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RESUMO: O acompanhamento pedagógico é uma atividade de suma importância. 

Evidenciando tal premissa o presente artigo trata do estudo realizado com docentes 

da escola SENAI de Guaramirim (SC). Ao propô-lo, procura-se identificar resultados 

obtidos a partir do acompanhamento pedagógico docente durante aulas remotas. A 

análise realizada pautou-se em dados obtidos através de uma pesquisa de campo de 

natureza aplicada, que objetivou: a) investigar resultados dos métodos de 

acompanhamento pedagógico ofertado; b) identificar se as formas de promover a 

formação continuada para o uso de tecnologias educacionais nas aulas remotas foram 

efetivas, e c) compreender como foi promovida a qualificação das práticas 

pedagógicas docentes neste período. Dentre os principais resultados destaca-se a) 

os docentes afirmam que a orientação pedagógica é importante e necessária e 

qualifica as aulas; b) a formação para adaptação de conteúdos e a interação entre 

equipe pedagógica e docentes, além de apresentar dificuldades encontradas com a 

falta de presencialidade física, se tornou barreira aos docentes no desenvolvimento 

de prática pedagógica durantes as aulas remotas; c) de acordo com a pesquisa, ainda 

existem possibilidades a serem desenvolvidas em relação ao acompanhamento 

pedagógico, que melhorar as práticas docentes nas aulas remotas, principalmente no 

que diz respeito ao acompanhamento pedagógico direcionado ao aluno, pois a maior 

dificuldade encontrada pelo docente no período remoto foi a manutenção da interação 

e acompanhamento do aluno remotamente. 
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ABSTRACT: Pedagogical support is an extremely important activity. Evidencing this 

premise, this article deals with the study carried out with teachers from the SENAI 

school in Guaramirim (SC). In proposing it, we seek to identify results obtained from 

the pedagogical teaching support accompaniment during remote classes. The analysis 

carried out was based on data obtained through an applied field research, which aimed 

to: a) investigate the results of the pedagogical monitoring methods offered; b) to 

identify if the ways to promote continuing education for the use of educational 

technologies in remote classes were effective and, c) to understand how the 

qualification of teaching pedagogical practices was promoted in this period. Among the 

main results, the following stand out: a) the teachers affirm that the pedagogical 

orientation is important  and necessary and qualifies the classes; b) training to adapt 

contents and the interaction between the pedagogical team and teachers, in addition 

to presenting difficulties encountered with the lack of physical presence, became a 

barrier to teachers in the development of pedagogical practice during remote classes; 

c) according to the research, there are still possibilities to be developed in related to 

pedagogical follow-up, that could improve which improve teaching practices in remote 

classes, mainly with regard to pedagogical follow-up directed to the student, since that 

the greatest difficulty encountered by the teacher in the period remote was maintaing 

the students interaction interaction and monitoring remotely. 

 

KEY WORDS: Pedagogical monitoring. Remote classes. Senai professional 

education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Percebe-se que o acompanhamento pedagógico docente é um grande desafio, 

essencialmente, diante de tantas mudanças que ocorreram impostas pelo período 

pandêmico, com a suspensão das atividades escolares presenciais, que precisaram 

ser repensadas e adaptadas ao ensino não presencial. Essa readaptação, na maioria 

dos casos só foi possível com o auxílio das tecnologias, como a internet, computador, 

celular.  

Com a introdução de uma nova forma de dar continuidade as atividades 

educacionais, foi necessário, preparar e orientar o docente para desenvolver novas 

práticas incorporando as ferramentas digitais às aulas ministradas de forma online. 

Nesse contexto, a proposição de ações formativas e acompanhamento pedagógico 

destacam-se como elos importantes capazes de qualificar o fazer docente. Para Freire 

(1996, p. 43), “[...] na formação permanente dos professores, o momento fundamental 

é a reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de 

ontem que se pode melhorar a próxima prática”. Nesse sentido, o acompanhamento 

pedagógico e a orientação assume papel fundamental no pensar a readaptação da 

prática docente para o novo momento.  

Sabe-se que ainda são necessários muitos passos para qualificar as práticas 

educacionais pedagógicas utilizadas em atividades remotas e o acompanhamento 

pedagógico. Entretanto, de acordo com Porto (2006, p. 44) “A escola defronta-se com 

o desafio de trazer para o contexto as informações presentes nas tecnologias e as 

próprias ferramentas tecnológicas, articulando-as com os conhecimentos escolares e 

propiciando a interlocução entre os indivíduos”. 

Partindo disso, a equipe pedagógica que atua na unidade Senai de Guaramirim, 

formada pela orientadora pedagógica que atua diretamente com os professores e o 

coordenador regional que trabalha diretamente na coordenação pedagógica de todas 

as unidades da Regional de Jaraguá do Sul, do qual a unidade faz parte, sentiu-se a 

necessidade de propor um estudo específico para a escola afim de contribuir e 

aprimorar as experiências vividas no período de aulas remotas. A escolha do tema 

deu-se pelo fato de que a autora trabalha como orientadora pedagógica na unidade 

em questão. Como coordenadora pedagógica trabalha com a orientação dos 

profissionais de todas as turmas e cursos. Nesse sentido se faz primordial esse estudo 
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que buscou delinear reflexões e trazer contribuições ao seguinte problema de 

pesquisa: como o acompanhamento pedagógico docente durante o período de aulas 

remotas, contribui para a evolução das práticas pedagógicas na escola SENAI de 

Guaramirim nos cursos de educação profissional, especificamente nos programas de 

Aprendizagem Industrial3? Na mesma direção os principais objetivos da pesquisa 

amparam-se em:  

 Investigar a efetividade dos métodos de acompanhamento pedagógico 

disponibilizado ao docente no período de aulas remotas;  

 Identificar se as formas de promover a formação continuada, propostas 

pela equipe pedagógica, para o uso de tecnologias educacionais nas aulas remotas 

foram efetivas; 

 Compreender como o acompanhamento pedagógico pode melhorar as 

práticas docentes nas aulas remotas. 

Com esse intuito, a seguir destaca-se a importância do acompanhamento 

pedagógico docente como estratégia essencial à prática educacional, sua relação com 

o novo cenário educativo, bem como necessidade da participação efetiva da equipe 

pedagógica no desenvolvimento de ações didáticas coerentes ao novo ambiente de 

readaptação de processos avaliativos, materiais didáticos e utilização das tecnologias 

a favor do desenvolvimento de habilidades e competências envolvidas na formação 

integral do aluno como parte relevante no processo de formação docente. Por último, 

pontuam-se os principais resultados da pesquisa e as devidas análises.  

 

2 A IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NO SENAI 

 

Pode-se destacar que no Estado de Santa Catarina, a maioria das instituições 

educativas contam com uma equipe pedagógica que, a partir das legislações vigentes, 

são responsáveis pelo trabalho pedagógico tanto em relação aos estudantes como 

aos professores. No SENAI4, isso não é diferente. No documento orientador deste 

estabelecimento de educação profissional encontra-se descrito que “[...] a construção 

                                                 
3 Os Programas de Aprendizagem Industrial preparam os jovens e adolescentes para o primeiro 
emprego. Quem participa, vivência na teoria e na prática as qualidades e habilidades do dia a dia da 
profissão escolhida. 
4 O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) é uma instituição privada brasileira, de 
interesse público, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica, que atua no ramo da educação 
profissional.    
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do conhecimento implica em uma ação partilhada entre docente e alunos, e 

consequentemente a relevância de práticas de ensino baseadas no diálogo [...]” 

(SENAI, 2019, p.92).  

Na mesma direção, destacam-se entre outros, estudos de Vygotsky (1984), que 

também identifica a prática e o acompanhamento pedagógico trabalha para 

desenvolver estratégias que tornem o docente apto a reconhecer as potencialidade e 

dificuldades do aluno, além de capacidade de aprender a partir de contextos reais e 

suas relações sociais. Ademais, o mesmo documento orientador das metodologias 

utilizadas nas escolas SENAI, também destaca que o acompanhamento pedagógico 

precisa desenvolver meios de capacitar o professor para tais trocas que promovam a 

aprendizagem significativa, destacando também contribuições baseadas nas 

afirmações de Eusebel (2010), onde a evolução do processo de ensino aprendizagem 

significativa está ligado ao processo cognitivo desenvolvido a partir do significado real, 

do contrário, não se ultrapassa a memorização de conteúdos e conceitos sem sentido 

prático.  

Nesse interim, qualificar as atividades remotas foi uma das saídas encontradas 

pela equipe pedagógica do SENAI, uma vez que, devido ao isolamento social causado 

pela pandemia vivida a partir do início de março de 2020, onde o isolamento social se 

tornou uma questão de segurança sanitária e medidas de contenção do Covid-195, as 

aulas presenciais foram suspensas e os profissionais passaram a trabalhar de forma 

remota, em atividades não presenciais. Tornou-se então, necessária a reestruturação 

e adaptação da metodologia de ensino até então utilizada, tendo presente às palavras 

do grande educador Freire (1994), destacando que a práxis educativa transforma o 

ensinar e aprender real, concreto, significativo, tanto para quem aprende quanto para 

quem ensina.   

De acordo com Nunes (1993) metodologia de ensino pode ser entendida, como 

a aplicação dos princípios gerais de uma ciência, traduzidos nos seus métodos nas 

situações de ensino. Entende-se que o método “[...] é caminho, é opção por um trajeto 

até o alcance de objetivos que se sintetizam na aprendizagem” (RANGEL, 2013, p. 

13). Considerando esses princípios a metodologia tornou-se remota, com uso de 

ferramentas tecnológicas, para as aulas dos cursos de educação profissional, 

                                                 
5 COVID-19 é a doença provocada pelo vírus coronavirus. (SCHUELER, 2020) 
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especificamente nos programas de Aprendizagem Industrial de Guaramirim. 

 

2.1 O uso das ferramentas tecnológicas em aulas remotas 

  

Vivemos em uma sociedade rodeada pelas tecnologias. Com a pandemia e as 

aulas remotas esse uso tem se intensificado dentro das instituições de ensino. Esse 

contexto mostrou o quanto a tecnologia tem se mostrado eficiente e o quanto as 

pessoas precisam estar aptas a esse avanço tecnológico. Neste contexto, o modelo 

de aulas desenvolvidas durante o período, foram aulas remotas, onde os docentes 

interagiram em tempo real, através da tecnologia, adaptando conteúdos e práticas, 

mas seguido os princípios das aulas presenciais.  

As aulas remotas ocorrem ao vivo e online de forma interativa, com conexão 

através de ferramentas tecnológicas disponíveis como smartphones, notebooks, 

tablets, além de dispositivos existentes de fácil acesso e custo baixo, como por 

exemplo, games, redes sociais, vídeos e fotos online, aplicativos, softwares, 

simuladores, entre outros. Neles o professor encontra apoio para o processo ensino e 

aprendizagem capaz de promover a construção do conhecimento.  

 
“As aulas remotas realizadas no contexto do Coronavírus são atividades de 
ensino mediadas pela tecnologia, mas que se orientam pelos princípios da 
educação presencial. Aulas remotas oferecem a continuidade da 
escolarização por meio de recursos tecnológicos [...] as lições são 
encaminhadas às turmas pelos professores de cada matéria, no mesmo 
horário da aula presencial [...] Com a suspensão das aulas presenciais, o 
Ministério da Educação, em caráter excepcional, divulgou e tem prorrogado 
uma portaria que autoriza a retomada das disciplinas em andamento por meio 
de aulas on-line e atividades remotas. [...] Na prática, o ensino remoto é feito 
por um professor que ministra aulas, sejam elas ao vivo ou gravadas, por 
meio de videoconferência ou recurso similar. A carga horária é a mesma das 
aulas presenciais, mantendo-se a frequência”. (NOVO, 2020, p.02) 

 

A evolução tecnológica possibilitou e trouxe consigo a exigência de reflexões 

acerca do uso de ferramentas educacionais, tais como disponibilidade de 

informações, recursos tecnológicos que interliguem e proporcionem interações entre 

os agentes presentes no processo educacional, para torná-lo mais dinâmico e 

inovador. “O uso das tecnologias, quando planejado estrategicamente e alinhado aos 

desafios educacionais, pode ser um forte aliado na promoção da mediação e no 

desenvolvimento de aprendizagens significativas” (SENAI, 2019, p. 101).  

A utilização de metodologias ativas, podem sim contribuir para o 
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desenvolvimento de práticas metodológicas capazes de fomentar seu uso pedagógico 

embasado em um currículo adaptado a elas e a nova realidade escolar, é o que pode 

abrir caminhos para resultados positivos no desenvolvimento da aprendizagem 

significativa do aluno e no desenvolvimento de competências socioemocionais, além 

de valorizar o professor e sua função essencial no processo. Para Moran (1998, p. 9): 

 

“A Internet é uma tecnologia que estimula a motivação dos alunos pela 
novidade e pelas possibilidades inesgotáveis de pesquisa que oferece. [...] 
Mais que a tecnologia, o que facilita o processo de ensino-aprendizagem é a 
capacidade de comunicação autêntica do professor ao estabelecer [...] aluno 
desenvolve a aprendizagem cooperativa, a pesquisa em grupo, a troca de 
resultados [...]”. 

 

As experiências com ferramentas tecnológicas nos contextos escolares são 

positivas e podem trazer evolução nos resultados de aprendizagem individuais e 

coletivas. Basicamente, utilizar a própria internet como meio de conectar professores 

e alunos é altamente tecnológico.  

 

2.2 Adaptação das práticas pedagógicas baseadas na Metodologia SENAI de 

educação profissional 

 

O SENAI possui uma metodologia própria que se encontra destacada no livro 

intitulado “Metodologia SENAI de educação profissional (MSEP)”. Esse material 

metodológico foi desenvolvido pela entidade em âmbito nacional e “[...] é baseada na 

aprendizagem significativa para o desenvolvimento do perfil profissional ideal para as 

demandas do mercado de trabalho da indústria, sua evolução é contínua e baseada 

no desenvolvimento de competências profissionais técnicas e socioemocionais que 

tornam o profissional apto ao mundo do trabalho” (SENAI, 2019, p.16).  

Ainda de acordo com o MSEP da instituição “[...] a prática pedagógica é o 

resultado de um conjunto de ações didático-pedagógicas que, de forma integrada e 

complementar, são empregadas para o desenvolvimento dos processos de ensino e 

de aprendizagem”. Para tanto, a prática pedagógica e o desenvolvido das ações em 

meio a pandemia, buscou atender as necessidade atuais de medidas de segurança à 

saúde, porém sem permitir que houvesse queda na qualidade dos serviços 

educacionais ofertados no período. Ainda, com base no documento orientador a 

mediação da aprendizagem é:  
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[...] um tipo especial de interação entre alguém que ensina (mediador) e 
alguém que aprende (mediado), caracterizando-se como uma interposição 
intencional e planejada do docente, que deve fazer intervenções contínuas 
nos processos de ensino e de aprendizagem, com o objetivo de promover 
não apenas a construção de conhecimentos, mas o desenvolvimento das 
capacidades fundamentais para o futuro exercício de uma profissão. (SENAI, 
2019, p.96) 

 

Dessa forma, o diagrama abaixo apresenta essa relação da mediação 

pedagógica da prática docente proposta pelo SENAI que favorece a interação entre o 

aluno e o professor, de forma que esses sujeitos possam desenvolver e ampliar suas 

capacidades. 

 

Figura 01 – Mediação da prática docente 

 

Fonte: Metodologia Senai de Educação Profissional (SENAI, 2019) 

 

A formação do aluno, futuro profissional da indústria, precisa de fato envolver 

metodologias diferenciadas, quebrar paradigmas e explorar tecnologias educacionais 

em todos os contextos sociais no desenvolvimento de competências e habilidades, na 

formação docente e no acompanhamento pedagógico, ou seja, existe uma mudança   

de paradigmas, que resulta da somo dos processos de ensino e da aprendizagem, 

tornando o aluno e docente protagonistas no processos.  

Na visão de Perrenoud (2002, p.132), a formação escolar deve favorecer não 

apenas a construção de conhecimentos, mas também o desenvolvimento de 

competências. Isso demonstra que professor não é o único agente de transformação, 



10 
o aluno também é agente ativo e precisa ser orientado e instigado para a busca de 

sua autonomia e transformação. 

 

2.3 Os desafios do acompanhamento pedagógico na formação docente 

 

O acompanhamento pedagógico deve ser considerado uma estratégia de 

ensino e orientação, com objetivo de elevar as potencialidades do aluno e do docente. 

Para Cunha (2013, p. 6), um dos desafios da formação docente é a compreensão de 

que a dimensão social vivida pelo aluno e pelo professor, interfere na forma de 

compreender o papel do professor e, por conseguinte, sua formação. Portanto, 

segundo ele, deve-se levar em consideração que todas as incertezas e mudanças 

geradas pelo contexto atual, podem consequentemente interferir no desempenho 

docente. 

No desenvolvimento das práticas pedagógicas motivar e atribuir novos 

significado aos conhecimentos técnicos profissionais do docente, proporciona práticas 

inovadores e criativas para o uso das tecnologias adequadas, além de melhorar o 

planejamento e a organização das aulas remotas. Nóvoa (1992, p.18), “[...] afirma que, 

os professores precisam ser protagonistas activos nas diversas fases dos processos 

de formação: na concepção e no acompanhamento, na regulação e na avaliação”.  

Mosqueira (1976, p. 105) diz que “Toda e qualquer revolução pedagógica deve 

levar em conta a afetividade do educador, pois suas aptidões afetivas são 

fundamentais para o mundo do futuro”. Entretanto, existem variáveis e inúmeras 

suposições. Deve-se considerar não apenas o histórico profissional técnico de 

formação do docente, mas também a capacidade que o professor desenvolveu de 

compreender e transmitir conhecimentos, mais precisamente como ele desenvolve 

suas relações a partir deles. Essa capacidade está intimamente ligada às suas 

competências emocionais e sócio afetivas, principalmente nas experiências diante do 

contexto pandêmico adverso que vivemos.  

O professor é agente promotor de engajamento e autonomia. Nessa direção 

Piaget destaca que: 

 

Autonomia é a capacidade de tomar decisões em dois campos. No campo 
moral, refere-se a decidir entre o que é certo e errado. No campo intelectual, 
é decidir o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, levando em 
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consideração fatos relevantes, independentemente de recompensa e 
punição. (1994, p.23-34). 

 

Corroborando Freire (1996, p.112) traz que “[...] o professor precisa, saber que 

ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 

produção”. Diante dessa tarefa do docente, o papel da equipe pedagógica passa a ser 

fundamental.  

 

2.3.1 O papel específico da equipe pedagógica no acompanhamento docente 

 

Para Lima e Santos (2007), o profissional da equipe pedagógica é uma peça 

chave no processo educativo. Por isso, manter a comunicação clara entre toda a 

comunidade escolar é essencial, assim como manter o foco e o equilíbrio emocional 

(TOMELIN, 2020). Orientar, participar e acompanhar aulas remotas através e propor 

ações em conjunto com o professor, também pode produzir subsídios para um 

feedback efetivo e de qualidade, principalmente gerar materiais de referência para 

apoiar em futuras intervenções pedagógicas e acompanhamentos, para consulta e 

encaminhamentos quando necessário. Por fim, Tomelin (2020) também pontua que, 

o docente necessita de apoio de qualidade para melhorar sua interação, e é papel 

pedagógico orientar e disponibilizar ações e materiais que sirvam de referência para 

todos. 

No desenvolvimento das práticas pedagógicas de acordo com a Metodologia 

SENAI no que se refere à educação profissional, definem-se objetivamente os papéis 

de cada agente dentro de suas atribuições, o docente é principal agente do processo 

para uma aprendizagem significativa. É ele quem irá participar diretamente da 

construção do conhecimento através das práticas pedagógicas contextualizadas e 

estruturadas no desenvolvimento de competências para a vida real. Para o SENAI 

(2019, p.101), “O objetivo da prática pedagógica, a partir desse princípio, permite ao 

aluno planejar, tomar decisões e realizar com autonomia determinadas funções, em 

diferentes contextos.”  

Dentre as principais funções, “[...] o papel docente está relacionado a de líder, 

responsável pelo ensino, com capacidade de mediar o processo de aprendizagem, de 

modo a atribuir significado aos conhecimentos formativos” (SENAI, 2019, p.104). Já o 

papel da equipe pedagógica é:  
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[...] Pedagógico têm papel essencial na condução dos processos 
educacionais, pois são as responsáveis por orientar e acompanhar a prática 
docente nos diferentes momentos da sua atuação. [...] Apoiar o Docente no 
entendimento dos princípios e fundamentos da Metodologia SENAI de 
Educação Profissional; Orientar o Docente em relação ao planejamento de 
ensino da unidade curricular, esclarecendo as interligações entre Perfil 
Profissional e Desenho Curricular; Orientar o Docente quanto à adequação 
das estratégias de ensino, ambientes, recursos didáticos e instrumentos de 
avaliação para Alunos com deficiência e necessidades específicas; Orientar 
o Docente quanto ao seu papel como protagonista do processo de ensino e 
como mediador da aprendizagem; Auxiliar no replanejamento da Prática 
Pedagógica, sempre que necessário; Acompanhar as atividades docentes, 
por meio de avaliações/observações de aula, que permitam intervir nos 
processos de ensino e de aprendizagem com ações de melhoria; 
Acompanhar a aprendizagem dos Alunos, fazendo as intervenções 
necessárias e realizando encaminhamentos, conforme diferentes situações e 
contextos. (SENAI, 2019, p.104-105). 

  

É possível complementar que, a responsabilidade atribuída à equipe 

pedagógica, é trazer às práticas características únicas e diferencias, que nem sempre 

são evidenciadas imediatamente, mas sim ao longo do processo. Um 

acompanhamento pedagógico docente e discente de qualidade prioriza o alcance dos 

propósitos educacionais, garantido a qualidade e a eficiência da proposta pedagógica 

no trabalho docente, nos resultados obtidos pelo aluno e o cumprimento das metas 

educacionais projetadas pela instituição para o desenvolvimento da aprendizagem 

significativa.  

 

“A aprendizagem por recepção significativa envolve, principalmente, a 
aquisição de novos significados a partir de material de aprendizagem 
apresentado. Exige quer um mecanismo de aprendizagem significativa, quer 
a apresentação de material potencialmente significativo para o aprendiz [...] 
A interação entre novos significados potenciais e ideias relevantes na 
estrutura cognitiva do aprendiz dá origem a significados verdadeiros ou 
psicológicos. Devido à estrutura cognitiva de cada aprendiz ser única, todos 
os novos significados adquiridos são, também eles, obrigatoriamente únicos”. 
AUSEBEL (2000, p.01-02).  

 

Diante dessas reflexões, cabe à equipe pedagógica, desenvolver no docente a 

capacidade de perceber as potencialidades e particularidades do aluno, seja 

individualmente para cada aluno ou de forma coletiva para a turma, pois a forma de 

aquisição do conhecimento varia entre os indivíduos. O acompanhamento pedagógico 

de qualidade pretende tornar o docente capacitado à reconhecer que o aluno aprende 

a partir do que ele conhece e reconhece acerca do que é proposto. A aprendizagem 

sem significado se torna memorização de conceitos sem apropriação do 
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conhecimento e sem finalidade prática para a vida do aluno.  

 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS E DEFINIÇÕES DA PESQUISA 

 

O processo de pesquisa científica resulta da realização de questionamentos 

sucessivos, que objetivam compreensão e possível solução de problemas. Nesses 

termos, descrevem-se os principais aspectos metodológicos que vão amparar o 

presente estudo. De acordo com Fonseca (2015, p. 9) “[...] a pesquisa possibilita uma 

aproximação e um entendimento da realidade a investigar [...] por meio de 

aproximações [...], fornecendo subsídios para uma intervenção real”.  

O presente estudo trata de uma pesquisa de campo de natureza aplicada, pois 

tem por objetivo investigar aplicações práticas à problemas específicos da sociedade, 

através de entrevistas e interpretação do resultado (GIL,2010), enquanto a natureza 

da pesquisa, classifica-se como um estudo de campo com objetivo descritivo, pois 

procurou descrever e investigar perspectivas da realidade do desenvolvimento de 

aulas remotas. Para Prodanov e Freitas (2013, p.52), “[...] tal pesquisa observa, 

registra, analisa e ordena os dados”. Quanto à abordagem pode ser considerada 

qualitativa, que para Minayo (2003, p.18) “[...] preocupa-se, portanto, com aspectos 

da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e 

explicação da dinâmica das relações sociais.”  

 A presente pesquisa foi desenvolvida e pensada para os professores 

especialistas de ensino, horista e mensalista ativos no quadro de funcionários da 

escola SENAI de Guaramirim (SC) e extensões, que abrangem as cidades de 

Schroeder, Massaranduba, Barra Vela e São Joao do Itaperiú, e fazem parte da 

Regional do Vale do Itapocú - Senai de Santa Catarina. Docentes que atuam na 

educação profissional, especificamente nas turmas de Aprendizagem Industrial, foram 

15 participantes voluntários. 

Para desenvolvimento dos estudos, a coleta, tabulação, análise e interpretação 

dos dados, utilizou-se um questionário online contendo 17 perguntas, dentre elas 15 

fechadas e 02 abertas, cujo link foi enviado pelo e-mail de cada os docentes contou 

com a participação voluntária de 15 docentes especialistas de ensino, horistas e 

mensalistas que atuam com aulas remotas no período de pandemia coronavirus em  

Os dados foram analisados e categorizados, tornando-se objeto do estudo 
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documentado de forma ética, permitindo análises futuras e possíveis comparações 

para elaboração de novas pesquisas na área da educação, que permitam 

proporcionar melhorias e novas perspectivas de desenvolvimento de processos 

pedagógicos no desenvolvimento de aulas remotas. 

 

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

De acordo com a pesquisa, desses 15 profissionais, 46,75% tem entre 5 e 10 

anos de experiência na educação profissional, enquanto 33,33% possuem entre 1 e 

5 anos e, 20% acima de 10 anos. Em relação à formação acadêmica, foram 

identificados como especialistas técnicos nas áreas Têxtil 53%, Gestão 26,7%, 

Metalmecânica 20%, Mecânica e Automação 13,3%, Logística 13,3% e 

Eletroeletrônica 6,7%. Foi possível identificar que, são áreas técnicas profissionais 

específicas e não relacionadas à formação para docência, o que realmente 

demonstra a necessidade da equipe pedagógica estabelecer uma relação clara de 

comunicação, juntamente com métodos adequados ao desenvolvimento para a 

formação pedagógica da equipe docente. 

Sobre as experiências da docência em aulas remotas, 100% dos docentes 

entrevistados informaram nunca ter trabalhado com aulas remotas, mas que em 2020 

trabalharam mais de três meses remotamente, ou seja, trabalharam todo o período 

pandêmico. As respostam levam a compreender que a falta de conhecimento e 

experiência sobre o desenvolvimento de aulas não presenciais, os incentivou a 

buscar leituras sobre o assunto, já que 100% dos entrevistados informou ter 

realizado pesquisas sobre ferramentas e adaptações metodológicas por iniciativa 

própria, o que corrobora com a Metodologia SENAI de Educação Profissional 

(SENAI, 2019), onde o professor precisa ter compreensão do propósito educacional 

e ser autônomo no processo de ensino aprendizagem, ou seja, buscar conhecimento 

o torna independente na evolução de suas práticas pedagógicas. 

Sobre a formação oferecida pela equipe pedagógica várias foram as 

reflexões, mas inicia-se por trazer presente as palavras de Cejas-Leon e Navío-

Gámez (2020, p.160) ao apontar que “Existem planos de formação docente distintos 

ao professor à área técnica e pedagógica, porém, é difícil encontrar apostas 

formativas que incidam em ambas as propostas”. Por este motivo, houve formação 
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inicial ofertado à todas as escolas SENAI do estado, específico e voltado para as 

práticas das aulas remotas, no intuito de formar e qualificar os processos de ensino 

por meio da aprendizagem significativa na formação para o desenvolvimento de 

competências.  

 

Orientar o Docente quanto ao seu papel como protagonista do processo de 
ensino e como mediador da aprendizagem; Auxiliar no replanejamento da 
Prática Pedagógica, sempre que necessário; Acompanhar as atividades, por 
meio de avaliações/observações de aula, que permitam intervir nos 
processos de ensino e de aprendizagem com ações de melhoria; 
Acompanhar a aprendizagem dos Alunos, fazendo as intervenções 
necessárias e realizando encaminhamentos, conforme diferentes situações e 
contextos. (SENAI, 2019, p.104-105). 

 

A pesquisa permitiu identificar que os docentes estão satisfeitos com a forma que 

foi promovida a qualificação das práticas pedagógicas para o período pandêmico. 

Dentre as formações docentes ofertadas pela escola, a “Semana Pedagógica Digital” 

foi uma delas, ocorreu a nível estadual e substituiu a semana pedagógica 

programada para ocorrer presencialmente. Durante este momento ocorreram aulas 

online ao vivo e treinamentos através da modalidade de Educação a Distância (Ead), 

abrangendo temas direcionados às práticas remotas, utilização de metodologias 

ativas, avaliação online, utilização das ferramentas tecnológicas disponíveis, como 

aplicativos, smartfones, câmeras, entre outros temas e ferramentas relacionadas e 

direcionadas ao docente.  

Também, com a equipe pedagógica de Guaramirim (SC), foram realizados 

durante o decorrer do ano letivo, ações como rodas de conversa com temas 

formativos, acompanhamento individualizado ao docente através de vídeo, 

chamadas online para preparação e adaptação de materiais, preparação de 

materiais destinados a avaliação do ensino aprendizagem em momento de 

pandemia, desenvolvimento de competências socioemocionais, entre outros temas 

que envolveram as demandas do momento.  

Os resultados obtidos a partir dos resultados da pesquisa demonstraram que, 

os métodos de acompanhamento pedagógico ofertado foram capazes de qualificar a 

formação para o uso de tecnologias educacionais nas aulas remotas, e principalmente 

que, houve resultado positivos no processo de ensino aprendizagem após as 

intervenções pedagógicas propostas. 

A pesquisa quanto a formação, conforme gráfico 01, representa 93,3% dos 
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docentes que responderam considerar a formação docente ofertada “satisfatória” ou 

“muito satisfatória”. Já, a orientação pedagógica para adaptação ou preparação de 

situação de aprendizagem, materiais didáticos para aulas remotas, planejamento, 

utilização de ferramentas digitais e procedimentos metodológicos das aulas remotas 

resultou em 96,6% de resultado “satisfatório” ou “muito satisfatório”.  

 

Gráfico 1 – Orientação pedagógica para adaptação de materiais e avaliação 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na mesma direção o gráfico 02 demonstra que 100% dos participantes da 

pesquisa, consideraram que houve resultado “Satisfatório” ou “Muito Satisfatório” na 

prática docente após as ações e intervenções pedagógicas da equipe responsável.   

 

Gráfico 2 – Resultados à prática docente 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A busca por ferramentas tecnológicas como propostas de inovação e 

desenvolvimento da qualidade e aprendizagem significativa envolve a equipe, uma 

vez que todos os agentes participam dessa construção, fica mais claro para o 

docente seu papel frente aos desafios propostos.  
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Mais importante que identificar o nível de satisfação docente em relação ao 

acompanhamento ofertado, é poder compreender se de fato as sugestões e 

intervenções propostas realmente causaram efeito positivo e trouxeram resultados 

mensuráveis para o desenvolvimento das aulas remotas. Na pesquisa também foi 

identificada a importância do trabalho de acompanhamento de aulas, bem como 

sugestões e intervenções para melhoria nos resultados. De acordo com os 

professores participantes da pesquisa, 93% deles afirmaram que os resultados após 

orientação e acompanhamento durante o processo de ensino aprendizagem, foram 

positivos e contribuíram para melhorar o processo ensino aprendizagem, bem como 

a avaliação. Da mesma maneira, avaliando o acompanhamento e orientação 

pedagógica realizada pela equipe pedagógica, 80% dos participantes apontaram 

como satisfatória, tal atuação e 20% como muito satisfatória. Esses dados motivam 

a equipe pedagógica no sentido “[...] ouvir, sugestionar em benefício do coletivo, [...] 

primar pela análise e desdobramento do que é imprescindível para o processo 

ensino-aprendizagem discente”. (LIMA; SANTOS, 2007, p. 85). 

Isso, também pode justificar-se pelo fato de que todos os docentes são 

especialistas em cursos técnicos e identificam a necessidade da formação 

pedagógica para o desenvolvimento de práticas mais significativas. Porém também 

é importante atentar, que: 

 

A prática pedagógica, numa abordagem ampliada, considera a docência 
articulada com a atuação da Coordenação Pedagógica e de outros 
profissionais da educação, para além do planejar e ministrar aulas. O 
entendimento dessa atuação é de que ela se inicia no planejamento da 
oferta formativa, passando pelo seu processo de execução e avaliação, seja 
na modalidade presencial ou na modalidade a distância (SENAI, 2019, 
p.91). 

 

Quanto à interação entre equipe pedagógica e os docentes, os respondentes 

deixam claro que todas as ações propostas pela equipe pedagógica foram 

importantes e aceitas como formas de estimular a proximidade e troca de 

informações, através da comunicação clara, pontual e objetiva. Nesse contexto, 53% 

dos docentes consideraram a interação entre a equipe docente e pedagógica 

satisfatória e 46,7% muito satisfatória. Para Silva (2010, p.20), “A constituição do ser 

humano se faz através das relações que ele desenvolve com o meio exterior a ele [...] 

Por isso as relações estabelecidas neste contexto devem ser utilizadas nas trocas e 
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prática pedagógica dos professores”. 

A formação em experiências escolares traz mais proximidade entre docente e 

a equipe pedagógica, tornando esse processo mais reflexivo e menos impessoal, pois 

permite o desenvolvimento e a busca de referências externas que possam auxiliar na 

evolução pessoal e profissional. Por isso, o feedback como parte do desenvolvimento 

docente, pode proporcionar oportunidades de conhecimento e compreensão da 

realidade docente e consequentemente reflexão sobre a prática pedagógica. O que 

pode impactar na forma com que são ofertadas ações como conselhos de classe, 

reuniões, traçar perfil docente e desenvolver tratativas especificas, devolutiva 

coerente. Observar a aula do docente é parte da composição do perfil de suas ações 

e resultados práticos que impactam diretamente no ensino aprendizagem.  

Para Weisz (2002, p.123) “[…] o professor está quase sempre tão envolvido 

que, às vezes, não lhe é possível enxergar o que salta aos olhos de um observador 

externo”, assim, o feedback, foi uma estratégia de formação utilizada pela equipe 

pedagógica, ele tornou possível personalizar ações adaptativas para as aulas 

remotas, de acordo com o perfil docente, fazendo com que ele a sua maneira alcance 

e desenvolva uma prática pedagógica eficiente e adequada à metodologia SENAI, 

sem esquecer que, tais momentos de feedback precisam ser bem explorados, e vistos 

por ambas as partes como uma oportunidade de evolução profissional.  

Ao pensar o feedback a equipe pedagógica o define com um retorno da 

informação sobre um resultado ou processo. Nessa mesma linha, um bom feedback, 

contribui para que ele possa refletir suas ações e possa aceitar e trabalhar com novas 

ideias e projetos favorecendo o desenvolvimento de competências do docente e 

consequentemente do alunos. Conforme apresenta o gráfico 04, de acordo com os 

docentes pesquisados, os momentos de feedback ofertados foram considerados 

satisfatórios por 53% dos participantes, enquanto que 20% avaliou como 

insatisfatórios esses momentos, 13,3% irrelevantes, e uma pequena parcela alegou 

não ter havido momentos de feedback.  
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Gráfico 4 – Orientação Feedback pedagógico 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Sobre, quais ações podem ser desenvolvidas para melhorar o 

acompanhamento pedagógico de aulas remotas no SENAI de Guaramirim (SC), 

dentre as respostas apresentadas apenas 01 docente informou não saber opinar; 01 

docente informou necessidade de mais atenção da equipe pedagógica quanto ao 

acompanhamento para desenvolvimento de planos de ensino e situações de 

aprendizagem para aulas remotas; 02 sugeriram sobre a necessidade de mais 

informações a respeito dos alunos, pois as aulas remotas não permitiram que se 

pudesse traçar um perfil comportamental deles; 03 sugeriram que sejam promovidas 

com mais frequência reuniões onde os docentes possam trocar informações a respeito 

das atividades, receber orientações e informações e trocar experiências ocorridas 

durante as aulas remotas, 07 informaram ter maior necessidade de retornos imediatos 

acerca do aluno identificado com baixo desempenho ou frequências, “[...] a prática 

pedagógica é o resultado de um conjunto de ações didático-pedagógicas que, de 

forma integrada e complementar, são empregadas para o desenvolvimento dos 

processos de ensino e de aprendizagem de forma conjunta e qualificada” (SENAI, 

2019, p.16) diante da afirmação fica evidenciado  que ações que envolvam o trabalho 

e esforços conjuntos da equipe em ações que objetivam desenvolvimento de práticas 

docente e qualificação do apoio ao docente e aluno, pois são essenciais ao processo 

evolutivo, bem como a troca de experiência e o trabalho conjunto. 

E sobre os fatores que consideram mais relevantes nos resultados obtidos nas 

aulas remotas após acompanhamento e orientação pedagógica, dentre os temas 

abordados: 02 docentes relataram melhora na interação entre os alunos e professor 

com o uso das ferramentas tecnológicas após o acompanhamento e orientação da 
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prática pedagógica para aulas remotas; 04 informaram que após as intervenções 

decorrentes do acompanhamento pedagógica identificaram com mais clareza ações 

necessárias para desenvolver aulas remotas com aprendizagem significativa, e 09 

docentes listaram que observaram mudanças no desempenho dos alunos após as 

intervenções e acompanhamento pedagógico ao aluno e docente. 

Numa visão global de tudo aquilo que se pontuou percebe-se a importância 

do trabalho da equipe pedagógica, contudo, ainda existem muitos desafios pela 

frente, que com certeza, demandam de olhares diversos e constantes.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo deste trabalho buscou-se investigar e compreender resultados obtidos 

a partir do trabalho coletivo entre equipe pedagógica e docentes da Educação 

Profissional que atuam na escola SENAI de Guaramirim (SC), nos cursos de 

Aprendizagem Industrial durante o período de aulas remotas. 

Foi possível perceber que os métodos de acompanhamento e orientação 

pedagógica para o período, e a interação entre equipe pedagógica e docentes está 

ocorrendo de forma positiva e satisfatória, também se pode identificar que houve boa 

aceitação das propostas e sugestões ofertadas, bem como a formação para adaptação 

de conteúdos e aulas desenvolvidas remotamente. 

A investigação sobre formas de promover e qualificar o processo e execução das 

práticas pedagógicas para as aulas remotas trouxe à tona as dificuldades reais durante 

o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, com destaque para 

necessidade docente de momentos de interação coletiva e reuniões para que sejam 

realizadas trocas de experiências e informações entre eles e a equipe pedagógica.  

No entanto, a maior dificuldade apresentada no processo, não foi apenas de 

readaptação e desenvolvimento de práticas significativas, mas as interações e trocas 

entre alunos e docente durante as aulas remotas. O que no olhar da equipe pedagógica 

ainda demanda propostas para qualificar esse fazer. A falta de presencialidade física 

ainda é uma barreira aos docentes e gera insegurança quanto aos seus resultados e 

principalmente o desempenho obtido pelos alunos durante as práticas remotas.  

Também apresentou-se como dificuldade, a necessidade de informações 

específicas e soluções imediatas acerca do aluno com baixo desempenho ou 

percentual de frequência. Isso pode ser evidenciado pela necessidade que o professor 
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demonstra em identificar e traçar um perfil do estudante e a constatação de que as 

aulas remotas não os permitiu. Portanto, com surpresa, ficou constatado que para a 

maioria dos docentes, o desempenho pedagógico do professor durante o período de 

aulas remotas, está diretamente ligado ao acompanhamento pedagógico direcionado 

especificamente ao aluno.  

Como resultado é possível destacar que foram atingidos os objetivos principais 

evidenciados para esse estudo, mas novas propostas voltadas ao aluno da educação 

profissional no SENAI vão motivar e engajar todos os profissionais para melhorar o 

desenvolvimento da relação com o discente seja em aulas remotas ou aulas 

presencias.  

Mesmo que haja bons índices de satisfação nas formações e acompanhamento 

ofertados, os desafios se apresentam e se modificam continuamente, há a 

necessidade de sempre propor aperfeiçoamento voltado para a realidade escolar, 

propor ações para qualificar e desenvolver habilidades técnicas e socioemocionais 

indispensáveis à formação do aluno.   

Numa visão global de tudo aquilo que se pontuou percebe-se a importância 

do trabalho da equipe pedagógica, contudo, ainda existem muitos desafios pela 

frente, que com certeza, demandam de olhares diversos e constante para novas e 

oportunidades de desenvolver ações formativas, sejam elas presenciais ou online, 

focadas e adaptadas para a realidade do aluno e do momento vívido; aprimorar os 

momentos de feedback aos docentes com sugestões e foco na solução de 

problemas em conjunto; propor  grupos  de estudo  e formação ao longo do ano; 

instigar e promover a autonomia do aluno e docente diariamente, incentivando e 

motivando continuamente a equipe docente, engajar ações inovadoras capazes de 

gerar práticas educacionais inovadoras e significativas. 
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