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1. Identificação
A Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Mafalda Rodrigues tem como
objetivo organizar de forma teórica e pratica as atividades pedagógicas não presenciais, neste
momento de pandemia, para que o estudante tenha a continuidade no seu processo de ensinoaprendizagem e evitando a evasão escolar, mantendo assim o vínculo com a escola. É apresentada a
legislação que dispõem sobre as atividades pedagógicas não presenciais, em âmbito municipal,
estadual e federal. O mesmo discorre sobre o currículo trabalhado no período pandêmico, abordando
as unidades temáticas, objetos do conhecimento e habilidades desenvolvidas pelas
crianças/estudantes. É tratada a reorganização do currículo escolar, buscando adequar-se à realidade
da escola. A avaliação assegura a mesma oportunidade a todos os estudantes, levando em
consideração aspectos como: a falta de acesso às novas tecnologias, condições socioeconômicas e
demais peculiaridades que possam ocorrer durante o processo. A escola Mafalda Rodrigues atende o
público da Educação Infantil – Pré I e II ao Ensino Fundamental I e II. Nosso INEP 11007443. Neste 2º
bimestre de 2021 que se iniciou dia 03 de maio com as aulas não precenciais, amparadas pelo Decreto
Municipal 16271/16/03/2020 devido a Pandemia do Novo Corona Vírus - Covid 19. Decreto nº
9.057/2017 e Portaria do Mec. nº 2.117/2019, onde as crianças/estudantes passaram a ser atendidos
com atividades não presenciais.
A equipe gestora é composta pela Diretora Elisangela Mota, a Secretária, Elenisia Dias da Silva,
Coordenadora Cladir Huther de Moraes, e pela Orientadora Solange Dutra Vasconcelos. Em nossa
gestão alavancamos responsabilidades compartilhadas com participação efetiva do coletivo com
compromissos, caracterizados por uma postura aberta e de argumentação receptiva, o que significa
constituir formas de participação em que todos possam compartilhar as decisões à medida que, os
envolvidos no processo, reconstroem seus pensamentos, e postulam decisões coerentes.
Todos trabalham com o objetivo de proporcionar a nossa comunidade escolar uma educação
de qualidade, com a finalidade do pleno desenvolvimento do estudante, seu preparo para o exercício
da cidadania bem como, sua qualificação para o trabalho. Sendo assim, há uma correlação entre a
equipe gestora, professores, crianças/estudantes, demais funcionários, e pais para que tal objetivo
seja alcançado.
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2. INTRODUÇÃO
Conforme acompanhamento realizado no período de 05 de maio a 15 de julho, foi ofertada
atividade não presenciais para a Educação Infantil e Ensino Fundamental series iniciais e Fundamental
anos finais, a entrega de atividades ocorreu conforme o Plano de Trabalho construído para esta
finalidade.
A dinâmica adotada para o monitoramento é, quinzenalmente onde se entrega as atividades
elaboradas pelos professores, através de atividades impressas, atendimento pelo whatsApp, classron,
Met e bilhetes. A entrega das atividades nas casas seguiram às orientações de prevenção de saúde
segundo a OMS e decreto municipal.
Os principais desafios foram a falta de comunicação entre os pais e os responsáveis pelos alunos
com a escola, e a troca de numero de celular e o comprometimento dos mesmos com a educação de
seus filhos, dificultou um atendimento melhor com as crianças/estudantes. As nossas fragilidades, os
pais não possuírem um meio de comunicação com internet adequada. Quanto as nossas conquistas,
mesmo com todas as nossas dificuldades conseguimos alcançar 100% de nossos estudantes.
Acreditamos que pelas ações coletivas que a escola se fortalece, revelando sua capacidade de se
organizar e produzir um trabalho de melhor qualidade, nossa escola estimula ações compartilhadas
entre seus membros, visando valorizar o direito dos estudantes, a educação com qualidade,
garantindo a defesa dos direitos e deveres das crianças. Respeitando os princípios de igualdade,
qualidade e liberdade, assim como, resgatarem e promoverem suas potencialidades antropológicas e
cognitivas para o seu pleno desenvolvimento social.
3. EDUCAÇÃO INFANTIL
Em decorrência do cenário a qual estamos vivendo, com a disseminação comunitária do Novo
Coronavírus - COVID-19, caracterizado como pandemia, essa instituição educativa do Município de
Ariquemes vêm adequando a oferta de educação remota, conforme o Decreto Municipal nº 16.284, de
19 de março de 2020, que dispõe sobre a inclusão dos Servidores Públicos Municipais, em regime de
Escritório Remoto Home Office, no Município de Ariquemes, em razão da pandemia do novo
Coronavírus (COVID-19). E também o Decreto nº 9.057/2017 e Portaria do Mec. nº 2.117/2019, as
quais autorizam os sistemas de ensino federal, estaduais, municipais e distrital a regulamentar a oferta
de ensino à distância em todas as etapas da Educação Básica.
Neste contexto, a fim de reduzir as eventuais perdas para os crianças/estudantes, e assegurando
através do plano de trabalho da escola Municipal Mafalda Rodrigues, que orienta a proposição de
atividades não presenciais para atender ao público da Educação Infantil, minimizando o prejuízo no
processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças/estudantes, bem como validar a efetivação
da carga horária de 800 horas letivas a que lhes é de direito segundo a Lei nº 9.394/1996, garantindo a
computação de 25% da carga horária anual.
A escola realizou através dos docentes, orientadores e voluntários o levantamento de todos os
dados das crianças/estudantes verificando se possuem ou não meios tecnológicos para serem
inseridos na plataforma educacional, e posteriormente determinar a forma mais adequada de
trabalhar com todos as crianças/estudantes sem exceção.
As atividades não presenciais começaram a ser organizadas pelos professores na semana de 05 de
maio a 15 de julho de 2021, com a formação de grupo de whatsApp, Met, Classron e a impressão de
atividades. Foi feito um cronograma de entrega das atividades pela coordenação para posterior
entrega das atividades.
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Criança, exibindo com orgulho a atividade realizada.

Criança Anna Lara, exibindo com orgulho a atividade realizada.
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Criança, exibindo com orgulho a atividade realizada.

Criança Miguel, exibindo com orgulho a atividade realizada.

4. ENSINO FUNDAMENTAL
A escola realizou através dos docentes, orientadores e voluntários o levantamento de todos
os dados das crianças/estudantes para serem inseridos na plataforma educacional, e posteriormente
determinar a forma mais adequada de trabalhar com todos os alunos sem exceção.
Foram cadastrados os professores e suas turmas, visando atender os alunos dentro
ano/série em grupos de WhatsApp para ter acesso às aulas online e contato direto com a equipe
escolar. Quinzenalmente foram enviadas as atividades impressas elaboradas pelos professores e livros
didáticos. Todas as entregas foram feitas com controle e assinatura do termo de responsabilidade no
ato do recebimento.
A coordenação pedagógica acompanhou as atividades propostas pelos professores, o
envio as crianças/estudantes e o recebimento das mesmas, o preenchimento das fichas e os relatórios
sobre as atividades realizadas pelas crianças/estudantes, a coordenação também fez assistência aos
planejamentos quinzenais dos professores através de atividade impressa, via whatsApp e vídeo
conferência, bem como presencial caso o professor necessitasse, seguindo todas as orientações de
prevenção de saúde segundo a OMS e decreto municipal.
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5. EDUCAÇÃO ESPECIAL
Na coleta de dados, no tocante a identificação da aprendizagem da criança/estudante com
deficiência ou transtorno, considerando a heterogeneidade que caracteriza em sala de aula, o
professor do ensino regular utilizou técnicas diversas e instrumentos diferenciados.
Os professores têm uma responsabilidade em oportunizar para que todas as
crianças/estudantes participem plenamente de todas as atividades, e que tenham igualdade de
oportunidades na educação. Planejar suas aulas de acordo, ser capaz de reconhecer e respeitar as
diferentes origens sócias - culturais, do nosso alunado, e valorizá-las durante o processo, saber como o
aprendizado das crianças/estudantes pode ser afetado por deficiências e usar de estratégias de ensino
para superar as suas dificuldades.
Receber ajuda e apoio dos colegas, pais e outros profissionais, acreditar que todas as pessoas
têm direito à educação e que todos podem aprender. Ao invés de permanecermos na tradicional
forma de vê-la como um produto a ser fornecido pela criança/estudante.
Em resumo, a escola tem como ênfase no desenvolvimento e a aprendizagem da
criança/estudante que é um processo permanente. Quinzenalmente foram entregues as atividades
elaboradas pelos professores com flexibilidade para os alunos do AEE, de acordo as orientações de
prevenção de saúde segundo a OMS e decreto municipal, além de identificar as necessidades das
crianças/estudantes através do coordenador da sala de recurso, escola também ofereceu condições
educacionais de realizar intervenções junto à família quanto necessário.
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6. FORMAÇAO CONTINUADA

A Coordenação Pedagógica e Direção participam das formações continuadas oferecidas pela
SEMED, onde propõe novas metodologias e atualizam os profissionais em relação às discussões
teóricas atuais, contribuindo para formação dos professores.
A escola também promove, na medida do possível, momentos de estudos e reflexão, palestras
e outros encontros para trocas de experiências, socializando com o grupo e com o objetivo de sanar
dúvidas e dificuldades existentes. Assim, favorece e fortalece tanto a equipe pedagógica quanto
administrativa.
A formação continuada de professores é um tema já consagrado nos estudos da educação.
Buscamos entender o conceito de formação continuada de professores nas suas dimensões formal e
não formal. Nesse sentido, a formação é entendida como a prática, que necessita de uma reflexão na
ação, para depois refletir sobre essa reflexão que fez na ação. Dessa forma, valoriza-se o conhecimento
prático, colocando-o na condição de investigador da sua própria prática e a formação como sendo esse
processo de investigação no “apreender a ensinar”.
Portanto, a formação continuada é um processo de aprendizagem mediante o qual deve aprender
algo (conhecimentos, competências, disposições e atitudes), num contexto concreto implica um
projeto, desenvolvimento e avaliação curricular.
Pois segundo o referencial curricular de Rondônia RCRO, p. 24 3.11 refere-se às competências
gerais, apresentadas, inter-relacionam-se e desdobram-se no tratamento didático proposto para as
três etapas da Educação Básica, articulando-se na construção de conhecimentos, no desenvolvimento
de habilidades e na formação de atitudes e valores, nos termos da LDB. As aprendizagens essenciais
estão expressas nas 10 Competências Gerais que definem o cidadão que se propõe a formar e
norteiam a educação que se quer para todos.
Em tempos excepcionais gerados pela pandemia que ocorreu no mundo buscamos nos reinventar,
e usamos as tecnologias que estão à disposição para chegar ate aos nossos profissionais, e assim
manter o ritmo, e o currículo proposto pela Pandemia – covid 19 e a Secretaria Municipal de Educação,
e assim amenizar a distância existente entre os nossos profissionais.
As formações e encontros foram feitas através de aplicativos como Zoom, Meet, Cisco e vídeos
chamadas via watssap, tudo com muito empenho, coerente e alinhado as novas concepções para uma
melhor qualidade do ensino em época de Pandemia.
A experiência só é encarada como formação continuada pelo próprio sujeito. Ainda seria capaz de
“refletir sobre o que tem feito como tem feito e, assim, buscar outras maneiras de ser e fazer”. Nesse
contexto que se inserem “as relações intersubjetivas que estabelece com colegas e alunos”. Logo,
poderíamos pensar que há a possibilidade de elaborar a sua formação continuada em espaços não
formais, em contraposição à formal realizada em cursos. Buscamos trazer alguns relatos de
experiências encontrados na literatura, que possam servir de base para o entendimento da formação
continuada.
Assim, ao abordar a formação pedagógica, que relata a sua experiência de encontrar grupos que
por meio de leituras, grupos de estudo, trocam de e-mails, vídeo conferencia, grupo de watssap,
conseguiram estabelecer um espaço para a formação pedagógica. Outra possibilidade é a busca de
apoio em um colega para transformar ou programar sua prática.
A Formação Continuada tem ajudado os professores a adotarem uma prática reflexiva, uma
disposição para um olhar introspectivo, antecipando resultados de determinados processos ou
atitudes. Os professores têm enfatizado a importância da formação continuada em época de pandemia
e proporcionando aos alunos uma prática reflexiva no cotidiano de maneira que os ajudem a superar
suas práticas inadequadas e ineficazes, pois os professores ao participarem das formações trazem para
a prática atividades a serem desenvolvidas com os alunos, e essas atividades têm contribuído para o
avanço do aprendizado dos alunos, e mudado as perspectivas dos professores quanto à prática do
ensino pedagógico remoto. As formações têm contribuído com o desenvolvimento dessa prática
remota e com a desenvoltura dos estudantes.
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7. GESTÃO DEMOCRÁTICA (CONSELHO ESCOLAR, REUNIÃO COM OS PAIS, SERVIDORES).

O conselho escolar e o órgão colegiado responsável pela gestão da escola, em conjunto com
a direção, representado pelos segmentos da comunidade escolar: pais, crianças/estudantes,
professores e demais funcionários.
A LDB 9394/96 atribuiu às unidades federadas a competência para definir as normas da
gestão democrática do ensino público na educação básica, condicionando apenas essa definição ao
princípio de participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes
(colegiados). Portanto, a referida lei não institui especificamente o Conselho Escolar, mas estabelece
conforme seu artigo 14 os princípios da gestão democrática do ensino público na educação básica,
mediante a participação em conselhos ou equivalentes reportando-se à configuração de uma gestão
colegiada caracterizada pela existência dos colegiados escolares.
O Conselho Escolar desta instituição é formado através de assembleia geral com a comunidade
escolar, e tem função deliberativa, consultiva, fiscal e mobilizadora. Trabalha juntamente com o
Pedagógico e a APP, visando melhorias num todo para a escola.
Mensalmente são realizadas reuniões onde são discutidas as prioridades e necessidade no
âmbito escolar.
A participação das famílias na escola é essencial para o bom desempenho dos alunos, mas
participação dos pais pode ir além do acompanhamento do desempenho do seu filho na sala de aula.
Cabe à família participar das atividades diárias desenvolvidas pelos alunos e também das
atividades relativas ao bom desenvolvimento das questões administrativas da escola, contribuindo
assim para a melhoria da qualidade do ensino.
Este é o principal órgão colegiado que ajuda a comunidade a participar das atividades que
estão sendo desenvolvidas na escola. E ao juntar toda a comunidade o Conselho Escolar ampliará
as discussões sobre os problemas que são detectados na escola e contribuirá para o processo de
implantação de democracia e a para a realização de uma gestão escolar mais eficiente.
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8. FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ACOMPANHAMENTO ESCOLAR E COMBATE A
EVASÃO.
O Programa Saúde na Escola - PSE tem como objetivo contribuir para a formação integral dos
estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao
enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens
da rede pública de ensino.
A escola é ser um espaço acolhedor que garante o acesso, permanência e os avanços
efetivos na aprendizagem do aluno. As diferenças individuais possibilitarão a atenção e trato com a
diversidade e deve ser o eixo norteador da inclusão educacional. Na intenção de acompanhamento aos
egressos, essa instituição de ensino faz um acompanhamento com pais e alunos egressos da Educação
Infantil ao 6º ano do Ensino Fundamental no sentido de acolhê-los, orientá-los e acompanhá-los
durante o ano letivo e especialmente no início dele.
As crianças/estudantes da Educação Infantil ao 9º Ano são realizadas o trabalho de visitas em
sala de aula e nas casas, buscando detectar o motivo de faltas frequentes, questões disciplinares entre
outras. São também realizadas reuniões por turmas, objetivando orientar e informar os pais quanto à
aprendizagem de seu filho. Aos pais participativos da vida escolar de seu filho, é enviada uma cartinha
de agradecimento e incentivo a continuar assíduo. Aos faltosos também é enviada a cartinha, com
base na lei que diz que e dever da família/pais acompanhar a vida escolar do seu filho.
O Serviço de Orientação Escolar-SOE, monitora a fim de evitar a evasão escolar por meio da
frequência escolar. Para isso, convida os responsáveis a justificarem as faltas no SOE, onde é
devidamente registrado na ficha individual do aluno. Caso haja reincidência das faltas, os
procedimentos são realizados conforme o caso, como encaminhamento ao Conselho Tutelar ou ao
Ministério Público. Todo o trabalho de Orientação Educacional é voltado para buscar diminuir o índice
de reprovação e evasão escolar, bem como melhorar a disciplina e resgatar valores necessários a
sobrevivência digna de uma sociedade. A orientação da escola vem fazendo o trabalho preventivo com
palestras e vídeos que tratam os temas: Deficiências Múltiplas, Bullying, Violência, Indisciplina, Higiene
Pessoal - PSE, Relacionamento Interpessoal.
Diante do quadro apresentado, o objetivo da escola e dos professores é o de garantir o
"encontro formativo entre o criança/estudante e os conteúdos", pois, somente uma cabeça pensante,
bem formada, terá condições de se aproveitar dos objetivos sócio-políticos da escola; somente
"sobrevalorizando os processos mentais", formando mentes capazes de raciocinar, de propor, de
discernir, estaremos possibilitando aos cidadãos opinar com base, com fundamento, com sentido;
somente ajudando as crianças/estudantes a construírem suas próprias ferramentas intelectuais,
estaremos colaborando na formação de indivíduos dignos, críticos e criativos, em lugar de meros
repetidores de ideias alheias. Não é da oralidade que necessitamos, mas sim, da oralidade assentada
na inteligência, pois a palavra vale quanto vale a inteligência de quem a pronuncia. Minha opinião é a
de que a escola tem seu compromisso com a inteligência, com o conhecimento sim. Cabe a ela ensinar
a criança/estudante a pensar, trabalhar no seu desenvolvimento cognitivo, se quiser contribuir na
formação de indivíduos habilitados intelectualmente para reivindicar seus direitos e conscientes de
suas responsabilidades.
Tal objetivo sempre fez parte das preocupações desta Instituição bem como dos docentes que
não medem esforços para mudar esta realidade.
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9. EDUCAÇÃO NO CAMPO
Conceitos e princípios envolvidos para se conceder uma educação a partir do campo e
para o campo é necessário mobilizar e colocar em cheque ideias e conceitos há muito
estabelecidos pelo senso comum.
A Educação do Campo deve ser um instrumento de capacitação para a vida, formando
pessoas crítica e consciente da realidade de opressão em que vivem, visando à transformação
da mesma. A educação não acontece apenas na escola, mas em todos os espaços da família e
da comunidade. Uma educação comprometida com a qualidade de vida do homem do campo
que contribua para o acesso às novas tecnologias de produção asdaptadas a realidade dos
pequenos agricultores, e que, viabilize o dsesenvolvimento socioeconômico cultural dos
agricultores.
A escola do campo precisa ter um ambiente centrado na cultura camponesa, animadora
da vida do lugar, enraizada na memória popular e cuja vida e sua dimensão assumem lugar
central, uma escola, que aprende com a vida.
E uma escola reflexiva para adequa-ser aos varios contextos do campo, e acolhedora dos
diversos sujeitos, onde o conhecimento científico, sistematizando dialoga com os saberes, a
cultura, o trabalho e as lutas camponesas, partindo de sua concretude e ampliando as
possibilidades de compreender e transformar a realidade a partir da articulação da teoria com a
prática, atraves da apropriação e da produção do conhecimento, ancorado na reflexão na
reflexão das vivências dos sujeitos nos diferentes processos sociais formandores, o que deve ser
feito respeitando a especialidade destas vivências e destes aprendizados em cada fase da vida e
dos estudos.
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Ariquemes, 11 de Agosto de 2021.
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