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2. INTRODUÇÃO
Conforme o acompanhamento realizado no período de 03 de maio a 15 de
julho, cumprindo assim o 2º bimestre, foram ofertadas as atividades complementares
- AC para todos os alunos da Escola Professor Pedro Louback, sem deixar de
adequar ao Decreto Nº 16.271 de março de 2020.
Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do Novo Coronavirus COVID-19, e da outras
providências .
Art. 1° Ficam suspensas as aulas de todos os estabelecimentos de ensino
públicos localizados no Municipio de Ariquemes e recomendada a suspensão das em
todos os estabelecimentos de ensino privado estabelecidos no Município.
O Decreto Nº 17.235, DE 22 de fevereiro DE 2021.
Dispõe sobre a suspensão das aulas da rede pública
municipal durante o período de calamidade pública.
Art. 1º A suspensão das aulas em todos os estabelecimentos públicos
pertencente ao Sistema Municipal de Ensino de Ariquemes, até o dia 30 de abril de
2021, garantindo às criança/estudantes a oferta de aulas remotas por meio de
mediações conforme Plano de Retorno de cada estabelecimento de ensino.
A escola Professor Pedro Louback utilizou para a metodologia de atividades
impressas, atividades enviadas nos grupos de whatsapp, vídeo aulas, trabalhos com
orientações de pesquisa e conteúdos impressos.Os principais desafios foram evitar a
evasão, manter o contato com os alunos e seus familiares, dificuldade de acesso às
tecnologias, baixo nível de escolaridade de alguns pais, dificuldade de acesso e
mudanças de endereço,falta de tempo dos pais devido ao trabalho para acompanhar
as atividades, conscientizando assim os mesmos da importância do momento onde
todos precisavam participar pois é de grande importância para o educando a
permanência do vínculo com a escola, além da falta de telefone para realizar as
ligações..
Desta forma a escola junto com seu corpo docente após conhecer o seu
publico no 1º bimestre e as dificuldades encontradas, buscou novas alternativas,
estratégias e ferramentas para envolver os alunos e alcançar um melhor resultado.
As conquistas foram chegar a reta final do bimestre atendendo quase todos os
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alunos, manter o contato com os mesmos apesar dos desafios e das fragilidades.
O serviço de orientação escolar junto com os professores realizaram uma
busca continua dos alunos através de ligação e visita a residência, no objetivo que
todos os discentes fosse alcançados.
No que diz respeito aos alunos que necessitavam de uma flexibilização das
atividades pedagógicas, uns por fazer parte da AEE e outro por terem dificuldade, os
professores elaboraram atividades adaptadas onde os mesmos pudessem entender
a proposta pedida e realiza-la, não deixando de aprender a partir de suas
dificuldades já apresentadas no diagnóstico feito inicialmente pelo seu professor. Os
alunos foram auxiliados diariamente por seus professores nos grupos de whatsapp.
3. ENSINO FUNDAMENTAL
A escola nas suas atribuições busca trabalhar de conformidade com a lei e
BNCC no ensino oferecido. O Ensino Fundamental Anos Iniciais é a progressão das
múltiplas aprendizagens, articulando o trabalho com as experiências anteriores e
valorizando as situações lúdicas de aprendizagem. De acordo as legislações, ao
compreender as mudanças no processo de desenvolvimento da criança a escola
trabalha com a maior autonomia nos movimentos e a afirmação da maior identidade
do aluno. Segundo a BNCC no ensino fundamental – Anos Iniciais propõe o estímulo
ao pensamento lógico, criativo e crítico, bem como sua capacidade de perguntar,
argumentar, interagir e ampliar sua compreensão do mundo.
Com as dificuldades conhecidas dos alunos e para que o processo ensino
aprendizagem não seja interrompido, os discentes estão sendo estimulados no seu
desenvolvimento através do ensino remoto, sendo que os professores dos mesmos
não deixaram de preparar atividades lúdicas, jogos e materiais didáticos
diferenciados para que os alunos do ciclo de alfabetização consigam juntamente com
seus responsáveis entender, desenvolver e aprender o conteúdo proposto.
O objetivo é evitar o aumento do déficit de aprendizagem apesar do cenário
vivido, evasão escolar e repetência. Os professores estão realizando aulas por vídeo
conferência, para poder assim manter um vinculo mesmo que virtual com seus
alunos.
No segundo bimestre os professores realizaram uma análise dos pontos
positivos e negativos do primeiro bimestre e buscou uma melhora, podendo-se dizer
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que houve um aumento de vinculo de contato com os alunos, mais atividades
adaptadas e mais contato com os pais.
Estamos nos melhorando para evoluir com essas mudanças e conseguir
mostrar à comunidade sua importância, para continuam exercendo sua função e
fortalecendo seu papel na sociedade em momentos difíceis.
Já no Ensino Fundamental Anos Finais, os estudantes se deparam com
desafios de maior complexidade, sobretudo devido à necessidade de se apropriarem
das diferentes lógicas de organização dos conhecimentos relacionados às áreas. O
Ensino Fundamental Anos Finais representa a etapa da Educação Básica voltada à
formação de crianças e adolescentes. Com a Lei nº 11.274/2006, essa etapa de
ensino tronou-se obrigatória e gratuita. Quantos aos avanços legais garantidos ao
ensino fundamental, a partir da Constituição Federal de 1988, estabeleceu-se sua
oferta pública como um direito público subjetivo, ou seja, qualquer pessoa é titular
desse direito, tendo assegurada, em caso de descumprimento, a sua efetivação
imediata.
As aulas com os nossos alunos do ensino fundamental Anos Finas foram na
sua mediadas através da tecnologia, mas os professores ofereceram todo suporte,
orientação para que seus alunos não fossem prejudicados. Aulas remotas oferecem
a continuidade da escolarização por meio de recursos tecnológicos, só que a
distância. Encaminhamos as atividades às turmas pelos professores de cada matéria,
no mesmo horário da aula presencial.
As ferramentas e plataformas que utilizamos são de fácil acesso e quando
não é possível aos alunos ter acesso através da mídia, disponibilizaram as atividades
impressas retiradas e entregues na escola por seus próprios professores para o
aluno ou seu responsável.
Os Professores também gravaram vídeos explicativos, e realizavam
atendimento individual através do aplicativo whatsApp, para auxiliar o aluno nas suas
dificuldades. Além da ferramenta do aplicativo do whatsApp para conversar
individualmente com o aluno também foi formado grupos no mesmo de cada turma
aplicativo, onde os pais dos mesmos participam e acompanham tanto as atividades
propostas como os comunicados da escola. Para as reuniões necessárias foram
utilizados Cisco Webex: Vídeo Conferencing, Online Meetings. Como o Google
Forms, para a criação de avaliação, simulados e provas para resolução no formato
digital.
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Mesmo com os desafios, aulas expositivas e avaliações têm ocorrido com o
suporte de recursos tecnológicos, em diferentes formatos de conteúdo e ambientes
virtuais de aprendizagem. Tudo para diversificar e personalizar a experiência dos
alunos. As aulas remotas com suas modalidade de ensino são realizadas para
proporcionar uma rotina de estudo e estabilidade diante de tantas incertezas.

Alunos das Séries iniciais com aula online

Aluna das Séries Finais realizando
atividade com auxilio tecnológico do
telefone

Aluno da Série inicial realizando
atividade em casa

Aluno das Séries Finais realizando
atividade impressa, retirada na escola.
(este é um dos alunos que não tem
recurso tecnológico em casa)

4. EDUCAÇÃO ESPECIAL
A escola Professor Pedro Louback buscou proporcionar ao aluno com
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deficiência o planejamento do conteúdo adaptado de acordo a BNCC, auxiliando
desta forma os alunos tanto no aspecto físico, habilidades, social e intelectual. Sendo
desta forma de grande valia o auxílio do professor do AEE, ao professor de sala de
aula buscando estratégias para serem usadas no aprendizado do discente,

de

acordo a dificuldade de cada criança.
O professores com base no laudo apresentado pelos pais já no ato da
matricula e pela observação do diagnóstico realizado com os alunos, buscou e
propôs atividades flexibilizadas para atender aos alunos, sempre com o auxilio da
professora da sala de recursos, onde sugeria

no planejamento dos professores

titulares atividades que poderiam ser mais adequadas às suas necessidades,
complementando as atividades fornecidas para os demais alunos.

Aluna Especial com
material adaptado de
acordo a sua visão.

Aluna Especial com
material adaptado de
acordo seu intelecto.

Aluna Especial
realizando atividade
em casa

5. FORMAÇÃO CONTINUADA
A formação continuada deve ser encarada como uma grande aliada dos
educadores, uma vez que contribui para a evolução constante do trabalho do
docente. Isso porque ela favorece a criação de novos ambientes de aprendizagem,
dando novo significado às práticas pedagógicas e com isso apoiar os alunos na
construção de conhecimento, e não apenas no acumulo de informações.
Assegurando um ensino de qualidade cada vez maior aos discentes.
As formações devido a pandemia do Covid-19, ocorreram de forma online e
tornaram-se ainda mais essenciais. Sendo que são ministradas pela equipe da
SEMED e os seus coordenadores a qual sempre estão dando todo suporte
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necessário para as escolas com suas equipes.
A Escola Professor Pedro Louback buscou seguir todas as orientações,
adotando as estratégias de ensino à distância, aulas online e utilizando as diversas
plataformas digitais a qual foi oferecido instruções aos professores pelas formações.
Desta

forma

a

formação

continuada

apoia

os

professores

no

desenvolvimento de seus planos de aula utilizando metodologias que são mais
eficazes para o ensino online.

Além disso, como a própria capacitação é feita

remotamente, os professores podem vivenciar a melhor experiência com ferramentas
utilizadas para videoconferência, como os aplicativos WhatsApp, Cisco Webex,
Google Forms Zoom, a partir dessa vivência de aprender utilizando ferramentas
digitais. A equipe da SEMED realizaram conforme o cronograma previsto renuiões de
formações com a equipe gestora, no segundo bimestre tivemos encontro com
Coordenadores, diretores, secretários e orientadores, além de visitas nas escola para
dá suporte e orientações.

FORMAÇÕES CONTINUADAS

6. GESTÃO DEMOCRÁTICA (CONSELHO ESCOLAR, REUNIÃO COM OSPAIS E
SERVIDORES)
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A

Escola

busca

trabalhar

de

forma

democrática

baseando-se

na

coordenação de atitudes e ações que propõem a participação social, ou seja, a
comunidade escolar (professores, alunos, pais, direção, equipe pedagógica, demais
funcionários, Conselho Escolar e comunidade local) como sujeito ativo em todo o
processo de gestão, participando de todas as decisões da escola. Esta participação
incide diretamente nas mais diferentes etapas da gestão escolar (planejamento,
implementação e avaliação) seja no que diz respeito à construção de projeto e
processos pedagógicos, quanto às questões de natureza burocrática. Nesta visão de
gestão, a escola busca um funcionamento, compreendendo a tomada de decisão
conjunta no planejamento, execução, acompanhamento e avaliação das questões
administrativas, pedagógicas e financeiras envolvendo a participação

de toda a

comunidade escolar. A gestão democrática da escola é inspirada nos princípios
democráticos e tem por finalidade possibilitar maior grau de autonomia, de forma a
garantir o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, assegurando padrão
adequado de qualidade ao ensino ministrado.
Durante o segundo bimestre a escola Professor Pedro Louback realizou
reuniões presenciais com os professores para tratar diversos assuntos entre eles a
forma que iria avaliar os alunos no segundo bimestre, recuperação paralela, a novo
home office, apresentou a ficha do Instrumental do Conselho de Classe que seria
usada para tabular os dados necessários das turmas.
Também foi realizadas reuniões com os pais onde informou o dia em que se
encerraria o segundo bimestre e o dia que retornaria com as atividades escolares, na
ocasião informou que seria distribuído na escola para cada aluno o kit alimentação
(cesta básica), a entrega foi agendada para o dia 22 e 23 de julho, e estaria sendo
entregue nos 3 períodos: manhã, tarde e noite. Na ocasião houve bastante interação
com os pais, tirando duvidas tanto sobre o kit alimentação como do retorno as aulas
presenciais Híbrido. Citou também que a escola está preparada com todas as
normas pedidas pela vigilância sanitária, com medidor de temperatura na entrada da
escola, disponibilizado álcool 70% em cada porta de sala de aula, higienização de
toda a escola e distanciamento em sala de aula, além do uso obrigatório de mascara.
também que quando estivesse tudo pronto e autorizado pela vigilância sanitária
informaria à todos sobre a carga horária e o dia que os alunos que os pais
autorizarem iriam para escola.
Houve também reunião somente com os pais da turma do ginásio do 6º ao 9º
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ano, para poder informar aos responsáveis a situação escolar com as atividades em
que se encontravam seus filhos e pedir um apoio e maior comprometimento no
acompanhamento dos discentes, pois muitos estão deixando a desejar e a escola
estava preocupada com o desenvolvimento do mesmo.
Nas reuniões realizadas do Conselho Escolar foram tratados os seguintes
assuntos: As verbas que a escola disponibilizava e os materiais que se faziam
necessários comprar para adequar a escola para o retorno presencial dos alunos.
Também apresentado o Plano de Retorno para o Conselho Escolar e discutido como
que seria essa volta as aulas presenciais pelo ensino híbrido com os alunos após
tanto tempo.Sendo todas as ações do Conselho Escolar devidamente registradas em
ata. O Conselho Escolar nas suas reuniões tem a maior função deliberativa,
mobilizadora, fiscalizadora, consultiva e pedagógica
A escola Professor Pedro Louback preocupada com seus discentes acionou o
Conselho Tutelar e realizou uma reunião presencial com os pais de alguns alunos
que estavam em inadimplência com as atividades escolares. Nesta reunião estava
presente o conselheiro tutelar Eder Santos, a diretora Jicelma Pereira Vasconcelos
Polegato, a orientadora Soraia Prado Neres, professores das turmas e pais com seus filhos
onde todos foram ouvidos, discutido a situação e feito um acordo para solução do problema.
A escola também não deixou de realizar a reunião do conselho de classe para avaliar
e analisar o aprendizado dos estudantes ( tanto no todo, como os casos necessarios
individuais); foi examinado o desempenho dos docentes em relação a cada turma, como
também discutido as estratégias que deram certo e as que não deram certo com os alunos.
Desta forma a escola não deixou de seguir todo o cronograma e reuniões
necessárias.

REUNIÃO ONLINE DE PAIS
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REUNIÃO ONLINE DE PAIS DAS
TURMAS DO GINÁSIO

REUNIÃO COM O CONSELHO TUTELAR E PAIS

REUNIÃO CONSELHO DE CLASSE 2º BIMESTRE

REUNIÃO DE PROFESSORES

REUNIÃO CONSELHO ESCOLAR

7. FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ACOMPANHAMENTO ESCOLAR E
COMBATE A EVASÃO
A Escola Professor Pedro Louback buscam parcerias com a comunidade no
sentido de acompanhamento, educação moral e cultural dos alunos bem como
parcerias no desenvolvimento funcional como estrutural.
Sendo que a maioria da clientela da escola participa da retirada das
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atividades, também estão inserido nos grupos de whatsapp,recebendo tutorias e
orientações das atividades diariamente.
A Escola busca seus alunos e responsáveis através das redes sociais
(facebook, e-mail e whatsapp), vizinhos e parentes próximos, como cartazes fixados
no portão da escola, ligação telefônica e visita à residência do aluno.
As estratégias usadas pela escola são apostilas impressas, grupos de
whatsapp, livros didáticos, aulas online.
A Escola Professor Pedro Louback procura trabalhar em equipe, buscando
valorizar e motivar a todos, desta forma foram realizadas reuniões tanto online como
presenciais em pequenos grupos, para tratar assuntos referentes à realização das
atividades remotas, planejamento e outros assuntos pertinentes ao andamento da
rotina da escola
Mantendo sempre um vinculo entre toda a equipe através de mensagens,
vídeo chamada ou presencial.

ALUNOS REALIZANDO EM CASA AS TAREFAS

VISITA AO LAR PARA ENTREGA DE ATIVIDADE
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RETIRADA DE ATIVIDADE NA ESCOLA

ENTREGA DE
LEMBRANCINHA DIA
DAS MÃES

ENTREGA DO KIT
ALIMENTAÇÃO NO LAR

PROFESSORA
AUXILIANDO A ALUNA
NO LAR

8. 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.
A escola Professor Pedro Louback tem consciência da importância de se
trabalhar a saúde na escola com os alunos, e dessa maneira busca através das suas
atividades e planejamento, junto com a articuladora do programa PSE da escola,
cumprir o calendário do programa e trabalhando no segundo bimestre as ações:
Promoção da saúde ocular e identificação com possíveis sinais de alteração, Dia
Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes,
Prevenção das violências, Dia da Conscientização contra a Obesidade Infantil,
Promoção da segurança alimentar e nutricional e da alimentação saudável e
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combate à obesidade infantil, Promoção das práticas corporais, da atividade física e
do lazer nas escolas.
Os professores incluíram nos seus planejamentos atividades, para que os
alunos realizassem com seus responsáveis, proporcionando também um momento
de interação.
A contemplação das experiências dos pais, no retorna das atividades
desenvolvidas e ações por meio de fotos, vídeos e atividades impressas, realizadas
com os alunos.
A Escola sempre pode contar com o retorno das atividades das ações
desenvolvidas, sendo assim muito positiva, tanto para os alunos quanto para todos
envolvidos da equipe escolar. As experiências obtidas através das ações do PSE
são sempre de muita relevância, pois são planejadas de forma a pensar sempre nas
nossas crianças, no espaço e no aprendizado.

ATIVIDADE
SOBRE A VISÃO

ATIVIDADE
SOBRE A
VIOLÊNCIA E
ABUSO SEXUAL

ATIVIDADE SOBRE
ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL

AFERIÇÃO DE TEMPERATURA NA ENTRADA DA ESCOLA
E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS COM ALCOOL 70%
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ATIVIDADE FÍSICA

INSTALAÇÃO DOS
SUPORTES DE ALCOOL
EM GEL 70%

CONCLUSÃO
A Escola Professor Pedro Louback tem buscado juntamente com toda sua
equipe se renovar e se atualizar, buscando todos os meios para manter o vinculo
com os alunos e suas famílias. O segundo bimestre não foi diferente do anterior,
pois o principal desafio foi manter o contato e conseguir que os alunos realizassem
as atividades em dias. Foi um bimestre onde os professores tiveram que se
adaptarem nas documentações pedidas pela SEMED, duvidas que surgiram em
fichas, diários e pontos, mas todas foram sanadas.
Acreditamos que teremos desafios que nos espera a frente agora que
estamos vivendo cada dia uma nova realidade, mas a escola Professor Pedro
Louback acredita na educação e trabalhará para alcançar a todos o discentes,
obtendo uma boa aprendizagem.

ID: 470749 e CRC: EDFA144F

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

Planilha

ESC. PEDRO LOUBACK RELATÓRIO
CIRCUNSTANCIADO 2º B.
Processo

10/08/2021

ID:
CRC:

470749
EDFA144F

Processo:

0-0/0

Usuário:

JICELMA PEREIRA VASCONCELLOS POLEGATO

Criação:

10/08/2021 19:19:38

MD5:

Documento

Finalização: 10/08/2021 19:27:16

CFFFA2DD61B7485DCD729492089B4207

SHA256: E70EC43D3BF683F88602D6D2C92D8193FB26266CCB166F4440359279EAB8BB75
Súmula/Objeto:
ESC. PEDRO LOUBACK - RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 2º BIMESTRE 2021.
INTERESSADOS
ELENICE SALETE MEDEIROS PIANA

ARIQUEMES

RO

10/08/2021 19:24:02

ASSUNTOS
ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS (38104)

10/08/2021 19:24:19

ASSINATURAS ELETRÔNICAS
JICELMA PEREIRA VASCONCELLOS POLEGATO

Diretor Escolar

10/08/2021 19:27:27

PROFESSORA

20/08/2021 10:52:38

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.
SORAIA PRADO NERES
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 470749 e o CRC EDFA144F.

DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos

Página 1.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E.M.E.I.E.F. PROFº PEDRO LOUBACK

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. PROFº PEDRO LOUBACK

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

