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2. INTRODUÇÃO
Conforme acompanhamento realizado no decorrer deste bimestre
relatório a seguir traz o registro das atividades com as turmas do Ensino
Fundamental de 1º ao 6º ano, e Educação de Jovens e Adultos - EJA a mesma
realizou atendimento aos estudantes conforme o Plano de Trabalho construído
para esta finalidade.
As dinâmicas adotadas para o monitoramento foram atividades impressas
e dos livros didáticos, material concreto e atividades flexibilizadas para alunos
que necessitaram, ligações telefônicas orientadas pelos professores por grupos
de WhatsApp e/ou explicações impressas entregues junto com atividades, bem
como avaliações escritas para alunos que não possuíam acesso à internet; para
os alunos que possuíam acesso à internet, foram disponibilizados vídeos e links
de avaliações e atividades. Além a partir de vinte e um de junho, com autorização
da vigilância Sanitária e decretos vigentes à época, deu-se o início ao
atendimento presencial de aulas de reforço e plantão tira dúvidas. Os principais
desafios têm relação direta com a participação de alguns alunos que apesar de
os responsáveis terem dado ciência e assinado o termo de responsabilidade e
compromisso não realizam contato e devolutiva das atividades para os
professores.
A principal fragilidade continua sendo a indisdisponibilidade de
funcionários para a busca presencial nas residências, muitos funcionários com
comorbidades. Apesar de todas as dificuldades, percebemos avanços na
aprendizagem das crianças, um maior interesse pela leitura e a participação ativa
da maioria dos responsáveis.
3. ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR E EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS
A fim de alcançar êxito todos os alunos foram utilizadas diversas
estratégias e as seguintes mediações nas atividades complementares.
Material impresso, WhatsApp (vídeo, áudio aula, mensagem de texto,
links do YouTube) Google forms, Livro complementar Livro didático e
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Interação via ligação telefônica.
Neste bimestre também se deu início ao atendimento presencial
dos alunos através de aulas de reforço com pequenos grupos ou
atendimento de plantões tira-dúvidas também com um grupo pequeno
de alunos, no dia 21 de junho com autorização dos órgãos
competentes. A partir desta autorização também foi possível a
realização

de

diagnósticos

presenciais

com

todos

os

alunos

autorizados pelos responsáveis como isto foi possível aproximar o
professor do real nível de aprendizagem dos estudantes, em relação
especialmente daqueles em processo de alfabetização possibilitando
inferências as mais assertivas no processo de ensino.
A fim de colaborar e organizar o planejamento, a coordenação
pedagógica

organizou,

junto

aos

professores

para

realizar

o

Planejamento das Atividades Complementares em pequenos grupos
presenciais e/ou Home Office, Vídeo conferência por aplicativo e
agrupamento presencial, os planejamentos foram realizados para o
período de quinze dias este cronograma é unificado para todas as turmas
do mesmo ano, com a intenção de facilitar o atendimento de todos os
alunos, diariamente os professores enviavam atividades pelos grupos de
whatsapp, e para alunos que não tinham acesso a internet o cronograma
era impresso e entregue junto com as atividades.
Para alunos que necessitaram os professores elaboraram material
concreto, jogos, etc. Para facilitar a aprendizagem além da flexibilização
das atividades para alunos com ou sem laudo médico que apresentaram
dificuldades na aprendizagem. Também quando necessário e possível
os professores realizaram ligações telefônicas para esclarecer dúvidas e
facilitar o aprendizado.
Depois de recebidas as atividades pedagógicas, pelos alunos a
escola utilizou para ter e enviar feedback, na devolutiva das atividades
ora ofertadas, através do WhatsApp com postagens de fotos e vídeos,
com enquete realizada com os pais ou responsáveis, com conversa de
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forma presencial e/ou com conversa de forma remota com uso dos
recursos de WhatsApp, ligação e/ou visita domiciliar.
Quanto aos critérios avaliativos, a escola elaborou um plano de avaliação
consonante com a proposta pedagógica e diante do atípico momento vivido em
decorrência da pandemia do COVID-19, esta nova maneira de ensinar
demandou adaptações para a manutenção das aulas de maneira remota
Considerando a necessidade eminente de manter de forma prolongada e
indeterminada metodologias de ensino remoto, faz-se necessário repensar os
mecanismos de avaliação do processo e da aprendizagem, buscando por
estratégias que sejam justas, efetivas e consonantes com a Proposta
Pedagógica deste estabelecimento de Ensino, considerando as Resoluções n.
01/C.M.E./ARQ/2021 e n. 02/C.M.E./ARQ/2021 de que estabelece normas
orientadoras às instituições do sistema municipal de ensino de Ariquemes,
quanto a organização e ao funcionamento do ano letivo de 2021; bem como, a
elaboração do Plano de Ação da E.M.E.F.M. Magdalena Tagliaferro tendo como
base as orientações e normatizações do decretos municipais.
A Proposta Pedagógica da E.M.E.F.M. Magdalena Tagliaferro traz uma
breve reflexão sobre a importância do ato de avaliar, bem como a sistemática
adotada por este estabelecimento de Ensino, para a manutenção da avaliação
como peça fundamental do pensar e repensar pedagógico durante este período
de impedimento do desenvolvimento das atividades presenciais regulares.
Ponderando sobre avaliação como ferramenta diagnóstica que permeia e
embasa a sistemática do planejamento do professor, faz-se necessário,
considerando a diversidade socioeconômico-cultural da comunidade escolar,
decidiu-se por considerar a avaliação do processo, bem como a avaliação de
desempenho escolar a partir da análise das atividades realizadas no período e
de como conseguimos mediar essas aprendizagens. Neste sentido usamos
como recursos: Plano de ação para atividades remotas, ficha de monitoramento
individual, atendimento turma/disciplina, cronograma semanal de atividades,
monitoramento e busca ativa dos alunos não contemplados
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A Avaliação de Processo também conhecida como avaliação formativa ou
contínua – vai além de uma série de perguntas reunidas em uma prova bimestral.
Combinando diferentes instrumentos avaliativos para mensurar de forma mais
assertiva diferentes aspectos do aprendizado, ela pode ser usada também como
um diagnóstico da aprendizagem.
Avaliação de desempenho escolar: deve servir para avaliar a
aprendizagem particular do aluno bem como quantificar a assimilação do objeto
de conhecimento estudado.
Ajusta-se que neste momento a avaliação de desempenho escolar tornase menos efetiva que a avaliação de processo, sendo assim, definimos critérios
avaliativos mais genéricos, que servirão acima de tudo para o embasamento da
práxis pedagógica bem como da diversificação metodológica e conteúdo que
permearão o planejamento do processo de ensino que comporão tanto o plano
de retorno das atividades presencias, como o ano letivo de 2022. É importante
destacar que a avaliação pensada nesta perspectiva nos orientou sobre o que
de fato conseguimos trabalhar no segundo bimestre e o que precisará ser
retomado. Consideramos ainda as habilidades não trabalhadas em 2020, que
sendo pré-requisito para as habilidades deste ano letivo foram priorizadas. Com
a possibilidade de atender presencialmente aos alunos com mais dificuldades,
especialmente aqueles que não possuem acesso a internet ou possuem acesso
reduzido tentando sempre alcançar a equidade, uma vez que a Pandemia por
Covid-19 deixou muito mais evidente as desigualdades sociais que refletem
diretamente na aprendizagem.
4

EDUCAÇÃO ESPECIAL

Por consequência da atual situação que estamos vivendo devido a Covid
19 a Sala de Recursos adaptou os materiais de trabalho para que os alunos
deficientes não ficassem sem suas atividades.
Lembrando que o estudante com deficiência tem seu direito garantido
pela Constituição Federal de 1988 Art. 205 dever do Estado e da família.
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Início o 2º bimestre foi realizado um estudo de cada caso dos
alunos deficientes para trabalhar de forma diferenciada atendendo suas
dificuldades uma vez que as aulas remotas tem sido um grande desafio para
professores, alunos e famílias.
Esta sendo atendido pelo AEE ( Atendimento Educacional
Especializado) 27 alunos sendo 1 DV ( Deficiente visual), 1 BV: Baixa visão, 4
DI (Deficiência Intelectual), 6 DMU (Deficiência múltipla), 11 TEA (Transtorno do
Espectro Autista) e 4 PC Paralisia cerebral).
Sendo assim os planejamentos das aulas foram feitos entre
coordenadoras, professores de sala de aula e professora da sala de recursos.
Respeitado o ritmo de cada aluno e as condições de cada família.
Em consonância com os planejamentos foram desenvolvidos
materiais didáticos, jogos pedagógicos, material impresso, whatssap (vídeos,
áudio, aula, mensagem de texto, links do youtube) e interação via ligação
telefônica, de forma que atendessem as necessidades dos educandos, sendo
acompanhados e orientados pelo grupo whattssap “Sala de Recursos”. Neste
bimestre 14 alunos não conseguiram acompanhar a turma de sala de aula.
E assim tiveram assistência diferenciadas no lúdico e materiais
concretos facilitando seus aprendizados, fazendo com que o aluno sinta prazer
em aprender. Lembrando que seus responsáveis que auxiliaram nas atividades,
foram orientados de forma presencial e outros pelo wattssap.
A Professora da Sala de Recursos e professores de sala de aula
realizaram pequenas reuniões para entender o PEI ( Plano Educacional
Individual) e foram todos preenchidos sendo sujeitos a alteração, uma vez que
a conclusão é no final do ano.
Durante todo o bimestre a entrega de materiais e interação com os
alunos (online) foram realizadas em parceria com todos da escola. Serviço de
Orientação Educacional fazendo sua parte localizando os responsáveis que não
atendia telefone e não buscava atividades.
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Na modalidade EJA, o ensino ocorreu de forma remota durante todo o 1º
semestre de 2021 (1º e 2º bimestre). O atendimento se deu através dos grupos
de WhatsApp das turmas, seguindo um horário das aulas, onde os professores
realizavam as postagens de suas aulas. É válido ressaltar que os professores
sempre buscaram as melhores metodologias para auxiliar os educandos no
processo de ensino-aprendizagem, tais como recursos de áudio e vídeo, onde
eles gravavam explicações dos conteúdos e/ou postavam vídeos do you tube, a
fim de contribuir na aquisição do conhecimento dos alunos. Além disso, sempre
se colocavam à disposição para sanar dúvidas, realizavam contatos individuais
para recebimento e devolutiva de atividades, bem como para cobrar daqueles
alunos que não estavam realizando as tarefas.
Além dos atendimentos diários on-line, foram realizados plantões
semanais, divididos em duas equipes, sendo um nas segundas-feiras e outro
nas quartas-feiras. Tais plantões tinham como objetivo acompanhar o
planejamento e impressão das atividades, além da entrega e recebimento das
tarefas impressas aos alunos com maiores dificuldades de aprendizagem e/ou
falta de acesso à equipamentos ou internet. Nesses plantões, os professores
tiravam dúvidas, bem como incentivavam os alunos a estudarem e cumprirem as
atividades.
5

FORMAÇÃO CONTINUADA

Neste período, o programa de formação continuada precisou ser mudado
para ser adaptado, pelas atuais circunstâncias. Os professores e equipe gestora,
participaram das formações continuadas oferecidas pela SEMED, e durante o
processo, alguns momentos de formação especialmente voltados a opções
tecnológicas,

a grande maioria dos professores e equipe gestora também

participaram da Formação tecnológica realizada em parceria com o IFRO –
Ariquemes.
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6

GESTÃO

DEMOCRÁTICA

(CONSELHO

ESCOLAR,

REUNIÃO COM OS PAIS, SERVIDORES)
As reuniões do Conselho Escolar, ocorreram de maneira remota durante
o período, aconteceram duas reuniões no período com pautas envolvendo,
Prestação de contas, PDDE, retorno as aulas presenciais, organização para a
volta as aulas.
Todas as reuniões foram devidamente registradas em ata, considerando
as funções deliberativas, fiscalizadoras, consultivas e pedagógicas do mesmo.
Devido a demanda e a proibição da aglomeração os grupos de WhatsApp
foram utilizados para os informes bem como atendimento presencial realizado
pela equipe gestora na escola para conversas com responsáveis, também nos
dias 18, 19 e 20 de maio de 2021 aconteceram reuniões online com os
responsáveis divididos anos escolares, sendo um agrupamento: 1º e 2º anos
outro com os estudantes do 3º ano e finalmente das turmas de 4º ao 6º anos, a
pauta proposta de ensino, avaliação da aprendizagem, recuperação paralela,
boletins, termo de compromisso e autorização, avaliação do processo de ensino
do primeiro bimestre de forma remota, resultados

do primeiro bimestre,

sugestões de melhoria da qualidade foi muito positivo o contato com os
responsáveis por vídeo conferencia e foi possível perceber o anseio mútuo entre
família e escola por aprendizagem neste período.
Neste período ocorreram reuniões com os servidores, sendo que de
acordo com cada demanda as estratégias foram alternadas entre, presenciais
com pequenos grupos e a distância.
Ocorreram ainda, duas reuniões pedagógicas, uma antecedendo a
reunião de pais para análise de resultados do primeiro bimestre e sugestões para
a pauta da reunião de pais, outra com a seguinte pauta: Relatório Home office;
Ponto de frequência, diários, sistematização dos planos de aula e reforço; termos
de atendimento presencial e fichas de recuperação paralela/reforço escolar. Um
conselho de professores previsto no calendário que aconteceu na tarde de
quinta-feira dia 15 de julho e um conselho de classe do bimestre que foi
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presencial, precedido pelo pré conselho realizado através de formulário online
com estudantes e suas famílias, dividido em pequenos grupos. Dia 13 de julho
de 2021 das 8h às 11h30min 5º e 6º anos, sendo que neste dia não foi possível
concluir todas as turmas, as turmas do 6º ano A e B ficaram pendentes e foi
realizado o conselho destas turmas na quinta dia 15 de julho, as 13h30min, antes
do conselho de professores. Às 14h, realizam-se os conselhos de classe das
turmas de 1º e 2º anos, dia 14 de julho, quarta-feira às 8h as turmas de 4º anos
e as 19h as turmas da EJA com conselho final do 1º Semestre dia 15 de julho,
quinta-feira a partir das 8h encerrando às 11h45min as turmas de 3º anos .
7

FORTALECIMENTO

DE

VÍNCULOS,

ACOMPANHAMENTO ESCOLAR E COMBATE A EVASÃO
Durante todo o período de atividades remotas muitas famílias resistiram
em participar das mesmas, mas a equipe lançou mão de estratégias diversas.
Alguns professores fizeram visitas domiciliares para entrega de atividades,
busca ativa via redes sociais especialmente pelo SOE e pelos professores,
ligações telefônicas, vídeos e áudios para reiterar sobre a responsabilidade no
processo de aprendizagem. O serviço de Orientação Educacional por meio de
suas atribuições realizou durante o período do segundo bimestre várias ações
para resgatar os discentes que se encontravam dispersos da escola, bem como
das atividades propostas pelos docentes dessa instituição de ensino, dentre as
quais destacamos a busca ativa a em ligação para telefone celular, telefone fixo,
ligação via whatsapp, envio de mensagens de texto e de voz via whatsapp e
telegran a três alunos do 1º ano A, cinco alunos do segundo ano A, três alunos
do segundo ano B, seis alunos do segundo ano C, um aluno do terceiro ano A,
dois alunos do terceiro ano B, três do terceiro ano c, dois alunos do terceiro ano
D, cinco alunos do terceiro ano E, sete alunos do terceiro ano F, seis alunos do
quarto ano A; do quarto B nenhum; do quarto C foram oito; do quarto D foram
oito; quarto E nove; quarto F dezesseis ; quarto G seis; do quarto H oito; do
quinto A seis alunos; quinto B foram dois; quinto ano C cinco alunos; quinto ano
D três alunos; quinto ano E dois alunos; quinto ano F um aluno; quinto ano G
três alunos; sexto ano A treze alunos; sexto ano B dez alunos; sexto ano C oito
alunos e sexto ano D quatorze alunos.
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Também

foram

feitos

atendimentos

presenciais

aos

pais

e/ou

responsáveis que se encontravam em dúvidas a assuntos referentes a
aprendizagem de seus filhos, bem como fazer a adição dos alunos nos seus
respectivos grupos de whats app de sala de aula.
O contato remoto e eventualmente presencial com as famílias e com os
alunos, foi imprescindível para fortalecer o vínculo com eles, durante todo o
período a equipe gestora bem como os professores, procuraram enviar com
frequência vídeos e áudios motivacionais e com todas as iniciativas apenas um
estudante não foi contemplado no segundo bimestre, embora todas as medidas
cabíveis tenham sido lançadas.
8

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - 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.
Foram realizadas várias ações durante os meses de: maio, junho e julho.
Todas as atividades foram realizadas em parceria com os professores, enviados
vídeos, atividades impressas, WhatsApp, representação de algumas atividades
por via de vídeos, são elas:
•

Ação de combate ao Aedes aegypti;

•

promoção das práticas corporais atividades físicas e

do lazer;
•

prevenção ao uso do álcool;

•

promoção da cultura da paz, covid 19 vir, depressão,

higiene pessoal meio ambiente e água;
•

Combate ao bullying;

•

identificação dos estudantes com possíveis sinais de

agravos de doença (hanseníase);
•
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Promoção e avaliação da saúde bucal;

•

verifica ação vacinal;

•

promoção da saúde auditiva.

•

Combate ao abuso e exploração sexual contra

crianças e adolescentes (18/5/2021) EJA
9

RECUPERAÇÃO SEMESTRAL E PARALELA/ REFORÇO

ESCOLAR.
A Lei nº 9.394/96, que estabeleceu as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), no art. 24, inciso V, alínea “e”, trata das regras comuns da
organização da Educação Básica, mostra os critérios de verificação do
rendimento escolar e assevera: “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”.
É direito do estudante à recuperação da aprendizagem, bem como a
obrigação do sistema de ensino em proporcioná-la, desta forma o Regimento
Escolar garante a recuperação paralela, para os alunos de aproveitamento
insuficiente a fim de obterem aprovação mediante estudos de recuperação
proporcionados no contra turno obrigatoriamente pelo estabelecimento,
respeitando

as diversidades e ritmos de

aprendizagem

dos alunos,

oportunizando metodologias e recursos diversos, redirecionando ações para
superação das dificuldades e defasagens diagnosticadas no processo de ensino
e aprendizagem. Garantindo o que é de direito do estudante as aulas de
recuperação paralela seguiram a seguinte organização:
a.

- Ciclo de Alfabetização dos Anos Iniciais do Ensino

Fundamental: Os estudantes matriculados na instituição, verificado a
necessidade diante o diagnóstico proposto pelo professor no início do ano letivo,
as mesmas fizeram parte de um outro grupo de WhatsApp, onde foi ofertado seis
horas semanais, sendo realizado no contra turno da matrícula do estudante, com
atendimento individualizado online ou por agrupamento, utilizando recursos
didáticos a fim de atender o déficit de aprendizagem do alunado, com enfoque
na aquisição da leitura, escrita e matemática. Ao estudante que não tem o
recurso tecnológico como o telefone e acesso à internet, o professor planejou
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atividades e material didático impresso para ser retirado na escola, cabendo a
coordenadora pedagógica acompanhar e dar suporte didático necessário ao
docente a fim de contribuir neste processo de ensino. Houve ainda após
liberação dos órgãos competentes atendimento presencial para aulas de reforço
a partir do dia vinte e de junho com atendimento em grupos de no máximo cinco
estudantes com duas horas diárias totalizando quatro horas presenciais
complementadas por duas horas remotas na semana.
b.

- 4º ao 6º ano do Ensino Fundamental: às crianças verificada a

necessidade diante o diagnóstico inicial proposto pelo professor no início do ano
letivo, as mesmas fizeram parte de um outro grupo de WhatsApp, onde foi
ofertado o mínimo de uma hora semanal, sendo realizado no contra turno da
matrícula da criança, com atendimento individualizado online ou por
agrupamento, utilizando recursos didáticos a fim de atender a defasagem de
aprendizagem, respeitando todos os componentes curriculares com atividades
diferenciadas considerando a forma que a criança aprende em sua
individualidade. À criança que não tem o recurso tecnológico como o telefone e
acesso à internet, o professor planejou atividades e material didático impresso
para ser retirado na escola, cabendo a coordenadora pedagógica acompanhar e
dar suporte didático necessário ao docente a fim de contribuir neste processo de
ensino. Houve ainda após liberação dos órgãos competentes atendimento
presencial para aulas de reforço a partir do dia vinte e de junho com atendimento
em grupos de no máximo cinco estudantes com duas horas diárias totalizando
quatro horas presenciais complementadas por duas horas remotas na semana.
c.

- 1º e 2º segmentos da EJA

Na modalidade EJA, a recuperação ocorreu de forma semestral,
encerrando o semestre de forma remota.
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Chamada de Vídeo
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Reunião pedagógica para dar boas vindas e insentivos aos alunos do primeiro semestre

Reunião pedagógica online para definir sobre entrega de atividades e planejamentos
quinzenais

ID: 461001 e CRC: 38520400

Reunião de Conselho de Classe

Formação continuada ( realização de atividades do IFRO

Conselho de professores
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Entrega de boletim

Posts de incentivos durante o bimestre realizados pela orientação.
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Após análise e aprovação da gerente do Ensino Fundamental, Lisandra Gonçalves de Souza Silva, segue o Relatório
Circunstanciado do segundo bimestre de 2021 deste estabelecimento de Ensino.
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DIRETORA ESCOLAR

04/08/2021 15:43:31

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.
GLAUCILENE DE PAULA DA SILVA
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
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E.M.E.F.M. MAGDALENA TAGLIAFERRO

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