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2. INTRODUÇÃO
Conforme acompanhamento realizado no período de 17 de fevereiro a 30 de abril
de2021, foram ofertadas atividades complementares - atividades impressas para todas as
etapas atendidas na escola, a Educação Infantil de 4 e 5 anos e Ensino Fundamental anos
iniciais. As atividades foram entregues conforme o Plano de Trabalho construído para esta
finalidade.
A dinâmica adotada para o atendimento dos estudantes foi por rmeio do whatsapp,
atividades impressas, vídeos e chamadas de vídeos. Os principais desafios encontrados pela
Instituição de Ensino durante o segundo bimestre o acesso dos estudantes a internet, outra
dificuldade a indisponibilidade de algumas famílias em auxiliar nas atividades e a falta de
compromisso em retirar e devolver as atividades na data prevista no cronograma. Mesmo
com as dificuldades apresentadas conseguimos por meio de ligações telefônicas e mensagens
de whatsapp fazer com que todos os estudantes (familiares) retirassem as atividades
complementares. O desafio da instituição no segundo bimestre foi atingir todos os alunos
com as atividades remotas, sendo assim esse objetivo foi alcançado com exito. Através dos
diagnósticos, avaliações, chamadas de vídeo e entrega das atividades o contato direto com a
instituição escolar e os feedbacks no momento da entrega das atividades conseguindo atingir
os objetivos.

3. EDUCAÇÃO INFANTIL
No segundo bimestre, os pais das crianças matriculados na Educação Infantil Pré I e
II, registraram as vivências por meio de fotos e vídeos enviados via whatsapp,
disponibilizamos para todos os estudantes apostilas impressas com atividades e orientações
sobre como realizar. No momento da retirada das atividades os pais assinam um termo de
retirada, bem como na entrega das mesmas. No momento da entrega das apostilas as
professoras tem a oportunidade de questionar a família como estão sendo desenvolvidas as
atividades e quais as dificuldades encontradas pelos estudantes. Esse feedback entre família e
instituição escolar é essencial no momento do planejamento e flexibilização das atividades.
Nesse período foram ofertadas propostas de vivência onde necessitavam de materiais
para que a criança executasse, juntamente com as apostilas as professoras enviaram kits com
materiais para a realização das atividades. Os docentes realizaram a elaboração do
planejamento das atividades de acordo com o cronograma estabelecido pela Instituição
escolar e sempre seguindo as recomendações da OMS, SEMSAU e SEMED.
A instituição de Ensino possui duas professoras da Educação Infantil, as reuniões
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para refletir a cerca da qualidade das atividades remotas ofertadas as crianças acontecem de
forma presencial com frequência.
Muitos foram os incentivos para que os pais não desanimassem e continuassem a
realizar as atividades, como: gravação de vídeos pelas professoras contando histórias, sobre
como realizar cada atividade (além da explicação na apostila), propõem atividades
interessantes, desafiadoras fazendo com que a criança aprenda de maneira alegre e divertida.

1. ENSINO FUNDAMENTAL
No Ensino Fundamental I, os planejamentos foram organizados semanalmente e
acompanhados pelo coordenador pedagógico em pequenos grupos (presencial) de acordo
com o cronograma estabelecido para cada turma e sempre seguindo as recomendações da
OMS, SEMSAU e SEMED. Para alcançar todos os estudantes com as atividades
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complementares, disponibilizou-se atividade simpressas, onde a cada quinzena os pais ou
responsáveis se deslocaram até a instituição escolar para retirar. Utilizou-se os grupos de
whatsapp para enviar vídeos, mensagens de texto, links, vídeo-chamada e áudios explicativos
dos conteúdos, esse grupo é muito importante tanto para os estudantes como para os
professores, pois através desses feedbacké possivel retirar dúvidas e evidenciar a
aprendizagem dos estudantes, Juntamente com as atividades impressas são enviados
atividades nos livros didáticos de complementação.
As atividades avaliativas referentes ao segundo bimestre foram enviadas impressas,
durante o período de avaliações as professoras ficaram em contato direto com os estudantes e
família dos responsáveis para explicações e esclarecimentos de dúvidas.
Os criterios avaliativos utilizados pela instituição foram as atividades impressas, fotos, videos,
portfólios e a avaliação bimestral, tendo a avaliação bimestral peso 7,0 e as demais atividades peso
3,0.

2. RECUPERAÇÃO PARALELA
Realizamos um diagnóstico agendado via chamada de video Whatsapp, para verificar
quais estudantes do 1º ao 5º anos necessitavam de Recuperação Paralela. Após o
levantamento enviamos atividades de acordo com a dificuldade encontrada pelo estudante
(Leitura e Escrita), no momento da realização destas atividades o professor orientava por
video chamada.

3. EDUCAÇÃO ESPECIAL
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A escola oferta flexibilização e acessibilidade aos objetos de conhecimento para dar
atendimento a 14 estudantes com deficiência (destes cinco são surdos). A coordenadora do
AEE e sala de libras juntamente com a coordenadora do ensino regular eprofessoras adaptam
asatividades de acordo coma necessidadee dificuldades relacionadasnas questões de ensino e
aprendizagem do estudante, disponibilizou-se essas atividades acessíveis também aos
estudantes que não possuem documentos comprobatórios e apresentava dificuldades no
ensino eaprendizagem.
Para atender as demandas a equipe gestora juntamente com as professoras de
salaregular, professora do AEE e professora da sala de Libras, criaram estratégias de ensino
acessíveis através de pequenos grupos de forma presencial para ofertar as atividades
educativas de modo remoto utilizando diversos recursos como: Grupos de WhatsApp, vídeo
chamada para auxiliar pais e estudantes no momento da realização das atividades, vídeo aula
explicativa, fotos, vídeos, atividades impressas adaptadas, livros didáticos, revistas para
recortes, confecções de materiais didáticos pedagógicos, orientações de forma presencial no
momento da entrega e devolutivas das atividades complementares.
Para garantir que esses estudantes tenham suporte adequado contou-se com o apoio da
equipe técnica SEMED que busca de forma remota e presencial reuniões e formações paranos
auxiliar neste período de pandemia. Partindo desses pressupostos os educadores poderam
ofertar aos estudantes com deficiências atividades acessíveis flexibilizando os conteúdos de
modo que todos os estudantes fossem contemplados com as atividades quer sejam, impressas
ou em vídeos traduzidos de língua portuguesa para libras, materiais concretos e avaliações
acessíves. Neste 2º bimestre, para aprimorar o suporte ao atendimento remoto as crianças
surdas esta sendo desenvolvido um projeto “Libras Além dos Muros da Escola” ministrado
pela professora Bilíngue um curso de Libras básico online para equipe escolar e familiares
dos alunos surdos com objetivo de expandir ensino da lingua e ter melhor interação entre
comunidade surdas e ouvintes.
No que tange ao aprendizado dos estudantes de forma remota não pode afirmar que não
está havendo aprendizado por parte dos estudantes, pois mesmo diante da realidade
estimulam-se e incentivam os pais para que auxiliem nas atividades e que disponibilizem
acesso a internet para video chamada e principalmente que estejam ao lado do estudante no
momento. O sucesso dos estudantes no ensino e aprendizado depende não somente do
professor da sala de aula presencial, da sala do AEE ou sala de libras, e sim de uma união
reciproca entre a família e a escola para que juntos possam ver o desenvolvimento no processo
de ensino eaprendizagem de cada um. Sendo assim

observa-se avanços, desempenho e

esforço de cada estudante dentro de suas habilidades e limitações. Desta forma pode-se
pontuar que foi uma experiência inusitada de grandes desafios tanto para os estudantes e
familiares, quanto para todos da Instiuição Escolar.
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4. FORMAÇÃO CONTINUADA
Na atual situação do atendimento remoto no processo educativo referente às atividades
complementares, no início do bimestre a instituição escolar promoveu grupos de estudos para
qualificar as atividades complementares, e durante o bimestre sempre que necessário. Esses
encontros aconteceram ora em pequenos grupos ou individual na própria Instituição de
Ensino. Durante o bimestre, teve encontros de formação oferecidos pela Secretaria Municipal
de Educação tanto na Educação Infantil quanto no Ensino Fundamental, o que está
contribuindo positivamente no aperfeiçoamento da prática de ensino. Os encontros estão
sendo oferecidos, num período de três horas através do aplicativo Cisco. Tanto as professoras
quanto a equipe gestora participam de todas as Formações ofertadas.
Os encaminhamentos propostos nos encontros de formação vêm contribuindo para que
o professor planeje outras estratégias que possam facilitar ainda mais o aprendizado do
estudante, ficando evidente no planejamento semanal.
Os encontros de formação auxiliaou na troca de experiências, oferecendo
mecanismos necessários no desenvolvimento das competências e habilidades.
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As professoras das turmas do terceiro, quarto e quintos anos participaram de uma
formação de dezesseis horas do Projeto JEPP (Jovens Empreendedores Primeiros Passos),
oferecido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, cuja intenção é dispertar nos
estudantes o espírito empreendedor que deverá ser desenvolvido ao longo de sua existência, o
desenvolvimento deste espirito empreendedor tem como objetivo fazer com que o estudante
aprenda a empreender a própria vida. O projeto será desenvolvido com os alunos no terceiro
bimestre finalizando no quarto.

5.

GESTÃO DEMOCRÁTICA (CONSELHO ESCOLAR, REUNIÃO COM OS

PAIS, SERVIDORES)
Para manter o Conselho Escolar atuante nesse período de pandemia, a gestora adotou e
pretende continuar adotando estratégias diferenciadas de comunicação com os pais ou
responsáveis, utilizando ligações telefônicas e grupos de whatsapp. Realizamos reuniões para
discutirmos a destinação de recursos recebido, levantamento das necessidades da escola e
outros assuntos pertinentes ao desenvolvimento do ano letivo. Todas as ações foram
devidamente registradas em ata.

6.

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ACOMPANHAMENTO E COMBATE

A EVASÃO ESCOLAR
Nesse bimestre houve uma melhoras significativas dos pais em relaçaõ as atividades
remotas entregue aos estudantes, contudo houve casos onde os pais encontraram dificuldades
no acompanhamento individual ao estudante na realização das atividades ou na entrega no
praso previsto, porèm a grande maioria conseguiu cumprir a meta. Alguns casos houve a
necessidade de ligações telefonicas para conversa informal direto com familiares responsáveis
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pelo aluno em se comprometer a retirar e fazer a devolutiva na data prevista no cronograma.
Diante das expectativas o professor continua como auxilio através de audios explicativos e
orientações, em caso especificos são realizads vídeo-chamadas explicativas das atividades
diretamente com os educando.
Algumas ações continuam sendo desenvolvidas por meio de Whatsspp onde há envio
de vídeos motivadores, ligações telefônicas dos professores e orientadora para motivação das
crianças a realizar suas atividades com entusiasmo. O ponto positivo nesse bimestre foi
ausencia das visitas domiciliares, e mesmo com dificuldade conseguimos alcançar todos os
estudantes com as atividades complementares.
A Instituição Escolar entende seu papel fundamental de grande relevância frente ao
combate a evasão escolar. Por esse motivo não se acomoda quando alguns estudantes deixam
por algum motivo de retirar e realizar as atividades propostas, ocasionando assim, atrasos no
processo ensino aprendizagem, podendo promover retenção e evasão escolar.
O fortalecimento do vínculo famíliar com a escola, nesse período, depende de
algumas estratégias adotadas pelos professores e equipe gestora. Nesse momento conversa
informal e algumas orientações continuaram sendo oferecidas de modo que a criança não
sentisse sem um amparo por parte da instituição escolar. Nesse momento em que estamos
vivendo a participação dos pais no auxilio das atividades é indispensável, elogiando e dando
suporte para que se torne prezerosa o relacionamento no âmbito familiar.

7. PSE (Programa Saúde na Escola)

O Programa Saúde na Escola (PSE) tem como objetivo contribuir para a formação
integral dos estudantes com ações de promoção, prevenção e atenção à saúde. Visitas as
situações de vulnerabilidades, que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e
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jovens da rede pública de ensino são averiguadas.
As atividades realizadas na Instituição Escolar foram modificadas para que sejam
cumpridas com os planejamentos propostos pela Secretaria Municipal de Educação
(SEMED) em ordem ao Programa Saúde na Escola (PSE) da articulação do Ministerio da
Educação (MEC). Se realizou também ações e projetos, nessa área, em conjunto com os
professores, atividades remotas (impressas ou por meios comunicativos), onde a criança
realiza, com o auxílio da família, com o compromisso de entrega nas datas combinadas.
Foram anexadas também, fotos ou videos para a visualização dos docentes, para que haja
acompanhamentos e retirada de duvidas.
Os professores conseguiram trabalhar todas as atividades do cronograma escolar
proposto tais como: higiene pessoal, bulliyng, combate a exploração de crianças e
adolescentes, Alimentação saudavel. Nessas açoes a participação dos familiares tem um
papael fundamental com muito dedicação e realização das mesmas. As ações visavam a
melhoria da qualidade de vida dos estudantes, de uma forma didática levar a saúde e o bem
estar das crianças inseridas nas redes públicas de ensino, como o alcance dos objetivos dessa
tão importante articulação par a atenção primária à saúde esta inserindo em seu planejamento
e contando com a força de vontade dos famuiliares para desenvelver as mesmas.
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8.

EXPECTATIVAS E DESAFIOS PARA O ANO DE 2021
Para 2021, esperamos que as atividades escolares retornem normalmente, que

possamos estar preparados para enfrentar as sequelas pela pandemia aos estudantes que não
conseguiram em sua totalidade o direito aprendizagem de forma digna, apesar das
dificuldades, fragilidades, desigualdades sociais físicos e psicologicamente, que possamos
continuar uma equipe unida para juntarmos forças e enfrentar os desafios ques são muitos.
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