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RELATÓRIO SEGUNDO BIMESTRE DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES-2021

1- IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Instituição:EMEIEF: Pingo de Gente

INEP:11007958

Etapa/Público atendido: Educação infantil: Pré l, pré ll, Ensino fundamental: 1º e 2º
anos.
Data de início do ano letivo: 17.02.2021
Data do início do segundo bimestre referente as atividades complementares:
Ed. Infantil 03.05.2021 e Ensino fundamental: 03.05.2021
Data de fechamento do bimestre: 15/07/2021
Listar equipe gestora:
Diretora: Malvina Lopes de Oliveira Rudey;
Vice-diretora: Sandra Novaes Oliveira;
Secretaria: Selma Vieira do Nascimento
Coordenadora Pedagógica – Delvani Pereira Serafim
Águeda Soares de Paula
Orientadora Escolar – Raimunda Gracilene Abreu S. Fagiani
Suzana Gomes da Silva Machado
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2. INTRODUÇÃO

Conforme o Plano de Trabalho construído e atualizado com as possíveis demandas de
oferta referente as atividades remotas para Educação infantil e Ensino fundamental,o ensino
ofertado neste segundo bimestre teve início no período de 03 de maio a 15 de julho de 2021
Para o acompanhamento do desenvolvimente das ativdades remotas foi requisitado aos
pais que fizessem a devolutiva das atividades realizadas através de fotos, vídeos e relatos
que contribuem para a documentação pedagógica da criança. Este retorno também
acontece no momento da entrega das apostilas e nas devolutivas das atividades para
compor o portfólio. A instituição ofertou aos pais que não possuem internet ou não optaram
por este meio de comunicação, atividades impressas, roteiros de orientações em formato
word, pdf, links de vídeos educativos, livros didáticos, livros complementares e orientações
via whatsapp.
Neste segundo bimestre, diante de todas as possibilidades ofertadas pela instituição os
principais desafios foram atingir 100% o público alvo. Sendo necessário a orientadora e as
coordenadoras pedagógicas realizarem visitas domiciliar a alguns familiares com o objetivo
de contemplar o estudande e fazer a conscientização dos pais sobre quanto a importância
do desenvolvimento.
3. EDUCAÇÃO INFANTIL

Neste segundo bimestre com a educação infantil, foram atendidas 13 turmas,
sendo cinco turmas pré I e oito turmas do pré II. Nesse periódo a interação do docente
com a equipe gestora foi realizada via grupo de whatsapp e também através de reuniões
em pequenos grupos para apontamentos acerca da qualidade das atividades remotas
ofertadas aos estudantes. O planejamento das vivências ofertadas pela instituiçaõ foi
realizado pelos docentes de acordo com a necessidade do estudante e analisado pela
Coordenação pedagógica fazendo a correção e a impressão. Neste período de atividades
remotas, com o intuito de garantir a interaçao e a socilaização com os pais e os
estudantes foi realizado tutorial nos grupos de whatsapp para sanar dúvidas. O
monitoramento das atividades foi realizado através do encaminhamento de fotos, vídeos
e relatos que contribuiram para a documentação pedagógica do estudante, e também nas
devolutivas das atividades para compor o portfólio.
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ENTREGA DE ATIVIDADES

DEVOLUTIVA DOS PAIS

VISITA DOMICILIAR

REUNIÃO HOME OFFICE

REUNIÃO EM PEQUENOS GRUPOS

4. ENSINO FUNDAMENTAL

Com o objetivo de atender a necessidade dos estudantes ofertamos atividades
remotas às quinze turmas do ciclo de alfabetização (nove turmas do primeiro ano e seis
turmas dos segundos anos). As atividades no segundo bimestre nestas turmas ocorreram
através de envio de atividades remotas as turmas, sendo elas: atividades impressas, envio
de atividades via email ou whatssapp, para quem tem impressora e opta por esse meio de
envio. Visando o atendimento ao estudante realizamos planejamentos que atendesse às
necessidades dos mesmos. Sendo estes planejamentos realizados na instituição, em
pequenos grupos de professoras com acompanhamento da coordenadora pedagógica.
Alguns docentes realizaram o planejamento em casa e fizeram o envio por email, para a
coordenação realizar a análise e fazer a devolutivas, caso houvesse necessidade e
posteriormente realizar a impressão.
Para garantir o atendimento aos estudantes no segundo bimestre letivo de 2021
realizamos vídeos nos grupos de whatsapp, entrega de material impresso com roteiro de
explicação das atividades, os livros didáticos e complementares. Nas devolutivas os pais
encaminharam fotos vídeos e relatos, das atividades, tanto impressa, quanto dos livros
didáticos e complementares. Para ampliar estes conhecimentos as professoras realizaram
vídeo chamada para auxiliar no desenvolvimento das atividades. Sendo assim, para
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averiguar os conhecimentos adquiridos pelos estudantes realizamos as avaliações
diagnósticas, com algumas crianças presencialmente e outros por video chamada. A partir
desta analise a oferta de recuperação paralela aos estudantes foram intensificadas.

ENTREGA DE ATIVIDADES

DEVOLUTIVA DOS PAIS (USO
DO LIVRO DIDÁTICO)

DEVOLUTIVA DOS PAIS

DIAGNÓSTICO PRESENCIAL

DIAGNÓSTICO POR VIDEO
CHAMADA

PEQUENA REUNIÃO

5- Recuperação Paralela

Devido à pandemia do Covid 19, empregamos todos os esforços em favor da melhoria
da qualidade da educação como um todo. Diante das observações de grande déficit na
aprendizagem dos estudantes, tendo assim a necessidade de provocarmos reflexão nos
sujeitos envolvidos com a educação – equipes gestoras e de apoio, professores, alunos e
pais, com o propósito de apontar as possíveis razões que estão impedindo de avançarmos
mais e propor alternativas para a elevação do índice de aprendizado que aflige estudantes
de todas as faixas etárias.
Considerando que na legislação, a recuperação paralela é prevista pela LDB em seu
artigo 24, inciso V, alínea “e” que institui a “obrigatoriedade de estudos de recuperação, de
preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem
disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos”. Nesse sentido, a Escola
Municipal Pingo de Gente adotou os seguintes procedimentos:
Realizou o diagnóstico de aprendizagem dos estudantes de maneira presencial e por via
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vídeo chamada, para diagnosticar o domínio das competências e habilidades necessárias.
A partir desta analise a professora fez a retomada do objeto de conhecimento que não foi
devidamente assimilado pelo estudante. Essa prática é recorrentes nas atividades remotas
propostas possibilitando os encaminhamentos desta para estudos de recuperação. O
encaminhamento ocorre quando esgotamos todas as possibilidades e estratégias
pedagógicas dentro da carga horária regular de aulas com o propósito de fazer com que o
estudante avance no desenvolvimento da aprendizagem.
A organização da recuperação paralela na instituição é compartilhada entre o diretor,
orientador, professor e coordenador pedagógico que acompanha todo o trabalho.
A recuperação paralela ocorrerá em horário oposto ao período regular de aulas presencial
ou através do envio de atividades impressas, diferenciadas, vídeo aulas, para os estudantes
que não optou por vir a escola, sendo que os pais ou responsáveis possui autonomia para
organizar os dias e horários que melhor se adapte à sua realidade.
O tempo e as atividades impressas destinadas a recuperação da aprendizagem de cada
estudante é flexível e dependerá da necessidade de aprendizagem específica constatada
através de avaliação diagnóstica ou durante o processo de ensino.
O professor de 1º ao 2º ano conta com a disponibilidade de 6h aulas para atendimento a
recuperação paralela semanalmente;
A Recuperação Paralela será desenvolvida na certeza de poder contribuir para o avanço
dos estudantes que estão em processo de aprendizagem, desenvolvendo suas
potencialidades, sendo convidados a aprender a partir de uma ação imediata e planejada,
garantindo a eles o apoio e orientações adequadas para a superação dos conhecimentos
necessários à formação integral dos estudantes.

RECUPERAÇÃO PARALELA 1º ANO
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VISITA DA PREFEITA E DA SECRETÁRIA
DE EDUCAÇÃO A ESCOLA.

RECUPERAÇÃO PARALELA 2º ANO

6-EDUCAÇÃO ESPECIAL
No período supracitado, o atendimento de forma remota foi ofertado aos estudantes, por
meio do grupo de Whatsapp criado pela professora da Sala de Recursos Multifuncionais, Maria
Regina Zirondi, a fim de que interagíssemos e contribuíssemos no seu processo de
aprendizagem, mediando todas as atividades propostas e elaboradas, mediante o estudo de
caso e plano de atendimento para aqueles estudantes, após avaliação diagnóstica onde foram
percebidas as habilidades e competências já adquiridas, bem como suas fragilidades
pedagógicas.
Foi acompanhado e atendido pelo AEE (Atendimento Educacional Especializado) 19
crianças/alunos com necessidades especiais sendo 12, com diagnóstico de TEA e 2 DM 4
encefalopatia, 12 na educação infantil

e 5 fundamental. Para atender estas crianças, a

professora do AEE (Atendimento Educacional Especializado) realiza oficina para confecção de
materiais didáticos, e jogos pedagógicos em consonância com o planejamento do professor,
com o objetivo de atender as necessidades especificas do aluno com deficiência neste tempo
de pandemia estas são encaminhadas nas datas de entrega das atividades da sala regular
para todos estudantes. A professora do AEE realizou vídeo chamada com alguns alunos que
foi possível.
Orientou os pais ou responsáveis a desenvolver os jogos de forma lúdica para as
crianças /alunos tenham acesso ao conhecimento de forma prazerosa, alguns pais foram
orientados presenciais e outros online através de vídeos e Whatsapp.
Foi realizado atendimento através de reunião presencial, pequenos grupos e individual
foi flexibilizado material de estudo online e impresso

com os docentes sobre PEI (plano

educacional individualizado) individual e online que necessitou de orientação. Neste sentido,
houve o compartilhamento do planejamento dos professores tanto da Educação Infantil quanto
dos professores do Ciclo de Alfabetização com a professora do AEE com objetivo de analisar
os avanços e dificuldades, quando necessário eram sugerido adaptações para atividades que
iria para casa.
Durante as entregas a professora do AEE auxiliou os professores e (SOE) serviço de
orientação educacional, entrando em contato por telefone e mensagens de por via Whatsapp
com os pais e flexibilizando a entrega para que o pai conseguisse pegar as atividades no dia
mais viável. Somente um pai não compareceu para retirar as atividades do filho, depois de
todos os recursos acessíveis foram sem êxodo foi preciso a professora do AEE e coordenadora
ir a loco, e realizar entrega em mãos e averiguar o porquê que não foram retirar as atividades
mesmo se passando tempos da data estipulada para a entrega. Depois da justificativa, o pai foi
orientado da importância das atividades.
A professora participou das formações ofertadas pela secretaria de educação da educação
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infantil e ensino fundamental juntamente com os educadores da instituição e as específicas da
educação especial foi repassada para os alunos conforme orientações.

PARTICIPAÇÃO DAS RENIÕES

ACOMPANHAMENTO NO
PLANEJAMENTO E
ORIENTAÇÕES PARA OS
PROFESSORES.

ACOMPANHAMENTO NO
DIAGNÓSTICO DO ENSINO
REGULAR.

DEVOLUTIVA DOS PAIS

MATERIAIS CONFECCIONADOS E
ENTREGA DE ATIVIDADE

ENTREGUE AOS ESTUDANTES.

E ORIENTAÇÕES.

5. FORMAÇÃO CONTINUADA
As formações continuada ofertada Pela Secretaria Municipal de Educação foram
suspensas no período do segundo bimestre, para dar início às formações sobre Tecnologias na
Educação, formação esta realizada em parceria com o Instituto Federal de Rondônia-IFRO.
Neste Curso formativo, todos os docentes da instituição realizaram a inscrição, no entanto
algumas não deram seguimento ao Curso por falta de recursos tecnológicos. Mesmo diante de
todas as dificuldades, o curso vem aprimorando os conhecimentos sobre as ferramentas
tecnologicas do goolgle classroom, ampliando as habilidades quanto ao uso dos computadores
e os suportes no uso de suas ferramentas.
As coordenadoras da educação infantil e ensino fundamental realizaram estudos em
pequenos

grupos

das

Especificidades Curriculares

de

Ariquemes,

para

ampliar

o

aprimoramento dos planejamentos semanais das atividades remotas. Tendo em vista, que este
documento norteara todos os planejamentos de acordo com a nova proposta de ensino,
melhorando a didática aplicada aos estudantes.
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MOMENTO DE ESTUDO

MOMENTO DE ESTUDO

6. GESTÃO DEMOCRÁTICA (CONSELHO ESCOLAR, REUNIÃO COM OS PAIS,
(SERVIDORES).
A Gestão escolar vem trabalhando no intuito de melhorar o acolhimento,
saúde e bem estar da sua equipe escolar e dos estudantes, estando à disposição
dos professores e da comunidade. Foram realizadas algumas reuniões em
pequenos grupos, para tratar de assuntos referentes à realização das atividades
laborais, atividades remotas, planejamentos e demais assuntos pertinentes ao
andamento da rotina da escola com os funcionários da instituição. O atendimento
aos pais foi realizado via whatsapp através de mensagens, áudios e vídeos,
ligações telefónicas, e quando necessário atendimento presencial individual. No
segundo bimestre foi realizada uma pesquisa com os pais através de link via
whatsapp para o retorno das aulas presenciais, posteriormente os responsaveis
pelos estudantes foram convidados e compareceram na instituição para realizar o
preenchimento do termo de responsabilidade onde optaram em continuar com o
ensino remoto ou aderir ao ensino híbrido. Realizamos nesse bimestre as reuniões
de conselho de Professores para analisar a participação e o desenvolvimento de
aprendizagem dos estudantes e buscar estratégias para um melhor êxito. Todas as
reuniões foram registradas detalhadamente em atas. Contudo o conselho escolar
tem seu papel fundamental dentro da instituição é uma das funções que mais se
destaca é a democracia onde se debate os assuntos, as necessidades da escola e
juntos se chegam a uma conclusão onde se faz o melhor para todos e
principalmente para o educando.
Além dos assuntos supracitados a escola também ofertou os kits
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alimentações aos estudantes, com o objetivo de contribuir com alimentação dos
estudantes neste momento tão adverso. Contamos com a participação de todos os
funcionários da instituição, cada professora foi responsável pela entrega dos kits
em sua turma, nos dias marcados e os demais funcionários responsáveis pela
entrega aos que não foram contemplados na data de entrega. Houve grande
empenho de toda equipe na organização e distribuição dos kits, seguindo todos os
protocolos de segurança, para melhor atender a todos os familiares que
frequentaram a instituição neste período.

CONSELHO DE PROFESSORES
ENSINO FUNDAMENTAL

CONSELHO DE PROFESSORES
EDUCAÇÃO INFANTIL

CONFRATERNIZAÇÃO DE
ENCERRAMENTO DO SEMESTRE

ATENDIMENTO AOS PAIS

ENTREGA DE KITS ALIMENTAÇÃO

VÍDEO INORMATIVO

7- FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ACOMPANHAMENTO ESCOLAR E COMBATE
A EVASÃO.
Quanto as atividades escolares neste segundo bimestre, cem por cento dos
estudantes foram contemplados com as atividades remotas. A orientação escolar
juntamente com a equipe utilizou varias estratégias de busca aos responsáveis para virem
retirar as atividades remotas após a data da entrega, bem como: ligações e mensagens via
whatsapp aos pais, convidando-os para comparecer à instituição, para que juntos com a
gestão pudessem dialogar sobre a importância da retirada das atividades remotas e
realizações das mesmas. No entanto, houve necessidade de realizar visitas domiciliares
para algumas famílias pela orientadora da educação infantil juntamente com a professora
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da sala titular, coordenadoras da educação infantil, fundamental e professora do AEE para
fazer a entrega de atividades remotas e conversar sobre a importância de estarem
participando da vida escolar de seu filho e retirando as atividades na data certa. A
instituição utiliza de todos os meios possíveis para que todos os estudantes sejam
contemplados, disponibilizando as apostilas impressas, via whatssap, email em formato
word, pdf. Quanto à evasão não houve, porque utilizamos de todos os meios possíveis
para alcançar estes estudantes, realizamos busca em redes sociais como facebook e
mensseger dos estudantes que os telefones não funcionavam e que não foram localizados
nos endereços deixados no ato da matricula, alcançando com êxito.

ATENDIMENTO AOS PAIS
VISITA DOMICILIAR

BUSCA NO FACEBOOK

BUSCA NO FACEBOOK

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 dos
estudantes da rede pública de ensino.
Assim sendo, mensalmente o articulador recebe orientações das ações que deverão ser
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repassadas para o bem-estar saudável de nossos discentes.
Foram elaboradas várias ações, sendo necessário um trabalho coletivo com diálogo através de
atividades, trabalho remoto e boas práticas de home- office. O acompanhamento das
orientações escolar com as famílias e estudantes foram através do aplicativo Whatsapp,
vídeos, textos informativos, ligação telefônica, áudios, mensagens, chamada de vídeo, entrega
de atividades impressas. A realização e devolutiva das ações desenvolvida foram alcançadas
com êxito.
No segundo bimestre realizamos as seguintes ações:
Dia da Saúde Ocular; 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 de a segurança alimentar e nutricional e da alimentação saudável e combate à
obesidade infantil; Promoção das práticas corporais, da atividade física e do lazer nas escolas;
Combate ao Trabalho Infantil.
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5. Considerações finais.

Consideramos satisfatório o desenvolvimento das atividades realizadas pelos
estudantes neste segundo bimestre. Tanto ao ser contemplado com as atividades
remotas quanto nas devolutivas, além das interações nos grupos de whasapp.
Os desafios enfrentados pela instituição foram poucos, sendo que os
responsáveis pelos estudantes só atrazaram na retirada das atividades na data da
entrega, vindo em outro, ou mesmo sendo contemplados atraves da visita domiciliar
realizada pela equipe escolar. Contudo o trabalho realizado neste período foi
alcançado com êxito.
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