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INTRODUÇÃO
A Escola Prof. Gessi Janes devido a pandemia ainda acontecendo, continua respeitando o
decreto de número Nº16.271 de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para o
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo
Coronavírus COVID-19.
No segundo bimestre as ações continuaram a acontecer, porém foi feito readequações com o
intuito de alcançar de melhor forma os estudantes e a família. A equipe gestora continuou
aproximando a família da escola, procurando sanar as dificuldades anteriores que ainda não
tinham sido alcançadas. Contudo, ainda, alguns problemas permanecem, pois como já foi
observado, a grande maioria das dificuldades são: falta de internet para garantir as aulas on-line,
estudantes que moram com familiares ou responsáveis que trabalham dia todo ou desassistidos
pelos mesmos, família com pouca instrução ou nenhuma, mudança de endereço, entre outros.
Pensando nessas questões foi novamente realizado um trabalho em conjunto com toda
equipe escolar, visando melhorias na participação das famílias, maior alcance e aprendizagem
global do estudante.
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EDUCAÇÃO INFANTIL
A educação infantil continua tendo um bom aproveitamento nas atividades remotas pois, vem
acontecendo uma aproximação melhor, o vínculo família e escola tem sido mantido e a
participação da família vem acontecendo de forma mais natural e compromissada. As famílias
continuam a buscar as atividades cumprindo prazos e dando devolutivas ao professor através de,
fotos, vídeos e áudios, possibilitando assim que esses registros contribuam para a documentação
pedagógica da criança, dando um retorno positivo para a escola.
Diariamente as famílias entram em contato com os professores no grupo ou telefone no
privado para mandar fotos e vídeos das atividades desenvolvidas e se ainda permanecer a
dúvida , buscam na escola junto a orientação.
Assim como no primeiro bimestre, no segundo bimestre os planejamentos e as elaborações
de atividades complementares, continuam a acontecer através de pequenos grupos (presencial)
de planejamento, juntamente com a parceria da coordenação pedagógica e também por via do
aplicativo whatsapp (Home Office), conforme a recomendação da OMS, SEMSAU E SEMED.
Foram realizados encontros com os professores após cada entrega de atividades com o
objetivo de refletir sobre as mesmas e onde poderíamos melhora-las para tentar sanar as
fragilidades encontradas durante o período. A Escola ofertou junto com as atividades
complementares, materiais que facilitassem a execução das vivências propostas no planejamento.
Como citado no relatório anterior, que alguns pais não possuem acesso a internet
regularmente, foram elaboradas apostilas com atividades, datas de entrega, datas de retirada,
prezando por conteúdos lúdicos que facilitam a compreensão das crianças e dos pais, mesmo
assim ainda aconteceram fragilidades, porem as mesmas foram de fáceis resolução, onde alguns
ainda não estavam participando das entregas de atividades dessa forma a orientação escolar ligou
para os responsáveis das crianças informando a necessidade do compromisso com a escola para
o aprendizado esperado.

O vínculo professor/criança tem sido garantido durante todo o período

das atividades remotas, através de áudios individuais, vídeo chamada, pequenos vídeos, fotos que
foram tanto enviada pela família, como pelo professor.
No segundo bimestre foi mantido essas ações e direcionamentos para continuar
aproximando a família da escola e garantindo o fortalecimento e o envolvimento no processo das
atividades complementares, mediante isso foram realizadas ligações, orientações no grupo
whatsapp e envio de atividades impressas, que serviram para ampliar as possibilidades do
atendimento pedagógico às crianças. Lembrando que a cada retirada de atividades
complementares que a família fez na escola foi dado a mesma um termo de compromisso para
que o responsável assinasse e tivesse consciência de se sua responsabilidade na escola.
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Entrega de atividades da
educação infantil.

Construção do PEI com a
professora da educação
infantil..

Orientação sobre
planejamentos com
coordenadora junto a

Fazendo experiência
através da vivência da
atividades da educação

ENSINO FUNDAMENTAL
Seguindo a mesma linha do primeiro bimestre, no segundo bimestre também foi necessário
realizar algumas mediações nas atividades complementares para alcançar todos os estudantes.
Foram usadas: material impresso,

atendimento individual, por meio do aplicativo do Wastsapp,

vídeo conferência por meio do aplicativo zoom e a busca ativa realizada pelo SOE. Para que essas
mediações fossem possíveis, se fez necessário que o coordenadora pedagógica juntamente com
os professores se organizassem em pequenos grupos como também por meio do aplicativo
whatsapp para realizar o planejamento das atividades, da mesma maneira o coordenadora
também tem prestado acompanhamento e suporte ao planejamento dos professores, através de
atendimentos presenciais individualizado, e online (via aplicativo) podendo assim garantir
melhores meios para alcançar o estudante.
O feedback aos pais e alunos tem acontecido mediante o envio, recebimento e correção
das atividades em casa pelos alunos através de orientações escritas, orientações por meio do
aplicativo Wastsapp, vídeos chamadas e vídeos com instruções enviados pelos professores.
Ao pensar em avaliação na sua totalidade a Instituição adotou alguns critérios avaliativos para
os alunos do ensino fundamental I. Para os alunos do ciclo de alfabetização foram feitos
diagnósticos on-line para os que tinha a tecnologia disponível em casa, já para os que não tem
essa tecnologia foi enviado diagnósticos impresso com datas especificadas para o retorno dos
mesmos, também os que puderam enviaram fotos e vídeos de atividades desenvolvidas. Já os
alunos do 4º e 5º ano as avaliações foram impressas com datas especificadas para o retorno das
mesmas, e através de vídeos de leituras, vídeos de atividades, como também fotos.

Momento de tirar duvidas e
troca de experiência entre
família e professor.
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Orientação sobre
planejamentos com
coordenadora junto ao
professor
.

Orientação sobre
planejamentos com
coordenadora junto aos
professores do ciclo.
.

Convite para comunidade
escolar sobre o plantão
pedagógico.

Momento de entrega e
retirada de atividades no
Ensino fundamental.

EDUCAÇÃO ESPECIAL
No segundo bimestre a instituição continua com a flexibilização de atividades e recursos na
educação infantil, pois temos 02 crianças que necessitam de um olhar diferenciado, as quais
procuramos atender sempre com zelo, fazendo as adaptações necessárias nos conteúdos
ofertados para que possa alcançar as mesmas e incluir a família com acolhimento e orientações.
Para garantir o aprendizado e desenvolvimento global da criança, foi ofertado materiais
pedagógicos para conciliar com as atividades flexibilizadas, garantindo assim o faz de conta e as
brincadeiras dentro dos campos de experiências.
No ensino fundamental temos 05 estudantes assinalados como AEE que receberam
atividades flexibilizadas em cada conteúdo referente as suas especificidades educativas, temos
ainda alguns estudantes que precisaram também de flexibilização, estudantes com dificuldades
aprendizagens,

coordenação motora,

em manter a atenção e concentração, compreensão e

entendimento entre outros, porém os mesmos não possuem laudos comprobatórios.
Com base no levantamento realizado no primeiro bimestre, a coordenação e orientação em
conjunto com os professores elaboraram as atividades complementares abrangendo as
necessidades de cada estudante. Foram ofertados vários recursos aos estudantes garantindo a
acessibilidade e a participação dos mesmos neste modelo de atividades remotas como por
exemplo: atividades com letras ampliadas, flexibilizações de conteúdos e também avaliações
adaptadas.
A escola também esta se organizando para garantir a formação dos educadores numa
perspectiva inclusiva nesse tempo de pandemia, com formações proposta pela equipe de
formadores com técnicos da SEMED da pasta da educação especial.

Construção do PEI, junto com a mãe.
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Entrega de kit pedagógico
para criança do AEE.

Criança do AEE brincando
com o kit pedagógico recebido
da escola.

Atendimento de mãe pelo o
núcleo psicológico na escola.

FORMAÇÃO CONTINUADA
Pensando na qualificação desse processo Educativo no que tange as atividades
complementares. A coordenação pedagógica tem conseguido, realizar o acompanhamento
pedagógico do planejamento dos professores de forma continua, realizando trocas de informações
e estudos do planejamento anual, para que a construção das apostilas oferecidas aos estudantes
possam abranger todos os conteúdos e campos de experiências, garantindo assim todos os
direitos de aprendizagens.
Os encontros formativos oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED em
parceria com o IFRO tem contribuído muito para a prática pedagógica dos docentes, já que vem
abordando assuntos bem relevantes no momento atual, as tecnologias digitais. Sendo assim a
equipe gestora e têm avaliado de forma bem positiva essa formação, porém em alguns
professores encontramos muita resistência com o uso da tecnologia, ou seja resistência ao novo.
Não esquecendo os encontro formativos que a equipe gestora teve a oportunidade de participar,
como reuniões sobre o novo instrumental que regulamenta as ações do conselho de classe e
conselhos de professores, formações voltadas ao PSE, Educação Especial entre outras.
Diante disso os encaminhamentos proposto nos encontros de Formação,

possibilitou

adaptações que contribuíram no planejamento das atividades complementares. As formações
foram de grande valia, através delas as experiências

foram propicias para a

prática. Como

resultado as formações estão bem evidentes não só nos planejamentos semanais e quinzenais
dos professores, como em suas práticas. O coordenador tem conseguido ser assíduo em todos os
encontros de Formação dessa forma conseguindo acompanhar os planejamentos das atividades.
As maior fragilidade encontrada nas formações continuadas, ainda é a internet, pois alguns
professores não conseguem participar ou participam de maneira parcial, a internet por vezes falha,
impedindo muitas vezes a participação dos mesmos.

(Formações Continuadas e Visitas realizadas junto a Coordenação Tecnica da Semed.)

Para o orientador momentos de formação são essenciais para boa prática, enriquecendo a
mesma em todos os aspectos.
Para o gestor as formações e reuniões que são

especificas ao seu cargo tem sido muito

pertinentes no que se refere as práticas a serem adotadas na instituição, para que haja uma
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gestão democrática visando a participação de todos.

(Reuniões, Formações e Palestra junto a Secretaria de Educação/Semed)

GESTÃO DEMOCRÁTICA (CONSELHO ESCOLAR, REUNIÃO COM OS PAIS, SERVIDORES)
As reuniões do conselho de pais e funcionários neste período, foram realizadas por meio de
vídeo, ainda, por conta do distanciamento e dos protocolos de saúde. Em outros momentos são
realizadas pequenas ações presenciais como; plantões pedagógicos, discussões com o conselho
de professores e com aqueles que se disponibilizam presencialmente, isso em pequenos grupos
de 4 ou 5. E quando solicitados vem a escola para conhecer e acompanhar o que está sendo feito,
também para deliberação de recursos quando disponível em conta para aquisição de materiais de
manutenção predial,

materiais pedagógico e materiais

permanentes em prol do bem estar

físico da instituição. Neste período foram realizadas discussões com membros do conselho
escolar e APP, sobre aquisição de mobiliário entregues pela prefeitura, Montagem e Entregas dos
Kits Alimentação, seletivo e contratação do Amigo Voluntário. Uma com parte dos membros
presenciais e outros por vídeo chamada. Os assuntos abordados foram de Deliberação da entrega
dos kits alimentação para 285 alunos, com apresentação de prestação de contas, orçamentos,
pesquisas de preços dos materiais a serem adquiridos, as reuniões são sempre registrados por
meio de Ata e Imagens para dar veracidade e transparência aos uso do recurso apresentado.

Reuniões com Membros do Conselho Escolar e APP.

O conselho escolar teve uma grande participação neste ano em especial na função
deliberativa, mas também sempre se disponibilizam nas ações mobilizadora e pedagógica junto a
comunidade.

ID: 479837 e CRC: E8160E0D

(Reuniões com Membros do Conselho e a participação na Organização, Montagem e Entregas dos Kits Alimentação
reslizados em Junho 2021)

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ACOMPANHAMENTO ESCOLAR E COMBATE A
EVASÃO
No segundo bimestre a instituição continua com estratégias de aproximação das famílias com
o intuito de fortalecer o vinculo comunidade/escola.
A orientação educacional não tem descansado em relação as necessidade dos estudantes,
e sempre que se faz necessário é realizada reuniões e aconselhamentos com as famílias. As
entregas de atividades são feitas semanalmente e quinzenalmente para alcançar o maior número
de crianças, e ainda o acompanhamento de atividades via internet através dos grupos de
whatsapp, são flexibilizados também horários de entrega para contemplar crianças que não
podem fazer a retirada no horário estabelecido pela escola.
Todavia, algumas situações ainda persistem. Alguns responsáveis mantém a resistência
em vir a escola fazer as retiradas das atividades nos dias estabelecidos pelos professores. Em
casos específicos quando o responsável está doente, tem sido feito a entrega das atividades nas
residências dos alunos.

Diante dessa realidade fez-se necessário realizar ações que os

conscientizem de suas responsabilidades junto a escola. Ações como Ligações telefónicas,
mensagens via whatsapp, e busca ativa nos endereços informados pelos responsáveis pela
matricula, procurando assim não deixar nenhuma criança foram da escola. É sempre flexibilizado
um horário para facilitar o acesso das famílias que trabalham dia todo e só pode vir buscar as
atividades na hora do almoço.
Quando necessário o professor que está sempre em contato com a família, solicita auxilio
do soe, o mesmo faz o encaminhamento para a psicóloga que atende a instituição. No decorrer do
bimestre todo atendimento solicitado pelos professores e pais tiveram sua solicitações atendida.
A equipe pedagógica tem buscado atender todos colaboradores da instituição, envolvendo
os agentes e professores da mesma, em tudo que permeia as boas relações de trabalho, sempre
organizando horários de atendimentos, sejam pedagógicos dentro dos planejamento de aulas,
como também em conversa informais e reuniões presencias ou por chamadas em vídeo por meio
de aplicativos e ligações telefônicas.
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Sempre auxiliando os membros da equipe naquilo que necessitam, e quando percebido
alguma dificuldade que não está ao nosso alcance solicitamos ajuda da equipe SEMED, seja por
parte do núcleo de Psicologia ou equipe da Coordenação e Técnicos Pedagógicos.
é

Internamente

feito o uso de elogios e incentivos materiais, entendendo que o servidor é um colaborador que

tem importante papel no desenvolvimento da educação seja em qual tempo for. E esses tem se
demonstrado grandes mediadores e assessores da nova forma de ensinar no período que tange
as aulas remotas do ensino híbrido neste período de pandemia da COVID 19.
É realizada comemorações como:

de aniversariantes do semestre, na ocasião é feita

entrega de lembrancinha ao servidor e realizada também um lanche compartilhado onde todos
possam interagir mantendo assim a amizade e boa convivência entre os colegas.
A Instituição tem procurado realizar ações em conjunto, sendo através de entregas de
atividades, busca permanente do aluno, conscientização a família do direito da criança enquanto
estudante, trocas de informações, reuniões de pais, procurando assim manter o vínculo
escola/comunidade, necessário para o aprendizado do estudante.

(Ações realizadas pelo Serviços de Orientação fortalecimento e vinculo; Visitas, Planejamentos, Entregas de
Atividades e Busca Ativa)

PSE_ PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Considerando as ações do PSE como ferramenta importante para o aprendizado dos
estudantes na escola mesmo em tempos de educação remota, a coordenadora do PSE na escola
desenvolveu ações, envolvendo a comunidade escolar.
Foram desenvolvidas diferentes ações, prevenção da saúde ocular, campanha de
vacinação, combate a obesidades infantil e nutrição, combate a violência no transito(maio amarelo)
e combate ao abuso sexual contra a criança e o adolescente.

(Campanha de Vacinação da covid 19.)
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No decorrer do mês de julho as ações referente a nutrição e cultura da paz foram realizadas
também com maior abrangência, a instituição recebeu em parceria com a secretaria municipal de
educação (SEMED) e distribuiu kits de alimentos saudáveis para todas as famílias atendidas na
escola, ações essas que são de grande valia, visto que a comunidade escolar atendida em sua
maioria de classe média a baixa.
A maioria das ações realizadas na escola tiveram resultado positivo, visto que o retorno
aconteceu em quase todas as turmas da escola, comprovada através de fotos e vídeos.
teve uma participação ativa em diferentes grupos e faixa etária, as famílias perceberam a
importância do tema e desenvolveram junto com seus filhos, foram

confeccionados faixas,

vídeos e atividades impressas.

( Distribuição dos kits Alimentação as famílias de 285 alunos)

A família tem buscado parceria com a escola, quando percebe necessidade de auxilio é
realizado, um trabalho junto com o núcleo de psicologia a fim de orientar a família e a criança para
um melhor rendimento escolar.

(Distribuição de Alimentos, Campanhas de Maio Amarelo e Prevenção e Acidentes de Transito)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS.
A escola E.M.E.I.E.F. Prof. Gessi Janes Soares Moreira tem sempre realizados suas
atividades pedagógicas, administrativas e institucionais, mesmo em tempos de restrições por
conta da Covid 19. A escola vem tomando todos os cuidados necessários para evitar o contágio e
garantir o direito do estudante.
O trabalho escolar é um trabalho em equipe, pensando nisso, a coordenação procura
envolver o professor e a orientação nas construções das atividades e flexibilização das mesmas,
para que possam serem executadas com êxito e no atendimento ao estudante em todas suas
necessidades educativas ao longo do 2º bimestre.
A instituição escolar atende um público bem diversificado advindo dos mais variados
setores na cidade e ainda da área rural. É ofertado semanalmente e quinzenalmente atividades
impressas nos plantões pedagógicos, com horário flexibilizados

em caso específico para algum

responsável que não possui condições para retirar nos horário combinados. Tudo isso é feito para
garantir o acesso das crianças nas atividades e evitar evasão escolar.
As atividades remotas ainda são necessárias, pois todavia estamos em período de
pandemia, considerando o estudante como protagonista foi necessário repensar e reavaliar essas
ações para que conseguíssemos ofertar conteúdos significativos para o seu desenvolvimento
global. Mesmo em pandemia foi preciso repensar a qualidade do que estamos ofertando, pois
sabemos que esse conhecimento irá acompanhar o estudante para a vida futura, indo muito além
dos muros da escola.
Todos os colaboradores da escola sabem que educação de qualidade se faz diariamente
respeitando as diferenças, os cuidados diferenciados com higiene e saúde assegurado no plano
de retorno.

(Reuniões de Pais e Professores on line)

Assim a instituição procura sempre atender os pais e familiares, tirando dúvidas e
acolhendo nas suas angustias quando se trata de educação, sejam por meios das redes sociais,
liganções e até mesmo pelas reuniões on line. As vezes nos deparamos com pais preocupados
com a aprendizagem do estudante, preocupação referente a falta de socialização, porém se
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deparam com escola preparada para atender e tirar dúvidas pois sabemos que o acolhimento é
imprescindível nesse momento.
Não é possível sanar ou reverter os prejuízos causados pela pandemia porém é possível
acolher as famílias para reduzir suas preocupações, mas para que isso realmente aconteça foram
realizadas formações em grupos pequenos de professores do mesmo nível de segmento
prestando assim apoio necessário.
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