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ATIVIDADES NÃO PRESENCIAS

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL ARCO-ÍRIS
INEP: 11006900
A) Etapa/Público atendido:
Educação Infantil - Pré I eII
Ensino Fundamental e Ensino
Fundamental II
B) Data de início do ano letivo:
17.02.2021
C) Data do início das atividades complementares:
17.02.2021
D) Data de fechamento do ano letivo:
30.12.2021
E) Equipe gestora
 Vanderlei Cardoso – Diretor Escolar
 Joana Maria Martins - Coordenadora Pedagógica
 Silvana Ines Casagrande – Orientadora Educacional
 Fernanda Soares Lana– Secretária
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2. INTRODUÇÃO
Conforme acompanhamentos realizados no período de 03 de maio a 15
de julho, foi ofertado atividades complementares – AC Educação Infantil e
Ensino Fundamental l e ll a entrega de atividades ocorreu conforme o Plano de
Trabalho construído para esta finalidade.
A dinâmica adotada para o monitoramento foram protocolo de entrega das
atividades, bilhetes informativos, mensagens e ligações via WhatsApp, visitas
nas casas.
Os principais desafios foram alcançar 100 % dos estudantes com as
atividades remotas e obter o retorno das mesmas, nossa maior fragilidade foi
contemplar os estudantes com a aprendizagem satisfatória referente aos
objetos de conhecimentos aplicados.

2.

EDUCAÇÃO INFANTIL
Foram

encaminhadas

atividades

impressas

contemplando

as

habilidades da etapa, ofertando às crianças, materiais para execução das
propostas de vivencias em casa. As crianças foram contempladas com
atividades remotas, onde familiares responsáveis participaram do recebimento
e devolução realizada via material impresso. Foi ofertado pela escola materiais
com orientações de Vivências e Experiências impressas possibilitando aos pais
a mediações das atividades a serem desenvolvidas, sugestões de brincadeira e
interações, realização de tentativas de escritas, noção de espaço, quantidade,
tempo, desenhos livres, pintura, modelagem, jogos, recorte e colagem,
experiências de cuidados com plantas, orientações de cuidados higiênicos,
cuidados com o corpo, foram disponibilizado aos pais literaturas de contos,
fábulas, cantigas musicais e poesias, com o intuito de trabalhar a escuta, fala e
imaginação. A partir das nossas possibilidades enquanto instituição escolar,
comparando o momento atípico em que estamos vivenciando posso afirmar
que foi uma criança participativa nas vivências propostas e apresentou um bom
desenvolvimento nas atividades realizadas de forma remota. Diante do retorno
das mesmas, podemos perceber que o envolvimento foi bem satisfatório,
uma vez que a contemplação dos alunos foram 100 % de aproveitamento,
havendo uma participação recíproca das famílias no processo de recebimento,
desenvolvimento e entrega das atividades. Sempre que há alguma dúvida os
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pais entram em contato com os professores via WhatsApp. No recebimento das
atividades os pais assinam um protocolo de recebimento das atividades e
também um termo de compromisso na hora da matrícula, onde informa todo
procedimento referente as atividades remotas.

Termo de compromisso

Vivências propostas

Atividades propostas

Vivências propostas

ENSINO FUNDAMENTAL

Atividades propostas
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Vivências propostas

No Ensino Fundamental os estudantes foram contemplados com
material impresso, livros complementares e didáticos, a interação foi plena,
havendo um aproveitamento satisfatório na aprendizagem dos alunos através
das atividades propostas.
O feedback aos pais e estudantes mediante ao envio de comunicação
escrita e alguns via WhatsApp. E tambem apos corrigidads as atividades são
devolvidas aos alunos.
Os critérios avaliativos do Ensino fundamental I e II se deram com a
entrega de atividades e após o recebimentos das atividades foram corrigidas, e
as notas foram mensuradas a partir das correções das mesmas, e a entrega de
atividades a cada quinzena, onde os docentes avaliaram continuamente a
participação dos estudantes e realizaram os registros
No Fundamental II houve uma fragilidade quanto às devolutivas das
atividades, para tanto a equipe gestora se valeu dos recursos disponíveis para
atender essa demanda se apropriando dos meios encontrados como: visitas,
contatos telefônicos, mensagens via watsap e bilhetes impressos, obtendo
assim um resultado satisfatório refletindo positivamente nos boletins dos
estudantes. Cada entrega de atividades quando o estudantes não é encontrado
a equipe escolar buscam alternativas para que as atividades possa chegar até
ao aluno, no decorrer da quinzena correspondente, procurando alcançar todos
os alunos de todas as rotas.

REUNIÃO PEDAGÓGICA
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PLANEJAMENTO SEMANAL

Entrega das atividades

Entrega das atividades

Reunião Pedagógica

Conselho de Classe

3.

Conselho Escolar

Conselho de Classe

EDUCAÇÃO ESPECIAL
Foram ofertadas atividades diferenciadas, com flexibilização dos

conteúdos aos estudantes com necessidades especiais. São apenas quatro (4)
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alunos, obtivemos resultados satisfatórios nas devolutivas das atividades
propostas.

4.

RECUPERAÇÃO PARALELA

Com o objetivo de melhorar aprendizagem dos estudantes, os
estudantes que apresentaram baixos rendimentos, com isso contribuir no
avanço dos estudantes que estão com dificuldade no processo de
aprendizagem, foram enviadas atividades diferenciadas,

para facilitar a

compreensão do objeto de conhecimento. Outro meio encontrado pela escola
foi a recuperação através de atendimento on-line pelo aplicativo de WhatsApp,
no qual o professor atende o estudante orientando, tirando as dúvidas e
conduzindo nas atividades de recuperação do objeto de conhencimento
trabalhado.

5.

FORMAÇÃO CONTINUADA
Os professores partiparam

da formação continuada oferecida pela

SEMED. Foi criado um cronograma para a contemplação dos professores para
participar nas sextas feiras das Formações ministradas pelo Instituto Federal
de Rondonia IFRO,

um grupo de professores tem participado de forma

assídua, desenvolvendo as atividades e estão trazendo e adaptando em suas
práticas pedagógicas e no planjamento semanal, e na elaboração e
desenvolvimento das atividades complementares. A Coordenadora

e a

Orientadora, incentivam a participação de toda equipe nas formações,
também participam de forma assídua e compartilham essas vivências na
elaboração das atividades com os professores.

4.

GESTÃO DEMOCRÁTICA (CONSELHO ESCOLAR, REUNIÃO COM

OS PAIS, SERVIDORES)
Os trabalhos foram desenvolvidos em forma conjunta, sendo as
decisões sempre tomadas com a participação de todos os envolvidos no
processo de desenvolvimento da educação local, havendo a articulação que
buscasse promover presença ou as decisões dos grupos representativos dos
órgãos deliberativos representados pela comunidade.
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Conselho de Classe

Conselho de Classe

5.

Conselho de Classe

Conselho de Classe

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ACOMPANHAMENTO
ESCOLAR E COMBATE A EVASÃO.
As atividades remotas são enviadas aos estudantes, mediante a um

protocolo de entrega, o qual é assinado pelos pais ou responsável no ato de
recebimento da entrega. Quando o estudate não é encontrado no dia da
entrega, a orientadora educacional entra em contato com os pais ou
responsaveis através de bilhetes informativos, ligações e mensagens via
WatsApp, entramos em contato com pais e responsáveis pelos estudantes que
não cumpriu com atividades e propostas ofertadas pela escola e estreitando
assim o vínculo, resgatando aqueles que estavam dispersos e fortalecendo a
comunicação com as demais famílias.
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Protocolo de entrega

Bilhete Informativo

Protocolo de entrega

Bilhete Informativo

Atendimento individual no recebimento

das atividades
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Atendimento individual ( diagnóstico)

EDUCAÇÃO NO CAMPO

Entrega das atividades Remotas
Entrega das atividades Remotas

A equipe da escola Arco-Íris, e localizada na zona rural atendem
crianças da Educação Infantil e aos estudantes do 1º ao 9º ano do Ensino
Fundamental, contemplando todos os componentes curriculares, a cada 15
dias, através do transporte escolar são enviados também bilhetes informativos
orientando os pais ao incentivo e colaboração com os estudante nas atividades
complementares. Um pequeno grupo possui wattsap, dos quais conseguimos
manter contatos. Foi disponibilizado aos pais o wattsap da escola, para quando
consegue acesso a internet, e precisam usam também esta ferramenta pra se
comunicar com a escola.
A escola tem realizado e enviado as atividades a cada etapa de ensino,
atendido pela instituição. Partindo da realidade do campo, houve incentivo de
trabalhar experiências com a terra, água, sementes, etc.. Houve experiências,
tantos com turmas do Ensino Fundamental como da Educação Infantil. Nas
aulas de Técnicas Agrícolas foram trabalhadas teoria e prática em relação às
atividades como horta familiar desde a preparação da terra as produções dos
vegetais. Foram passadas, de formas impressas, as instruções de construção,
e adubação dos canteiros, foram enviadas sementes aos estudante para que
plantassem e cuidassem de hortaliças. Diante de um ano atípico, conseguimos
manter as propostas de uma educação voltada para o campo, utilizando teorias
e práticas.
6.

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
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comprometem o plenodesenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de
ensino. Mensalmente o articulador recebe orientações das ações que deverão
ser repassadas para o bem-estar saudável de nossos discentes.
Foram ofertadas várias atividades impressas, com temas diversificados
referente à prevenção, cuidados, saúde e bem estar, com uma porcentagem
favorável no desenvolvimento, com retorno em tempo hábil da proposta,
levando em consideração o momento atípico, os resultados foram bastante
positivos em relação ao desenvolvimento e devolutivas. Sempre com apoio da
Coordenadora do PSE da Secretaria Municipal de Educação Profª Roselma,
com muita dedicação atendeu e respondeu os questionamentos apresentados.

7.

CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Tendo em vista o momento atípico que estamos vivendo, tudo se torna um
desafio, cada atividade enviada e recebida, a participação de todos os
envolvidos no processo

cada vez mais eficaz, cada vez mais há uma

familiarização com as ferramentas de trabalho.
Quando articulamos uma proposta, estamos falando de um planejamento
realista, integral e potente que seja capaz de facilitar o diálogo entre o
professor e o estudante

Vanderlei Cardoso
Diretor –
E.M.E.I.E.F.
Arco – Íris
Decreto n°
16.009 03/01/2020
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