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1.HISTÓRICO

1.1. Introdução

Prezada família GGE

  Tivemos um ano de 2020 de extremo desafio e enormes obstáculos. Es�vemos solidários a 
todas às famílias e alunos durante a pandemia que alterou a ro�na de todo o planeta. A par�r disso, 
toda a equipe pedagógica e de professores, uniu-se para estruturar o mais completo programa de 
aulas online ao vivo e de acompanhamento pedagógico, garan�ndo aos nossos alunos a mais alta 
qualidade de ensino, o que é nossa marca e está registrada no nosso DNA há 25 anos.

  Chegamos em 2021. Mesmo depois de tantas incertezas, estamos confiantes neste novo 
ano. Estamos alegres e certos de que este ano é de retomada da nossa ro�na, mesmo que de forma 
adaptada. O sorriso e a alegria dos nossos alunos é o que nos contagia. Poder iniciar o ano le�vo 
com a presença de todos os alunos (veteranos e ingressos em 2021) nos dá a certeza que este ano 
será mais um capitulo da história dos nossos alunos e será também um momento para nossa 
história. Afinal, em 2021, o Colégio GGE completa 25 anos de existência. Chegamos a 1/4 de século 
oferecendo qualidade de ensino, afeto e acima de tudo, oferecemos a oportunidade de nossos 
alunos realizarem seus sonhos. Independente de qual seja!

  Para qualquer jornada, o primeiro passo é o mais importante. Estamos de braços abertos 
para cada família, para cada aluno e para toda comunidade escolar. Nossa certeza é que este ano 
será extraordinário repleto de novas experiências, e de muito aprendizado e ao final de 2021, será 
recheado de resultados!

#Juntos somos mais fortes
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1.2. Ações realizadas pelo Colégio GGE – Projeto PAP 

       A pandemia da Covid-19 impôs mudanças no sistema educacional de todo o mundo. Em 
Pernambuco, as aulas presenciais foram suspensas desde março de 2020. Nesse momento, o 
Colégio GGE par�u na frente e criou, em tempo recorde, o Programa de Assistência Pedagógica GGE 
(PAP), para oferecer um suporte pedagógico aos alunos da Educação Infan�l ao Pré-Enem. 

 Ainda no mês de março, o GGE produziu uma série de conteúdos audiovisuais, tais como 
videoaulas, podcasts, listas de exercícios resolvidos, orientações pedagógicas para estudos, entre 
outras informações fundamentais para garan�r que o processo de ensino-aprendizagem 
con�nuasse acontecendo durante o período inicial de paralisação. O programa contou ainda com o 
apoio da equipe mul�disciplinar do GGE, que dispõe de psicólogos, nutricionistas e preparadores 
�sicos, que produziram dicas de bem-estar, habilidades socioemocionais, alimentação e exercícios 
�sicos para manter as crianças e jovens saudáveis, �sica e emocionalmente, para encarar o período 
de quarentena.

 Mesmo com a antecipação das férias escolares para o mês de abril, o Sistema GGE de Ensino 
con�nuou com as a�vidades do PAP GGE, que entrou em sua segunda fase com a�vidades 
pedagógicas que buscavam representar da forma mais fiel possível o horário escolar presencial 
para que não houvesse prejuízo na ro�na de aprendizagem dos alunos, bem como para manter o 
contato dos alunos com seus professores, coordenadores, psicólogos e demais profissionais da 
equipe pedagógica. Os alunos e os familiares receberam uma programação de aulas online (AO 
VIVO), com os horários definidos, e, diariamente, precisaram ingressar em sua sala virtual, onde 
puderam encontrar com seus colegas de série, professores e equipe pedagógica. As aulas online 
(AO VIVO) envolveram mais de uma centena de profissionais, entre professores, coordenadores e 
gestores, que foram capacitados por uma equipe de apoio e começaram a interagir todos os dias, 
online e ao vivo, com os alunos. 

 Passado o período de férias escolares, que antecipou e revisou conteúdos, os estudantes já 
estavam habituados às ferramentas e prontos para mais um desafio: assis�r a aulas inéditas 
ministradas pela equipe de docentes que é referência em Pernambuco. Nesse novo momento do 
PAP, a par�r de 4 de maio de 2020, a ro�na de estudos passou a valer tanto quanto aulas presenciais, 
e, por isso, o GGE preparou uma estrutura para ajudar pais e alunos no suporte pedagógico dessa 
nova fase do ensino remoto, não presencial.
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Conforme a Resolução 03/2020 do Conselho Estadual de Educação, a equipe GGE preparou uma 
programação de aulas que contemplou todos os alunos GGE, desde os mais jovens, da Educação Infan�l, 
até aqueles do Pré-Enem. Em todos os segmentos de ensino, as aulas do PAP foram conduzidas por três 
eixos:
  

Além da matriz de aulas online, o Colégio GGE desenvolveu projetos extraordinários que vão muito 
além da grade tradicional de ensino. Além de estudar Geografia, Matemá�ca, História e disciplinas 
socioemocionais, os estudantes �veram à disposição um cardápio de a�vidades ele�vas do projeto Outbox 
Learning, pensado para trazer leveza e contribuir com a humanização do ensino.

Dessa forma, os alunos puderam optar por mergulhar no universo das expressões de talentos 
musicais e corporais, da culinária, do debate e da oratória, e da estratégia que é inerente a um jogo de 
xadrez. Em um período bastante delicado para a humanidade, foram convocados a refle�r sobre diversos 
aspectos sociais, polí�cos e econômicos, sempre permeados pela cidadania e pela é�ca. Puderam 
conversar sobre afeto por animais de es�mação, aprender a acalmar a mente com técnicas da atenção 
presente (mindfulness). Tudo isso para, cada vez mais, estarem aptos a lidar com a nova realidade que se 
apresenta.

Com a proximidade da retomada das aulas presenciais, uma nova fase do PAP foi posta em prá�ca, 
cuja etapa primordial neste processo foi a verificação da aprendizagem dos alunos durante o período de 
aulas remotas. O obje�vo era iden�ficar como o conteúdo foi absorvido e onde estão as dificuldades dos 
estudantes. Com este diagnós�co, a escola pôde traçar o plano de abordagem do conteúdo e a necessidade 
de revisão dos assuntos no retorno das aulas no formato híbrido (aulas presenciais e aulas remotas 
simultaneamente).

Para os Ensinos Fundamental 2 e Médio, as avaliações foram realizadas através do Exame de Verição 
de Aprendizagem (EVA), ferramenta que faz parte do Sistema GGE de Ensino e que foi adaptada para o 
formato online, e pelo Simulado Online. Através dessa inicia�va, a equipe pedagógica do Colégio GGE pôde 
acompanhar o desempenho dos alunos em cada conteúdo programá�co previsto no planejamento 
bimestral e oferecer relatórios de desempenho individuais por turma, série, unidade de ensino, disciplina e 
professor.



 Tanto os pais quanto os alunos �veram acesso aos relatórios completos de desempenho, por 
meio do Sistema de Gestão Pedagógica V4, com o qual já estão familiarizados, e recebem um plano 
personalizado com base em suas necessidades individuais. Além disso, o estudante teve acesso a 
vídeos com a resolução das questões em que encontrou dificuldades durante o simulado. 

 De acordo com o sócio-diretor do Colégio GGE, Herbetes de Hollanda, agora na fase da 
retomada gradual das aulas, é preciso entender como o aluno se encontra, tanto do ponto de vista 
pedagógico quanto do lado emocional. “Oferecemos os conteúdos, mas houve realidades 
diferentes. Então, alunos têm diferentes níveis de aprendizagem. Temos que iden�ficar onde estão 
as lacunas para sermos cirúrgicos na retomada com revisões e complementos do ensino “, explica. 

 Durante todo o período em que as aulas presenciais foram suspensas, vivemos um momento 
de muita união e adaptação, criando uma nova dinâmica no processo de ensino-aprendizagem. 

  Agradecemos imensamente às famílias por todo o apoio e parceria que nos ajudaram a 
construir o mais completo projeto pedagógico de Pernambuco. Juntos sempre ficamos! O mais 
importante é con�nuarmos nesse caminho de preparar nossos alunos para a vida, oferecendo 
todas as ferramentas para realizarem seus sonhos.

2. PROJETO DE RESGATE

 Desde o início da história do GGE, o nosso propósito é mais do que educar, preparar nossos 
alunos para conquistarem seus sonhos. E sabemos que para isso precisamos conectar pessoas e 
engajá-las nesse obje�vo.

 Diante do desafio vivido pela pandemia da Covid 19, entendemos que precisamos auxiliar 
nossos alunos na construção diária da jornada pedagógica que os levarão ao sucesso escolar. Dessa 
forma, trabalharemos ao longo do ano nas dificuldades e na certeza de que juntos (família e escola) 
conseguiremos.
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2.1. Acolhimento Pedagógico

  Por 2020 ter sido um ano a�pico, onde o acompanhamento pedagógico se deu de forma 
remota e o contato (professor-aluno) e (família-escola) foi feito em uma dinâmica até então inédita, 
a retomada deste novo ano le�vo irá nos proporcionar também renovar este contato. Entender do 
aluno como foi o seu ano de 2020, do ponto de vista pedagógico e emocional, é, acima de tudo, 
poder dar esta tranquilidade às famílias de que em 2021 estaremos juntos trabalhando no bem 
estar e aprendizado de cada estudante.

  Assim, desenvolveremos ações pedagógicas voltadas aos públicos-alvo desse acolhimento 

pedagógico:

ALUNOS

Ÿ Atendimentos de acolhida com alunos;

Ÿ Ações de inibição de tensão com vivências;

Ÿ Orientações de estudo.

FAMILIARES

Ÿ Atendimentos de acolhida;

Ÿ Reuniões de orientação;

Ÿ Plantões pedagógicos.

PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELAS AÇÕES: 

Ÿ SOEP, equipe pedagógica e professores.
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2.2. Trilhas de Aprendizagem

  Entendemos que o início de um ano le�vo gera uma nova adaptação dos alunos, em virtude 
do que foi vivido em 2020, e a necessidade de organização individual da ro�na de estudos. 

  Acreditamos que o estudo diário e o acompanhamento da família são determinantes para o 
sucesso no processo de aprendizagem. 

  Reunindo nosso �me de especialistas, pedagogos, psicólogos, professores, propomos 
consolidar o repertório dos alunos para que sua caminhada seja firme e segura. Não desejamos que 
o estudante conduza dificuldades para os anos seguintes. Dessa forma, daremos prioridade aos 
conhecimentos das disciplinas básicas que dão suporte aos demais eixos forma�vos.

  Sabemos da importância de todas as disciplinas, mas compreendemos que precisamos ser 
bem cirúrgicos nesse processo de formação e na bagagem que cada aluno precisa levar para o ano 
seguinte. Não é momento de sobrecarregar os alunos com tantas aulas.

2.3. Aprendizagens Essenciais

  A equipe de professores do Colégio GGE referência em educação há mais de 25 anos e 
detentora, junto com nossos alunos e familiares, dos melhores resultados do nosso estado 
trabalhou na seleção das aprendizagens essenciais que cada aluno deve ter para progredir de ano 
sem dificuldades. 

  De acordo com a nova BNCC (Base Nacional Comum Curricular), os conteúdos integram-se 
ao longo dos anos do ensino fundamental (séries finais) e favorecem o trabalho harmonioso entre 
as disciplinas e es�mulam o aprendizado de habilidades e competências.

  Dessa forma, foram criadas as trilhas pedagógicas baseadas nas aprendizagens essenciais de 
cada série. E a jornada do aluno vai ser conduzida com as demandas necessárias para a 
progressão exitosa. 

Português Matemática
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2.4. Jornada do Conhecimento

  A jornada do conhecimento vai acontecer de forma online e ao vivo para possibilitar a 
par�cipação de todos os alunos e sempre no contraturno de suas a�vidades pedagógicas. Ela terá 
um tempo ideal para que exista a conciliação do estudante com o resgate pedagógico e as 
a�vidades diárias de sua ro�na de estudos.

  Os professores realizarão o resgate dos principais conteúdos e farão os alunos colocarem a 
mão na massa na realização de exercícios. Acreditamos que o aprendizado acontece quando 
colocado em prá�ca.

  Nossos encontros acontecerão de forma semanal, com horários dis�ntos para cada trilha de 
aprendizagem. O número de encontros também foi definido pela equipe pedagógica que conduz o 
projeto e que avaliou ser suficiente para o aprendizado dos conteúdos essenciais.

Aprendizagens essenciais

Múltiplos e divisores de um número natural, número primo e critérios 
de divisibilidade.

Conceitos de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum de 
números naturais.

Adição e subtração de fração 

Multiplicação e divisão 

Operação com números decimais

Análise de tabelas e gráficos

Ângulos 

Unidades de medida de comprimento 

Unidades de medida de área

Unidades de medida de volume 

Modelo

Série: 

6º ano

Disciplina: 

Matemá�ca
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2.5. Acompanhamento de Aprendizagem

  O acompanhamento da aprendizagem desses conteúdos essenciais vai se dar diariamente 
nos encontros por meio da realização de a�vidades onde o aluno vai verificar o seu entendimento e 
aprendizado.  A par�cipação nas aulas e a realização dos exercícios são extremamente necessárias 
para fortalecer o desenvolvimento dessas competências trabalhadas em cada conteúdo. 

 Durante a jornada do conhecimento, também teremos alguns momentos com a aplicação de 
avaliações da aprendizagem. Momento importante para percebermos o desenvolvimento do aluno 
e suas reais necessidades. Lembramos que cada aluno tem o seu tempo e o aprender acontece de 
forma individual.
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2.6. Parceria da Família

Querida Família,

 

 É com muita sa�sfação que anunciamos um Plano de Resgate Pedagógico e nos enchemos de 
alegria em saber que poderemos contar com o apoio de todos vocês neste novo momento vivido.

 O úl�mo ano foi de tempos di�ceis e de muitos aprendizados para as ins�tuições de ensino 
de todo o país. Conseguimos fazer uma escola a distância, mas percebemos que a ausência de 
vivências presenciais foi sen�da pelos alunos em 2020, pois temos a consciência de que o nosso 
trabalho vai muito além da transmissão de novos conhecimentos. 

 Como ins�tuição de educação, sabemos da grande responsabilidade que temos diante do 
“Novo Normal”, por isso não poupamos esforços para a elaboração de um plano de retomada 
denso, consistente e, sobretudo, muito bem respaldado pelo Hospital Albert Einstein – SP, pela 
Infecto Associados do Recife e pela CIA Consultores. Ins�tuições que, em suas áreas de atuação, 
carregam a exper�se necessária para a elaboração de todos os protocolos sanitários que o 
momento exige.

 Sabemos que podemos contar com vocês para enfrentarmos juntos esta nova etapa de 
vitória contra a Covid-19 e estamos muito felizes por recebê-los em nossa casa.

 De antemão, agradecemos às famílias a confiança em nosso projeto pedagógico, que tem 
mostrado a sociedade pernambucana resultados sólidos durante estes 25 anos de existência do 
Colégio GGE. Iniciamos este ano le�vo de 2021 ainda mais fortes e mais convictos da importância de 
nosso papel neste novo fazer educacional.

 

Obrigado, Família GGE
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