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PREMA – Plano de Recomposição, Monitoramento e Aceleração da Aprendizagem

O ano de 2020, com a disseminação pandêmica da COVID-19, assolou inúmeros
países e diversas realidades da sociedade e com a educação não foi diferente.
É consabido que, tanto nos estudos das mais diversas e respeitadas instituições
de pesquisa/ensino pelo país e no mundo, que o cenário educacional é preocupante.
As pesquisas indicam também que o agravamento da pandemia trouxe um significante
aumento das desigualdades sociais e da evasão escolar, elevados retrocessos no
processo de aprendizagem, com déficit de aprendizagem calculados em média 70% e o
aumento do estresse socioemocional de estudantes, famílias e profissionais.
Portanto, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Pouso Alegre, desde
julho de 2021, imbuída das normativas regentes, do Parecer CNE/CP nº06/2021 e da
realidade pandêmica na educação, construiu o PREMA - Plano de Recomposição,
Monitoramento e Aceleração da Aprendizagem - através de ações conjuntas do poder
público, comunidade educativa, parcerias e redes de apoio, a fim de executar as
demandas em prol da aprendizagem de todos os estudantes.
O PREMA tem como metas a recomposição e consolidação das aprendizagens
dos alunos dos anos letivos de 2019, 2020, 2021 e:
✔ combater a evasão escolar em uma sistemática de busca ativa;
✔ estender a carga horária da jornada escolar no desenvolvimento da
Recuperação Contínua;
✔ adotar procedimentos, técnicas e ações didático-pedagógicas focadas no
desempenho dos alunos;
✔ favorecer e gerar avanços na aquisição de novos conhecimentos com foco no
planejamento dos professores e na orientação aos estudantes;
✔ qualificar os profissionais em Métodos Ativos de Aprendizagens;
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✔ intensificar ações alfabetizadoras de acordo com as demandas, já que é a área
do ensino mais fragilizada nesse tempo pandêmico;
✔ desenvolver formação continuada para os profissionais da educação.
Todas as ações estão descritas no PREMA de cada unidade escolar do município
de Pouso Alegre, articulado com o PREMA da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, a fim de Recompor, Monitorar e Acelerar a Aprendizagem dos nossos
estudantes.
A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, juntamente com os sistemas de
ensino e as comunidades escolares da nossa sociedade pousoalegrense, não medirá
esforços na execução do PREMA em priorizar as normativas regentes e o
desenvolvimento educacional nesse contexto pandêmico. Por isso, contamos com
todos no processo de conscientização, corresponsabilização, colaboração e
mobilização cidadã em prol de uma educação transformadora.
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