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1-IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Instituição: Centro de Educação Infantil Moranguinho
Código INEP: 11044454
Etapa/Público atendido: Educação Infantil / Creche II, Creche III, Pré I e Pré II
Data de início do 2º Bimestre 03/05/2021
Data de término do 2º Bimestre 15/07/2021
Listar equipe gestora:
•

Diretora: Lourdes Rainha Siqueira.

•

Coordenadora Pedagógica: Divania Souza dos Santos.

2. INTRODUÇÃO

No ano de 2020 o funcionamento das instituições de ensino e a sociedade de forma
geral foram afetados pela pandemia do Covid-19. O trabalho educativo institucionalizado
ocorreu de forma remota, amparado por Decretos Municipais e a Resolução nº
03/CME/ARIQ./2020. Visando à adaptação das crianças à modalidade educativa utilizada
no referido o momento e considerando a permanência do vínculo entre as crianças e a
instituição toda a equipe do CEI Moranguinho trabalhou efetivamente para proporcionar
vivências significativas norteadas pelos eixos estruturantes da Educação Infantil, que são
as interações e a brincadeira, às crianças que estavam em isolamento social. Apesar das
dificuldades de adaptação ao ensino remoto, como a necessidade de ampliar o
conhecimento tecnológico dos profissionais, o ano letivo 2020 foi concluído com sucesso.

No ano de 2021, um ano após o início da pandemia no Brasil, a equipe do CEI segue
trabalhando de forma remota para garantir que as crianças não sejam ainda mais
prejudicadas no referido momento, buscando inovar e qualificar as práticas desenvolvidas
no ano anterior.
No primeiro bimestre ano letivo de 2021, as atividades impressas foram entregues
aos pais das crianças semanalmente, juntamente com jogos de encaixe e kits pedagógicos
para proporcionar experiências lúdicas às crianças. No segundo bimestre de 2021, a
entrega de atividades segue o mesmo padrão adotado no primeiro bimestre. Sendo que o
planejamento das atividades remotas, se priorizam as vivências significativas para o
desenvolvimento das crianças, através da exploração dos campos de experiência,
valorizando a vivência cotidiana, estimulando a autonomia e as experiências no contexto
familiar.
As ações realizadas neste período de atividades não presenciais são empreendidas
entre ações de planejamento da prática e execução do planejado, principalmente aquelas
voltadas às estratégias a serem utilizadas no decorrer do ano letivo.
A oferta das atividades remotas aconteceu igualmente para todas as etapas da
Educação Infantil (Creche II, III e Pré I e Pré II).
Destacar-se que o primeiro contato com os familiares das crianças matriculadas e
com as próprias crianças foi por meio do WhatsApp para que cada professora as
conhecesse tanto as crianças quanto seus familiares para que fosse possível estabelecer
um diagnóstico da turma, para posteriormente pensar em como melhor atendê-las nos
aspectos cognitivos e sociais, considerando o educar e cuidar, as interações e brincadeiras,
pensando também nas condições de acesso à comunicação dos seus familiares.
A dinâmica adotada para o monitoramento foram mensagens de textos, áudios,
vídeos e vídeo chamada enviados através do aplicativo WhatsApp, envio de atividades e
dinâmicas lúdicas contextualizadas, kits de materiais pedagógicos, feedbacks realizado
pelas professoras e até visitas domiciliares.
Os principais desafios foram alcançar as famílias com êxito e manter a comunicação
para contemplar todas as crianças. Contudo as fragilidades encontradas foram mínimas em
relação com a comunicação com os pais.
O êxito e as conquistas das atividades remotas foram registradas através das
devolutivas satisfatórias das atividades desenvolvidas através dos vídeos, fotos, atividades
impressas e as frequências das crianças matriculadas. Podemos citar como conquista
também a aprendizagem das professoras, o esforço e a dedicação em relação ao desafio

de pensar e planejar propostas pedagógicas remotas para as crianças no seu contexto
familiar.

3. EDUCAÇÃO INFANTIL

A instituição de Educação Infantil CEI Moranguinho, atualmente atende 208
(duzentos e oito) crianças sendo: Creche II e III - crianças bem pequenas (1 ano e 11 meses
a 3 anos e 11 meses) e Pré I e II- crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses).
Entretanto as atividades complementares da educação infantil iniciaram-se no dia 22 de
fevereiro através do aplicativo WhatsApp.
As atividades remotas têm sido encaminhadas aos pais por meio de atividades
impressas e jogos pedagógicos planejados semanalmente. Onde a equipe docente
disponibilizou aos pais diariamente vivências por meio de metodologias planejadas
considerando o momento em que a criança está em isolamento social. As instruções para
realização das atividades são postadas diariamente por meio do grupo de WhatsApp, a fim
de contemplar todas as necessidades das famílias.
Esta instituição, preocupada com a inserção das crianças nesse processo de
atividades remotas, buscando o acolhimento das famílias e das crianças realiza ligações
por telefone às famílias das crianças matriculadas para saber como a criança está e das
necessidades da família, sejam pedagógicas ou de vulnerabilidade social.
Portanto nesse segundo bimestre continuamos as entregas semanalmente kits de
materiais pedagógicos às famílias para complementar o desenvolvimento das atividades,
neste momento os pais também assina o termo de compromisso das atividades da semana.
Os feedbacks foram realizados no momento da entrega dos kits pedagógicos (lápis,
lápis de cor, massinha, tintas, etc.) para a execução das propostas de vivências em casa e
também através do WhatsApp, onde a criança também se comunicou com a professora,
através de mensagens de áudio e vídeo chamadas. Ou seja, a instituição está tendo um
retorno considerado satisfatório por parte dos pais dessas atividades enviadas, através das
vivências com fotos, vídeos e as devolutivas das atividades que contribuem para a
documentação pedagógica da criança, os pais tem se mostrado bem participativos e
compreensivos.
Em virtude do isolamento social, a equipe pedagógica planeja atividades variáveis
como: brincadeiras lúdicas, jogos pedagógicos, musicalização e brincadeiras de

movimentos através de vídeos musicais, onde a criança tenha autonomia de desenvolver
a imaginação, concentração e oralidade.
Os direcionamentos ofertados aos familiares para fortalecer seu envolvimento no
processo de atividades complementares acontecem através de ligações telefônicas, visitas
presenciais e diálogos através do WhatsApp vídeo chamada.
O planejamento de atividades remotas das professoras neste período ocorre por
meio de pequenos grupos na instituição. A coordenadora pedagógica realiza o
acompanhamento dos planejamentos e oferece suporte pedagógico para sanar as dúvidas
das professoras por meio de WhatsApp, ligações telefônicas e conversas presenciais.
Para manter o vínculo com as crianças as professoras fazem video chamada,
mandam áudios e vídeos com mensagens de incentivo e orientações para a realização da
vivências no formato impresso.

Pais assinando o termo de compromisso

Diálogo com a famÍlia via whatsApp

Proposta de experiência vivênciada pela as crianças

4. EDUCAÇÃO ESPECIAL

CEI Moranguinho, não possui crianças com deficiência matriculada até o momento.
Buscando conhecimento a coordenadora pedagógica participa da formação sobre o Plano
Educacional Individualizado (PEI), em busca de conhecimento e aprendizado em prol da
instituição.

Formação sobre (PEI) plano educacional individualizado

5. FORMAÇÃO CONTINUADA

A Coordenadora pedagógica Divania Souza dos Santos tem participado de
todos os encontros de formação e acompanha semanalmente os planejamentos das
atividades com as professoras. Há também o suporte que acontece via WhatsApp
ou em pequenos grupos diariamente na instituição, no qual a coordenadora
esclarece dúvidas e dá apoio para que as professoras possam estar encaminhando
as atividades no grupo dos pais.
Buscando contribuir com os docentes a fim de aprimorar o trabalho pedagógico,
ou seja, traz sempre algo novo para que haja um bom desempenho e práticas
melhores por parte dos docentes no processo de ensino aprendizagem.
A Coordenadora Pedagógica tem realizado formações continuadas com a
equipe docente. Os encontros foram realizados em pequenos grupos, tomando as
devidas proteções de distanciamento, uso de máscaras e álcool para assepsia das
mãos e materiais, onde fizemos leituras de textos, leitura e interação sobre
Especificidades Curriculares de Ariquemes e o Referencial Curricular de Rondônia
da Educação Infantil, reuniões, debates sobre pontos positivos e as fragilidades
encontradas no trabalho docente das atividades complementares. Os encontros
formativos oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação – SEMED vem
contribuindo muito para a prática pedagógica dos docentes. Entretanto com a
participação de toda equipe gestora e os docentes, tem avaliado de forma positiva
para o crescimento da educação.
Os professores demonstram uma grande satisfação no planejamento semanal,
onde a coordenadora participa de todos os encontros de formação continuada e
acompanha os planejamentos do corpo docente.
Esses encontros formativos contribuíram na prática docente em suas
conquistas ao contemplar as crianças em suas atividades com êxito. Nesse segundo
bimestre a SEMED em parceria com IFRO está proporcionando para os professores
da rede pública municipal e conveniada o curso de tecnologia para os docentes
buscando capacitar os professores neste momento de pandemia.
Para a gestora desta instituição, as formações foram de grande relevância
para a prática do gestor, pois contribuíram no processo de desenvolvimento da
instituição, abrangendo eixos dentro da gestão, como a prática de gestão
pedagógica orientando-nos a assegurar o desenvolvimento das crianças em
consonância com o projeto pedagógico da Instituição.

Formação Continuada para as Professoras “Educação Infantil” / Formação
Continuada para o Coordenador Pedagógico

Planejamento Semanal das Professoras

6. GESTÃO DEMOCRÁTICA (REUNIÃO COM OS PAIS, SERVIDORES)

A equipe pedagógica nesse segundo bimestre realizou um plantão pedagógico com
as famílias das crianças, em vez de fazermos reunião online. Essa decisão foi tomada
devido a alguns pais não possuírem uma boa conexão à internet, além de que as reuniões
online não possibilitam a formação de vínculo entre instituição e a família. Neste momento
também ocorreu à distribuição das atividades impressas/ kits de atividades pedagógicas
com objetivo orientar e esclarecer as dúvidas dos pais referentes à realização das
atividades complementares com as crianças. Este momento possibilitou aos pais uma maior
aproximação com as professoras, esclarecendo as possíveis dúvidas que ocorreram no

desenvolvimento das atividades com as crianças. Também foi realizado uma pesquisa para
a reconstrução do projeto pedagógico.
As reuniões dos servidores ocorreram com número restrito de pessoas no mesmo
ambiente, tomando as devidas precauções de acordo com o Organização Mundial de
Saúde - OMS, os encontros foram presencialmente na creche, com a equipe gestora e
demais funcionários.

Plantão Pedagógico / Pais respondendo a Pesquisa / Reunião dos
Funcionários

7.

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ACOMPANHAMENTO ESCOLAR E

COMBATE A EVASÃO.

Neste segundo semestre ainda não houve família que se recusou a participar das
atividades Remotas.
Os direcionamentos ofertados aos familiares para o fortalecimento e o envolvimento
no processo de atividades complementares para ampliar as possibilidades do atendimento
pedagógico às crianças matriculadas na instituição aconteceu por meio de propostas de um
planejamento com dinâmicas lúdicas contextualizadas, musicalização momentos para
feedbacks constantes e espaço para tirar as dúvidas dos pais e responsáveis, também
mensagens de textos enviadas através do aplicativo WhatsApp, áudio e vídeo das
professoras motivando a parceria dos pais nas atividades.
Foi organizado atendimento semanal entre professor e família para esclarecer
dúvidas,

realizar

feedbacks

e

conversas

desenvolvimento das vivências planejadas.

para

acolher

os

responsáveis

pelo

Quanto as ações que a instituição está desenvolvendo para combater a evasão
escolar para que 100% das crianças sejam contempladas, os professores estabeleceram
uma comunicação eficaz com os familiares via recursos tecnológicos ou, em último caso,
por meios físicos, sobre o desenvolvimento das propostas de vivências orientadas.
A equipe gestora vem trabalhando de forma eficaz para o acolhimento saudável de
todos os funcionários, através de conversas individuais e coletivas, dando importância a
cada membro da equipe.

Proposta de Atividades Lúdicas /Arte e Pintura Espontânea / Vivência Prazerosa

8. PSE

O Programa Saúde na Escola tem como objetivo contribuir para a formação integral
das crianças por meio de ações de promoção, prevenção e cuidado com a saúde, com
vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento
de crianças e jovens da rede pública de ensino. Sobre os registros e atividades em relação
ao desenvolvimento da ações do PSE obtivemos um grande retorno dos pais e discentes,
por isso os resultados foram considerados positivos Nesse segundo bimestre as ações
desenvolvidas com êxito pelos docentes CEI Moranguinho, foram:
 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 de Violências.
 Dia da Conscientização contra a Obesidade Infantil.
 Promoção da segurança alimentar e nutricional e da alimentação saudável e
combate a obesidade infantil;
 Promoção das práticas corporais, da atividades física e do lazer nas escolas.
 Combate ao Trabalho Infantil.
 Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho, Prevenção das violências
e dos acidentes.
 Dia Nacional da Cultura de Paz, cidadania e direitos humanos.

Sobre estas ações foi enviado aos pais vídeo lúdico, atividades impressas e
produção de cartazes, explicando e reforçando as medidas de prevenção e o cuidado com
a saúde. Foi sugerido que os responsáveis conversassem com as crianças sobre o
conteúdo do vídeo e sobre a importância da prevenção e o cuidado com a saúde. Além
disso, foi proposto que as crianças realizassem experiência e que explicasse de forma
simples as suas vivencias. Os pais registraram a realização da atividade pela criança por
meio de fotos e vídeos que foram enviados no grupo de WhatsApp.

Dia da Saúde Ocular / Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de crianças e Adolescentes

Alimentação saudável e Combate

Prevenção das violências

a Obesidade Infantil

Combate ao Trabalho Infantil

Práticas corporais da atividade
Física e do lazer nas escolas

Dia Nacional da cultura Paz

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através de observações, registros das atividades remotas realizadas em casa
pode ser consideradas como plenamente satisfatórias. Os pais conseguiram adaptarse com o sistema educacional remoto, utilizando kits de materiais pedagógicos
disponibilizado pela creche, atividades impressas, assistência virtual, jogos
pedagógicos, entre outros, entretanto, o corpo docente vem desempenhando um
papel importante e significativo para estimular o vínculo entre as crianças, pais e a
instituição, combatendo a evasão escolar.
A equipe pedagógica CEI Moranguinho vem trabalhando juntamente com a
SEMED para o aperfeiçoamento dos docentes, através de estudo, reflexão e
formação continuada e as ações do PSE teve uma contribuição significativa na
comunidade escolar tendo em vista a participação de 96% (noventa e seis por cento)
dos pais.
Ressaltamos a importância de estar sempre organizando a documentação e
aperfeiçoamento para o êxito da oferta de atividades remota, como o planejamento
anual, plano de trabalho, planejamento semanal, participação nas formações
continuadas, estudos de acordo com a necessidade formativa, organização de
recursos e materiais para as crianças, considerando o momento atípico.
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