano
letivo da sua escola para 2022.
O ano de 2021 foi muito desafiador uma vez que, apesar do advento das vacinas contra o novo
coronavírus, a pandemia ainda não teve seu fim decretado.
Com isso, a segurança de pais, alunos, professores e funcionários depende dos protocolos de
segurança. E, apesar da flexibilização que possibilitou o retorno parcial das atividades presenciais, as
adaptações necessárias foram incontáveis, o que deixou a rotina escolar ainda distante da total
normalidade.
A vacinação ainda está em curso e, portanto, é imprescindível que a preparação do ano letivo de 2022
não ignore algumas consequências da pandemia do novo coronavírus.
A seguir, destacamos algumas dicas valiosas para a preparação do ano letivo da sua escola em 2022.

O Planejamento
O planejamento do ano letivo é um documento extremamente importante, elaborado com base nos
objetivos definidos pelo Projeto Político pedagógico (PPP), que guia todo o funcionamento da instituição
escolar. Sua elaboração é uma empreitada complexa, que envolve a equipe e deve ser realizada
cuidadosa e detalhadamente.
Ainda que algumas adaptações necessárias por conta da pandemia do novo coronavírus influencie no
planejamento do ano letivo de 2022, não se pode perder de vida os reais objetivos desse documento. Ou
seja, apesar das demandas atuais, o planejamento deve contemplar (na medida do possível), os
objetivos “tradicionais”.
Tais objetivos incluem:
- Elaboração os objetivos que devem ser alcançados;
- Planejamento da rotina de funcionamento da escola, facilitando o trabalho de professores e demais
colaboradores;
- Elaboração de estratégias que garantam a aplicação das diretrizes nacionais e locais;
- Elaboração do calendário escolar;
É importante ressaltar que, além de guiar o andamento das atividades escolares no ano que virá, o
planejamento é também um momento importante de reflexão, em que gestores, professores e
colaboradores analisam o ano que terminou, trocam experiências e feedbacks e definem o que precisa
ser aprimorado no futuro.
Um bom planejamento é elaborado com o apoio de toda aequipeque pode contribuir valiosamente,
sobretudo no que diz respeito aos seguintes aspectos:
- Definição de objetivos e metas para a gestão escolar (nas esferas pedagógica, administrativa e
financeira ;
- Revisão das normas escolares relacionadas à convivência;
- Revisão do calendário escolar e períodos de avaliação;

- Elaboração do calendário de reuniões e eventos (como festas e feiras culturais);
- Elaboração da grade de horários;
- Distribuição de turmas;
- Revisão das regras escolares relacionadas à utilização dos espaços e materiais;
- Reavaliação do Projeto Político Pedagógico (PPP);
É importante ressaltar que além das esferas pedagógica e administrativa, o campo financeiro também
deve ser considerado na elaboração do planejamento. As estratégias de captação de alunos e a análise
e otimização das despesas também devem ser contempladas.

A importância dos feedbacks
Um bom planejamento leva em conta os feedbacks de pais, alunos, professores e demais colaboradores.
Isso porque a instituição escolar é como um organismo vivo, composto por dezenas de pessoas. Além
disso, é importante ter em mente que uma escola de qualidade é voltada para os alunos e, portanto, é
preciso estar atento às impressões que pais e responsáveis estão criando sobre a escola.
Porém, mais do que atentar-se aos comentários, é possível realizar pesquisas simples, com poucas
perguntas, e levar as respostas em consideração na elaboração do planejamento.

Metas e objetivos adequados
Como já dito anteriormente, o planejamento contempla as metas e objetivos em todas as esferas da
instituição escolar. Tais metas e objetivos precisam necessariamente ser plausíveis, alcançáveis e estar
em consonância com a realidade da instituição, que envolve:
- Estrutura física;
- Tamanho da equipe;
- Eventos externos que possam influenciar a rotina escolar (como o advento da pandemia do novo
coronavírus).
Os objetivos também devem levar em conta os feedbacks recebidos, para garantir que haja alinhamento
com as expectativas de pais e responsáveis, e que professores, gestores e colaboradores não se sintam
desmotivados (o que pode impactar diretamente seu rendimento e, consequentemente, o bom
funcionamento da rotina escolar).

Reavaliando a infraestrutura escolar
O planejamento é também um momento de reflexão e troca de experiências, que influenciará o ano
seguinte. Dessa forma, cabe também avaliar o estado da infraestrutura da instituição, verificando a
necessidade de adaptações, reformas e pinturas.
Além da construção em si, itens como mesas, carteiras, cadeiras, tatames, eletroeletrônicos (como
computadores e televisores) brinquedos, bebedouros e lixeiras devem ser avaliados para determinar se
a substituição ou reparo são necessários.

A influência da pandemia sobre o planejamento escolar em 2022
A pandemia do novo coronavírus teve grandes impactos sobre as rotinas escolares nos anos de 2020 e
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2021. Fatores como a implementação repentina do ensino à distância, seguida pela volta gradual à
modalidade presencial (instauração do modelo híbrido) e a adoção dos protocolos de segurança
exigiram muito jogo de cintura de gestores, professores, pais e alunos.
Tais impactos podem ter reflexos na elaboração do planejamento escolar do ano de 2022, porém, cada
região possui suas particularidades as quais devem ser analisadas e levadas em consideração.
Outro aspecto que não se deve perder de vista é a legislação. Novas resoluções foram criadas para
adaptar a educação básica ao período de isolamento social e, por conta do grande impacto gerado por
tal período, novas resoluções podem ser criadas.
Os protocolos de segurança, que deverão ser mantidos, também precisam ser considerados.

Cumprindo o planejamento
Ainda que 2021 ainda não tenha chegado ao fim, a elaboração do planejamento do ano letivo de 2022 já
deve contar com estratégias que visem garantir que as regras, objetivos e demais definições sejam
seguidas.
Portanto, é imprescindível observar os seguintes pontos:
- as informações precisam ser claras;
- toda a equipe precisa estar ciente sobre o que foi definido no planejamento bem como quais as
condutas que serão adotadas para o seu cumprimento;
- os trabalhos precisarão ser acompanhados de perto, para garantir que o planejamento esteja sendo
seguido. Também pode ser necessária a reavaliação de alguns aspectos.
O planejamento do ano letivo é um instrumento que guia a rotina e desenvolvimento da instituição
escolar e, dessa forma, é extremamente importante que todos os seus detalhes sejam elaborados com
muito carinho e cuidado.
Gostou das nossas dicas? Então não deixe de visitar o nosso site e confira mais conteúdos!

