
"Para nós é muita dificuldade, não temos estudos, mas ele precisa 
aproveitar a chance que está tendo. Ainda bem que chegou 
tarefas da escola", disse Osvaldo de Souza, pai do aluno Esdra, da 
E.E. Antônio Miranda, em Indaiabira.

“O momento é difícil, mas percebo a preocupação de 
todos comigo”, diz a aluna Thamires Morais, da E.E. 
Herculano Martins, em Montezuma.

"Receber o PET e a ajuda da professora 
de apoio foi essencial para que Gabriel 
possa continuar os estudos", disse 
Maria Dolores Cardoso, avó de João 
Gabriel Cardoso, da E.E. Anália 
Carneiro dos Santos, em Buritis.

"Moro muito longe da escola, e 
receber o PET foi muito 
importante, pois assim me 
sinto mais próxima dela", disse 
Jileusa, aluna da E.E. 
Professora Maria Gomes da 
Silva, na comunidade de Água 
Suja, em Chapada do Norte.

“Agora vou poder estudar com 
calma”, disse a aluna Sthefany 
Cortês, da E.E. Professora Aracy 
Miranda, em Varginha.

Desde que foi implementado, o Regime de Estudo não Presencial tem possibilitado a relação dos 
alunos da rede pública estadual com a vida escolar. São muitos os relatos de famílias que têm 
agradecido a possibilidade de os estudantes não interromperem o processo de ensino e 
aprendizagem. Evitando, assim, uma das maiores preocupações: a evasão escolar.  

As apostilas dos Planos de Estudos Tutorados (PETs) não são livros didáticos, mas têm contribuído 
para que todos tenham um guia sobre o que e como estudar, agradando, assim, os alunos neste 
período sem a presença nas salas de aula.
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1 - Como serão corrigidos os exercícios 
do Plano de Estudo Tutorado (PET)? 
Os alunos devem entregar os exercício do PET para correção no retorno das aulas presenciais. Entretanto, muitos 
professores e escolas estabeleceram com seus estudantes o recebimento dessas atividades ainda neste momento 
de isolamento. Essa interação se dá por meio de e-mails ou grupos virtuais criados pelos professores e/ou 
instituições, sempre respeitando as recomendações da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG).

TOP 3
Dúvidas das Redes Sociais

O empenho dos gestores escolares e professores tem sido o diferencial para o sucesso do 
Regime de Estudo não Presencial. 

O profundo conhecimento das realidades das regiões em que vivem e lecionam tem permitido 
a adoção de estratégias diferenciadas para que os alunos tenham acesso aos Planos de Estudos 
Tutorados (PETs). 

Vale combinar o horário da entrega com as famílias, aproveitar o deslocamento de outras 
equipes de serviços públicos até os locais mais distantes, e até ir a cavalo às comunidades com 
acesso mais difícil.  Não tem faltado dedicação e motivação às equipes para fazer com que 
ninguém fique de fora.

2 – Sou aluno da EJA. Qual PET devo estudar?
Os professores da EJA deverão adaptar o PET produzido para as modalidades especiais de ensino, observando a 
carga horária da matriz curricular prevista na Resolução SEE nº 4234/2019 e as especificidades dos estudantes de 
sua turma. Os PETs adaptados pelos professores deverão ser disponibilizados aos estudantes observando as 
orientações da SEE para distribuição.

3 - Os assuntos dos PETs são diferentes das aulas do programa “Se Liga na Educação”?
As aulas da Rede Minas foram produzidas como complemento aos conteúdos trabalhados nos PETs, que é a base 
do roteiro das teleaulas. Para isso, muitas vezes os professores fazem uma introdução ou contextualização ao 
conteúdo do PET, para facilitar a compreensão dos alunos na realização das atividades.
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