PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED
Avenida Tancredo Neves, 2166, Setor Institucional – CEP: 76870-572
(069) 3516-2002/2004/2005/2008

1 – IDENTIFICAÇÃO:

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL - PADRE ANGELO SPADARI
BR 421 LINHA C 75 TB O RUA TOPAZIO, VILA EBESA – ARIQUEMES – RO –
TELEFONE: (69) 3516-9060; DEC. DE CRIAÇÃO Nº 1901 DE 31/05/1993; DEC.
DE DEN. Nº 3095 DE 10/01/2000; RES. DE AUT. DE FUNCIONAMENTO Nº
05/C.M.E./ARQ./2020 DE 03/06/2020
INEP: 11007605
Etapa/Público atendido: Creche III ao 5º ano
Data de início do ano letivo: 03/ de maio de 2021
Data do fechamento do bimestre: 15 julho de 2021
Data de fechamento do ano letivo: 30 de dezembro de 2021
EQUIPE GESTORA
Direção: Keila Silva Santos e Sidnei Roberto da Silva
Secretária: Raimunda Alves de Moraes
Coordenação pedagógica: José Roberto da Silva, Raimunda Rosinalda
Luciano Tavares, Geltrudes da Silva e Idalina de jesus Lopes.
Orientação Escolar: Celso Barbosa Cesar, Emereciane Aparecida dos
Santos.

2. INTRODUÇÃO:
Muitos foram os desafios para o desenvolvimento desse processo, onde
se pode contar com parcerias com os familiares dos nossos estudantes onde foi
possível criar condições para não perder o elo entre a escola – família –
estudante. No 2º bimestre foi possível manter a esperança de que tudo isso vai
passar, onde foi mantido o incentivo aos estudantes por dias melhores.
Assim, todo trabalho da escola foi pautado no resgate da aprendizagem
dos estudantes, tendo em vista que todos os funcionários se empenharam ao
máximo para suprir a falta dos estudantes em sala de aula, e a falta do contato
diário dos estudantes com professor no processo ensino aprendizagem.
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Diante do empenho de toda equipe foi oportunizado para os alunos dois
cadernos de atividades para cada aluno, com plantão de tirar dúvidas e também
atendimento em casa quando solicitado pela família. Dessa forma foi reservado
momentos para correção das atividades enviadas nos cadernos para assim
entender se houve avanço ou não diante dos conteúdos propostos, para
repensar a pratica bem como planejar conteúdos de recuperação paralela.
Foi mantido as entregas a cada quinze dias e o contato com os familiares também
foram mantidos através de grupos de WhatsApp e vídeo aulas, a utilizar mais
essa ferramenta. A organização e a criatividade dos professores e familiares foi
de forma surpreendente. Cada professor interage com seus alunos e família. As
dinâmicas adotadas para o monitoramento estão sendo eficaz, utilizando as
tecnologias e às vezes atendimento individual presencial, sendo feito também
algumas visitas, podendo dar o feedback. A recuperação paralela faz-se
necessária porque é um dos mecanismos que oportunizam atender a diversidade
de características e ritmos de aprendizagem dos educandos, levando em
consideração o que os alunos sabem e o que ainda serão capazes de aprender,
ver no saber e o não saber, momentos que dialogam na produção de novos e
profundos conhecimentos.
2. EDUCAÇÃO INFANTIL
No 2º bimestre as atividades continuaram de forma remotas bem como
com o apoio dos familiares que mantiveram um contato efetivo com a instituição
e com o professor. Para apoia-los nesse processo foram utilizadas as seguintes
estratégias atendimentos individuais através de grupo de WhatsApp vídeos
gravados pelo professor kits de matérias (cola tesoura lápis massa de modelar...)
bem como jogos além de atividades impressas e links de atividades.
A família continuou encaminhado a execução das vivências com fotos
vídeos e relatos que contribuem para documentação pedagógica da criança. Os
registros dos pais é um feedback importante para organização do portfólio. A
comunidade escolar não possui uma internet de qualidade, por isso a melhor
proposta, foi a entrega de apostilas para as crianças.
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Os docentes tem planejado juntamente com o coordenador e seus
colegas de trabalho na elaboração das vivências, sempre em pequenos grupos,
mantendo as normas de segurança.
A organização dos termos, junto as entregas das atividades, para
assinatura dos responsáveis, têm acontecido de forma eficaz sempre com o
apoio e acompanhamento da orientação escolar, pois é um documento de suma
importância para a escola.
Com uso das apostilas e atividades impressas para acompanhar o
desenvolvimento da criança tem facilitado aos familiares no auxilio, bem como
as considerações do professor em relação as vivências feita pelas crianças.
Vivências com tinta e
elementos da natureza.

vivências com
pregador de roupa.

Quebra cabeça
com palito de
picolé
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Trabalhando as
emoções com balões
decorados.
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ENSINO FUNDAMENTAL
Os estudantes continuaram realizando atividades remotas, amparados
por seus familiares que mantiveram um contato efetivo com a instituição e com
o professor.
Para apoia-los nesse processo foram utilizadas as seguintes estratégias
combinado tecnologias e metodologias ativas para que todos os estudantes
fossem acompanhados em suas demandas pedagógicas e emocionais, foram
realizados atendimentos individuais através de grupo de WhatsApp, vídeos
gravados pelo professor, kits de materiais, links de atividades e jogos
confeccionado pelo professor.
O planejamento aconteceu junto com o coordenador pedagógico e o
grupo de professores das mesmas turmas mantendo os protocolos de
distanciamento e segurança, as atividades planejadas foram encaminhadas ao
coordenador para análise e posteriormente encaminhadas para a impressão.
Dessa forma, é possível afirmar que, houve continuidade e atendimento ao
educando a distância.
Como o caderno foi uma experiência que deu certo o uso do mesmo foi
primordial para organizar melhor a sequência das atividades e facilitar a pesquisa
dos estudantes e pais na hora de executar as atividades. Com tudo isso, o
professor pode dar um retorno (feedback) escrito nos cadernos e observar
melhor o desempenho dos estudantes.
As avaliações foram feitas através de algumas atividades especificas,
avaliativas e também no desenvolvimento de todas as demais atividades
desenvolvidas pelos estudantes, como alguns desafios proposto pelo professor
Muito foram os desafios para o desenvolvimento desse processo,
novamente a parceria com os familiares das crianças foi fundamental para não
perdermos o vínculo dos educandos com a instituição e com os professores. Os
educandos

obtiveram

uma

considerável

participação

nas

atividades

complementares ofertadas, isso graças a seus familiares que mantiveram uma
boa parceria com a escola.
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Entrega de atividades na
área rural.

Mãe assinando o termo
de compromisso.

Estudante fazendo a
leitura e atividades no
caderno.

Uso do caderno como
recurso no estudo
remoto.

Uso do caderno como
recurso pedagógico.

O professor planejando e
organizando as
atividades no caderno.

3. EDUCAÇÃO ESPECIAL
Quanto a educação especial foi possível flexibilizar materiais e recursos
ofertados às crianças, possibilitando o desenvolvimento através de materiais,
kits pedagógicos e jogos junto com atividades impressas coladas no caderno. A
professora da sala de recursos participou do planejamento semanal do professor
da sala regular para adequar os conteúdos às necessidades do estudante com
deficiência. Foi possível essa interação que garantiu a plena participação do
estudante com deficiência no desenvolvimento das atividades oportunizando
assim a interação e o vínculo escolar.
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Atividades flexibilizadas para criança com
síndrome de Apert.

Atividades flexibilizadas, estudante do 5º
ano.
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Atividades flexibilizadas, criança auditiva.

Criança fazendo recorte com tesoura especial.
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FORMAÇÃO CONTINUADA
As formações sempre aconteceram no decorrer do ano letivo. Tendo elas
um papel fundamental na prática do docente. Pensando na qualificação desse
processo educativo no que tange as atividades a distância, os coordenadores
pedagógicos

tem

conseguido

realizar

além

do

acompanhamento

do

planejamento semanal, subsidiar o processo de formações continuadas vindo da
SEMED - Secretaria de Educação e estudos necessários de acordo com a
necessidade de cada professor. Contudo quando necessário, diante da
necessidade do momento o coordenador realizou estudos com pequenos grupos
de professores, com distanciamento, conforme recomendação da OMS,
SEMSAU e SEMED.
Ainda neste processo formativo deu-se continuidade aos estudos do
Referencia Curricular de Rondônia - RCRO da Educação Infantil e Fundamental
I, e também o Referencial de Ariquemes, que muito tem contribuído nas práticas
pedagógicas além da melhoria e na flexibilização do conteúdo utilizado no
desenvolvimento das atividades remotas.

Reunião com equipe gestora.
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Formação continuada.
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6. GESTÃO DEMOCRÁTICA (CONSELHO ESCOLAR, REUNIÃO COM OS
PAIS, SERVIDORES)
Neste ano de pandemia da corona vírus ocorreram poucas reuniões com
o conselho escolar para deliberar aplicação de recursos e juntamente com a
equipe pedagógica pensar em estratégia e desafios para o ano letivo. Os
contatos com os pais foram mais via WhatsApp e presencial nas entregas das
atividades. Em relação aos servidores aconteceram reuniões com pequenos
grupos por seguimento.

7. FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ACOMPANHAMENTO ESCOLAR E
COMBATE A EVASÃO
Melhorou muito as interações via Whats app. Fortalecendo o vínculo com
os alunos. Os professores continuaram com as visitas domiciliar resgatando-os.
O acompanhamento escolar foi mais através do WhatsApp e com plantões
pedagógicos a cada entrega de atividades. Para combater a evasão sempre que
nos deparamos com situações de distanciamento do aluno a equipe da
orientação já de imediato fizeram a busca ativa e na maioria das vezes
obtínhamos êxito. A escola não teve problema de evasão escolar.

Reunião com equipe gestora.
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Reunião com equipe da semed.
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Através do transporte escolar conseguimos acesso aos alunos da escola
residem que residem na área rural e como sempre é um desafio para educação
contemplar essas crianças. Mais um ano que se inicia de maneira remota. E
ainda assim conseguimos em meio às dificuldades de pandemia atender todos
os nossos alunos. Esse ano de 2021 as entregas das atividades são feitas por
alguns professores, coordenadores, orientadores e direção, dividindo as equipes
que vão para as linhas/rotas no ônibus e os que fazem entrega na Vila Ebesa,
proximidades da escola.
Motorista na LC 54

Professores no ônibus levando
atividades na área rural.

Professores entregando as
atividades na área rural.

Professora entregando
atividades no Chapadão.

ID: 503884 e CRC: 0EFA507E

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED
Avenida Tancredo Neves, 2166, Setor Institucional – CEP: 76870-572
(069) 3516-2002/2004/2005/2008

9. PSE – Programa Saúde na Escola.
No mês de junho e julho foram trabalhados pelos professores ações
atividades de como manter uma alimentação, saudáveis atividades físicas e
lazer, praticas corporais, prevenção de acidentes de trabalho dando aos
educandos a oportunidade de pôr em pratica em seu dia a dia fazendo com que
os alunos vivenciem essa pratica de forma consciente.
O Programa Saúde na Escola pode ser levado aos alunos de uma forma
divertida através de projetos e sequencias didáticas sempre sugerida pela
orientação escolar.
Diante dessa inesperada situação pandêmica as ações do Programa de
Saúde na Escola continuam sendo desenvolvidas através de atividades
Remotas, de Vídeos Educativos, que não obteve um êxito como se fosse essas
mesmas atividades realizadas presencialmente, até porque nossa realidade por
ser área de Garimpo e Zona Rural, a falta de tecnologia por parte de nossa
clientela não proporcionou um rendimento esperado, mas foi satisfatório dentro
da atual situação que estamos vivendo.

o Os nossos resultados foram

satisfatórios de maneira que se pode ressaltar relatos de estudantes que
compreenderam sobre as formas de prevenção do Corona Vírus e outras
doenças, higiene pessoal e saúde da família.
Em relação as ações com a comunidade escolar, teve as entregas de
sextas básica, o projeto pequeno samurai em parceria com a SENDES as
entregas dos kits de alimentação escolar para os estudantes.
Estudante desenvolvendo
atividades: projeto alimentação
saudável.

Estudante praticando atividades
física.
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Atividades de movimento.

Estudante desenvolvendo
atividades do projeto alimentação
saudável.

10. EDUCAÇÃO DO CAMPO
Diante desta realidade sobre a pandemia da COVID – 19 com a execução de
aulas à distância pelos professores, as escolas do campo tentam aproximar as
informações de modo que o educando tenha o mínimo necessário de
aprendizagem nesse contexto de desigualdade educacional.
A equipe escolar pode contar com os pais/ responsáveis já que a família
tornou – se a principal aliada para o desenvolvimento das atividades.

Estudante do 4º ano
desenvolvendo atividades do
projeto horta em casa.
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Estudante do 4º ano
desenvolvendo atividades do
projeto horta em casa.
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EXPECTATIVA E DESAFIOS PARA O ANO DE 2021
A expectativa é que o retorno com aulas no terceiro bimestre de forma
presencial hibrido e remota possa se garantir aos educandos uma readaptação
e novas dinâmicas no cotidiano escolar observando alguns conhecimentos e dar
um suporte pedagógico e psicológico aos professores para que os mesmos
possam ter segurança e competência ao atender aos estudantes, considerando
todas as dimensões educativas que abarcam desde a adequação da estrutura
física da reorganização de procedimento até a adaptação relacional e a
implantação de inovações metodológicas.

ID: 503884 e CRC: 0EFA507E

Prefeitura Municipal de Ariquemes
04.104.816/0001-16
Av. Tancredo Neves, 2166 - Setor Institucional
www.ariquemes.ro.gov.br
FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
Tipo do Documento

Identificação/Número

Data

Relatório

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO
SEGUNDO BIMESTRE
Processo

02/09/2021

ID:
CRC:

503884
0EFA507E

Processo:

0-0/0

Usuário:

KEILA DA SILVA SANTOS

Criação:

02/09/2021 10:27:34

MD5:

Documento

Finalização: 02/09/2021 10:55:09

2241BE8D1E0F8356F78B00AA60E47B76

SHA256: F133AE4BB2EE120F83D8B605CB3BA0802EE2B659CE3390F1B021CA8CF3C3BB7D
Súmula/Objeto:
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO
INTERESSADOS
ELENICE SALETE MEDEIROS PIANA

ARIQUEMES

RO

02/09/2021 10:35:08

ASSUNTOS
RELATORIO (38256)

02/09/2021 10:53:32

ASSINATURAS ELETRÔNICAS
KEILA DA SILVA SANTOS

Diretora Escolar

02/09/2021 10:55:22

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ariquemes.ro.gov.br
informando o ID 503884 e o CRC 0EFA507E.

DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos

Página 1.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E.M.E.I.E.F. PADRE ANGELO SPADARI

Mediações ofertadas:
A = Material Impresso, B = Online, C= Material concreto e Jogos, D: Ligações Telefônicas e/ou
E: Presencial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E.M.E.I.E.F. PADRE ANGELO SPADARI

Mediações ofertadas:
A = Material Impresso, B = Online, C= Material concreto e Jogos, D: Ligações Telefônicas e/ou
E: Presencial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E.M.E.I.E.F. PADRE ANGELO SPADARI

Mediações ofertadas:
A = Material Impresso, B = Online, C= Material concreto e Jogos, D: Ligações Telefônicas e/ou
E: Presencial.

