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RELATÓRIO 2º BIMESTRE DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES - 2021

1. DENTIFICAÇÃO

A) Nome da Instituição: E.M.E.I.F. Paulina Mafini

INEP: 11041986

B) Etapa/Público atendido: Educação Infantil – Ensino Fundamental Anos Iniciais e
Finais.
C) Data de início do bimestre: 03/05/2021
D) Data do término do bimestre: 15/07/2021
F) Equipe gestora:
Direção: Alessandro Mezabarba
Coordenação Pedagógica: Marina Rodrigues Sobrinho
Orientação Educacional: Silvia Regina de Ávila
Secretaria: Diana Martinez Ribeira Ramos de Morais

2. INTRODUÇÃO

Conforme acompanhamento realizado no período de 03 de maio a 15 de julho,
foram ofertadas atividades remotas para Educação Infantil e Ensino Fundamental
Anos Iniciais e Finais, a entrega de atividades foi realizada conforme o Plano de
Trabalho construído para esta finalidade.
A dinâmica adotada para o monitoramento foram por meio do WhatsApp,
telefone, e-mail e outras redes sociais, informando que entregará orientações de
atividades complementares, sendo planejadas e acompanhadas pelo professor da
turma correspondente.
Os principais desafios, fragilidades e conquistas encontradas durante esse
período foram por envolvimento e participação por parte de alguns familiares na busca
das atividades impressas, na devolutiva das atividades impressas e das sugestões
enviadas no grupo de WhatsApp.
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3. EDUCAÇÃO INFANTIL

Durante o segundo bimestre continuamos com o envio das atividades
complementares, no que refere ao envio de fotos e vídeos da realização das vivências
sugeridas por parte dos responsáveis, pode se considerar que obtivemos um
resultado satisfatório. Os feedbacks entre professoras e pais tem acontecido com
frequência através do WhatsApp, a professora com o apoio da família conseguiu
realizar vídeo chamada com a criança. Conseguimos contemplar todas as crianças
disponibilizando apostilas impressas quinzenalmente. Referente às fragilidades que
encontramos durante o envio das atividades impressas foi à falta de envolvimento e
participação por parte de alguns familiares na realização das mesmas.
No que refere ao planejamento e elaboração das atividades por parte dos
docentes os mesmos fizeram por meio de escala, conforme recomendação da OMS,
SENSAU e SEMED. Foram realizadas reuniões em pequenos grupos para que
pudéssemos discutir acerca da qualidade das atividades remotas sugeridas as nossas
crianças. A professora tem mantido contato com os pais no grupo de WhatsApp
através de áudio individual e vídeo chamada. Na entrega das atividades impressas o
responsável tem assinado o termo de compromisso e a lista de entrega.
Para fortalecer o envolvimento no processo de atividades complementares
foram realizados para as crianças da escola vídeo chamada, gravações de vídeos
para melhor compreensão, intervenção da orientação incentivando os pais a participar
das atividades com as crianças.
Os pais têm encaminhado a execução das vivências com registros de fotos e
vídeos que contribuem para documentação pedagógica da criança.
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Brincadeira de faz de conta.

Atividade de recorte e colagem,
referente ao Projeto Harpia.

Interação com a família.

Brincadeiras.

4. ENSINO FUNDAMENTAL

De acordo com o Plano de Trabalho 2021, foi trabalhado com atividades não
presenciais impressas. Onde a coordenação pedagógica, junto com a equipe de
professores, organizou e realizou o planejamento dessas atividades em grupos
pequenos, como também o suporte pedagógico ao professor ocorreu da mesma
forma, por meio de escala conforme recomendação da OMS, SENSAU e SEMED.
Os feedbacks entre professores e pais tem acontecido com frequência através do
WhatsApp. Para contemplar todos os estudantes foram disponibilizadas, livros
didáticos, vídeos e apostilas impressas quinzenalmente. Referente às fragilidades,
houve alguns imprevistos durante o processo de devolutiva aos professores das
atividades impressas em tempo hábil.
Foram realizadas reuniões em pequenos grupos para que pudéssemos
discutir acerca da qualidade das atividades remotas sugeridas aos estudantes. Os
professores de acordo com as necessidades têm mantido contato com os pais no
grupo de WhatsApp através de áudio individual e vídeo chamada. Na entrega das
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atividades impressas o responsável assinou o termo de compromisso, onde consta a
data da entrega e devolutiva das atividades.
Ao analisarmos defasagem na aprendizagem do estudante, foi proposto
atividade complementar a mais. Como forma avaliativa o professor desenvolveu as
correções das atividades atribuindo notas de acordo com o desenvolvimento das
mesmas, o comprometimento, o interesse dos estudantes e quanto a participação nos
plantões online para esclarecimento de dúvidas.
Os estudantes também foram avaliados através do envio de fotos e vídeos
postados nos grupos WhatsApp e no privado do professor, como devolução de
atividades solicitadas. A nota foi computada de acordo com as atividades realizadas
e registradas em ficha e diário de classe, para possíveis esclarecimentos aos pais e
estudantes.

Entrega de atividades.
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Atividades relacionada ao Dia do Meio Ambiente.

Reunião Pedagógica.
Atividade de leitura.

5. EDUCAÇÃO ESPECIAL

O atendimento aos educandos da AEE tem como objetivo contribuir no
desenvolvimento

da

aprendizagem,

sendo

realizadas

articulações

entre

a

coordenadora pedagógica e a professora da sala da AEE, buscando em conjunto
sanar as necessidades dos estudantes de acordo com a hipótese de leitura e escrita,
valorizando a individualidade através das atividades não presenciais que auxiliam sua
aprendizagem.
Quinzenalmente as atividades impressas, foram enviadas e entregues na
residência, e através de atendimentos pelo grupo de whatsapp tiradas dúvidas
existentes, observações necessárias, possibilitando assim um feedback.
As atividades encaminhadas, contemplam os componentes curriculares de
forma flexível com adaptações.
Referente o feedback das atividades pedagógicas foi por meio do WhatsApp
com postagens de fotos e vídeos por parte da família. Para garantir a formação dos
docentes numa perspectiva inclusiva em tempos de pandemia, foram enviados pela
orientadora da instituição links de vídeo conferencia e palestras, para que as
professoras pudessem estar realizando as atividades não presenciais. Os recursos
ofertados aos estudantes com deficiência como meio acessível à participação destes
as
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atividades ofertadas foram por meio da flexibilização de conteúdos, vídeo chamada e
envio de materiais adaptados.

Atividade Flexibilizada AEE.

Atividade Flexibilizada AEE.

6. FORMAÇÃO CONTINUADA

Pensando na qualificação do processo educativo no que tange as atividades
não presenciais, a Coordenadora Pedagógica realizou o acompanhamento
pedagógico do planejamento semanal, formação continuada, envio de links de
palestras e vídeo conferencia e estudos sobre os relatórios de desenvolvimento de
aprendizagem. Para ampliar o conhecimento a Secretaria Municipal de Educação SEMED ofertou encontros formativos.
Os professores têm considerado o processo formativo, contribuindo muito
para a prática pedagógica e, demonstrando evidências nos planejamentos semanais.
A Coordenadora Pedagógica participa de todos os encontros de Formação ofertados
pela SEMED, acompanhando diariamente os planejamentos das atividades realizadas
pelos professores. O Orientador Educacional considera que o processo Formativo é
de grande aprendizado, pois por meio das formações pode se ter mais interação sobre
as vivências e habilidades trabalhadas com as crianças e os estudantes. O Gestor
avalia que a Formação ProBNCC é de grande aprendizado, pois a mesma fortalece a
identidade da escola esclarecendo sua organização, estratégias e metodologias de
ensino que deverão nortear a prática docente.
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Formação com os docentes da rede de
ensino municipal.

Formação com os docentes da rede de
ensino municipal.

Planejamento com os docentes da escola.

7. GESTÃO DEMOCRÁTICA (CONSELHO ESCOLAR, REUNIÃO COM OS PAIS E
SERVIDORES)

Os órgãos colegiados desta instituição no 2º bimestre do ano de 2021
exerceram suas atividades de forma deliberativas, mobilizadoras, fiscalizadoras e
pedagógicas, atuando ativamente na construção e também aprovação Plano de
Aplicação Financeira-PAAE, Plano de Ação Financeira do PDDE, e PDDE Qualidade,
assim como fiscalização dos recursos recebidos e da forma como foram investidos.
Com os funcionários da instituição foram realizadas reuniões em pequenos
grupos, para tratar de assuntos referente a realização das atividades laborais,
atividades não presenciais, planejamentos e demais assuntos pertinentes ao
andamento da rotina da escola neste ano atípico.
Com os pais foram realizados atendimento individual e foram encaminhados
por WhatsApp, questionários sobre o plano de retorno das aulas e comorbidades dos
estudantes.
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Colaboradores do Projeto Harpia.

Conselho de Classe Ensino Fundamental.

Conselho de Professores Educação
Infantil.

Conclusão do Projeto Harpia.

Entrega de premiação do Projeto Harpia.

8.

FORTALECIMENTO

DE

VÍNCULOS,

ACOMPANHAMENTO

ESCOLAR

COMBATE A EVASÃO

No 2º Bimestre foi enviada as atividades para os estudantes através das
famílias, onde muitos não realizaram as devolutivas das mesmas. Neste caso
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realizamos contatos via whatsapp e visitas à residência, notificando os
responsáveis por escrito, pois normalmente na próxima entrega o problema
é sanado.
Para que todas as crianças e estudantes fossem contemplados, a instituição
entrou em contato com os responsáveis, nos casos que há demora em buscar as
atividades ou quando não dão nenhuma devolutiva no grupo de Whatsapp. Para
combater à evasão a escola enviou, bilhetes, vídeos informativos e ligações para o
responsável por meio da orientação pedagógica, que também faz o acompanhamento
da Busca Ativa, realizando o levantamento para encaminhamentos necessário caso
alguma criança/estudante não tenha sido contemplado. Ressaltamos que nesse 2º
bimestre tivemos 100% dos estudantes contemplados com a entrega das atividades
propostas, porém não houve 100% da devolutiva das mesmas por parte de alguns
estudantes.
As estratégias adotadas pela escola para trabalhar o fortalecimento de
vínculos junto às famílias, foram por meio da orientação e dos docentes, onde os
mesmos estão em contanto diariamente no grupo de WhatsApp e por ligação. As
intervenções realizadas pela escola quando surgem alguma necessidade da
criança/estudante ou da família, são por meio de vídeos, incentivando os pais a
estarem participando com seus filhos, dando orientações sugestões sobre os devidos
cuidados em relação ao momento de pandemia que estamos vivenciando. Para que
todas as crianças fossem contempladas a escola realizou ligações, mensagem via
WhatsApp e visita domiciliar.

Bilhetes informativo via Whatsapp
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Bilhetes informativo via Whatsapp

9. EDUCAÇÃO NO CAMPO

Como a escola está localizada na zona rural, a maioria das atividades não
presenciais foram entregues quinzenalmente, por meio do transporte escolar, com a
colaboração dos seguintes profissionais: agente de transporte escolar, professores,
coordenador, orientador, diretor e secretário. Para o planejamento das atividades foi
realizado

revezamento

de

pequenos

grupos

de

professores,

conforme

recomendações da OMS, SEMSAU e SEMED. Na entrega das atividades impressas
o responsável tem assinado o termo de compromisso, onde consta a data da entrega
e devolutiva das atividades (Protocolo de recebimento e entrega).

Entrega do Kit alimentação aos estudantes.

Entrega do Kit alimentação aos estudantes.
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Entrega de atividades complementares aos estudantes.

10. PSE

O Programa Saúde na Escola 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. Diante disso os
docentes trabalharam as temáticas sugeridas pela Orientação Escolar em seus
planejamentos semanais, enviaram sugestões de vivências nos grupos de WhatsApp.
Referente as devolutivas das sugestões, foram positivas, com a participação total dos
pais, por meio de fotos e vídeos. Sendo assim foi constatado que os resultados
alcançados foram positivos.
Os temas abordados durante o bimestre em relação ao PSE são de suma
importância para desenvolver o aprendizado de nossas crianças, pois visa orientar o
cuidado consigo e com o outro.

Atividade desenvolvida em equipe, para divulgação nos grupos de
whatsapp.
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Textos
informativos para
pais
e
responsáveis, divulgados nos grupos de
whatsapp.

Atividades desenvolvidas pelos alunos de
conscientização ao combate do abuso
sexual de crianças e adolescentes.

Textos informativos para pais e
estudantes, divulgados nos grupos de
whatsapp.
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ano de 2021 ainda está sendo um ano de muitos desafios e superações.
Ainda estamos lutando contra o vírus da COVI-19. As expectativas e ao mesmo tempo
o maior desafio estão relacionados ao retorno das aulas presenciais, pois precisamos
garantir tanto as nossas crianças e estudantes quanto aos nossos profissionais um
ambiente seguro e acolhedor.
Diante dos desafios conseguimos alcançar 90% dos objetivos propostos.
Apesar das dificuldades e fragilidades, consideramos que neste segundo
bimestre desenvolvemos com maior segurança e qualidade todo esse processo do
ensino a distância, procurando sempre nos adequar em nossas ações em busca do
melhor, para o processo de ensino e aprendizagem aos nossos estudantes.
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