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2. INTRODUÇÃO

Conforme monitoramento realizado pela Secretaria Municipal de Educação durante o
ano letivo de dois mil e vinte, foi ofertada atividade complementar – AC para a Educação
Infantil Pré l e ll, anos iniciais do 1º ao 5º ano e anos finais 6º ano. A entrega de atividades
ocorreu conforme o Plano de Trabalho construído para esta finalidade.
No segundo bimestre foi feito novamente, um diagnóstico com todas as turmas para
melhor abordagem sobre a defasagem na aprendizagem dos estudantes. Os que foram
diagnosticados

com

dificuldade/fragilidades,

os

professores

prepararam

atividades

diferenciadas e flexibilizadas, quanto a recuperação paralela aconteceu através de atividades
enviadas via apostilamento, e chamadas de vídeo via Whatsapp e/ou no tira dúvidas
presencial aonde o estudante vêm uma vez por semana, para o professor explicar e sanar as
suas dúvidas quanto aos conteúdos, levando em conta todos os cuidados exigidos segundo a
OMS.
A dinâmica adotada continuou com a Busca Ativa em parceria com a Secretaria de
Educação e Secretaria de Transporte, com o apoio da psicóloga Vera Carvalho, que através
dos relatórios enviados pela orientação escolar desta instituição, as quais foram prontamente
atendidas, através dos relatos intermediou junto aos pais e/ou responsáveis, com ligações
telefônicas, nos ajudou, e orientou aos mesmos a estarem indo buscar as atividades e dando
a devolutiva, seja presencial, ou através de foto via Whatsapp ou ligação telefônica.
Nossos principais desafios continuam a ser, chegar até os pais dos nossos estudantes,
pois muitos estão morando no sítio uma forma de subsistência familiar, outros mudaram de
endereço por causa da pandemia, nossas fragilidades, à falta de internet e alguns pais não
terem um aparelho telefônico com internet/Whatsapp ou mudarem de número de telefone sem
avisar a escola, e também não vir buscar e devolver as atividades no prazo pré-estabelecido,
com isso a orientação escolar liga várias vezes ou indo na casa, mesmo com todas as nossas
fragilidades conseguimos alcançar 100% de nossos estudantes do 4º ao 6º ano e do Pré ao
3º ano 99,4%. Nossas maiores conquistas foi o trabalho em equipe, onde todos os
profissionais desta instituição colaboraram com a Busca Ativa sendo através de informação,
ou indo na casa dos mesmos levar as atividades remotas devido aos pais e/ou responsáveis
estarem impossibilitados de vir à escola buscar, todas as entregas das atividades nas casas

ID: 469943 e CRC: 38507481

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DR. CARPITERO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA M. E. I. E. F. ROBERTO TURBAY
CNPJ: 00.671.997/0001/01
Rua México, N.º 932 Bairro Setor 10, Fone (69) 3535-3891 – CEP. 78930-000
E-mail – turbayturbay@hotmail.com

seguiram as orientações de prevenção de saúde segundo a OMS e decreto municipal.
Acreditamos que pelas ações coletivas que a escola tem se fortalecido, revelando sua
capacidade de se reorganizar/ reinventar e assim produzir um trabalho de melhor qualidade,
nossa instituição estimula ações compartilhadas entre seus membros, visando valorizar o
direito dos estudantes, a uma educação com qualidade garantindo a defesa dos direitos e
deveres das crianças, respeitando os princípios de igualdade e liberdade, e assim, resgatar e
promover suas potencialidades culturais e cognitivas para o seu pleno desenvolvimento
social.
2.

EDUCAÇÃO INFANTIL
Os pais têm nos enviados as devolutivas impressas, e por meio de fotos e vídeos,

assim havendo registros para documentação pedagógica das crianças. Os feedbacks
acontecem por meios dos grupos de Whatsapp, vídeo chamada onde os professores (a) tem
contato direto com os pais toma a leitura dos mesmos, e também nos momentos de entregas
e devolutivas das atividades por meio das apostilas, podendo assim sanar todas as dúvidas,
anseios e necessidades dos pais.
A Escola Roberto Turbay disponibiliza aos pais as apostilas impressas que contribui no
desenvolvimento das crianças, juntamente com estas, enviamos os kits pedagógicos, como
jogos e materiais para dar suporte nas atividades.
Realizamos o chamamento (comunicados e áudios) nos grupos das turmas, fazemos
ligações para comunicar os dias das entregas de apostilas, que acontecem 3 (três) dias
seguidos sendo segunda, terça e quarta-feira com horários das 7h:30min às 11h:30min, e
13h:30min às 17h:30min também os plantões pedagógicos, (tira dúvidas) na instituição para
orientar aos pais como ensinar os filhos nas atividades propostas.
Nossa maior dificuldade é a ausência dos pais em comparecer na escola para retirar
e devolver as apostilas. Aos pais que entram em contato com a instituição alegando estar
doente e/ou não podem vir buscar, disponibilizamos por e-mail, whatssapp e aplicativo Google
Classroom as apostilas. A instituição recorre a todos os meios para conscientizar aos pais e
responsáveis quanta a importância da retirada e realização das atividades.
Os demais dias da semana os professores (a) realizam seus planejamentos, pesquisas
e as gravações dos tutoriais em sistema de Home Office. São realizados momentos em grupo
presencial e de Whatsapp, para que os professores exponham suas necessidades e, todos da
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equipe gestora refletem sobre a qualidade das atividades remotas. Nossos vínculos estão
sendo garantidos através de vivências diárias pelos tutoriais (vídeos e áudios), e em
momentos de entregas de atividades onde pais trazem seus filhos para interagir com a
professora.
Os pais

ou responsáveis assinam o termo de compromisso, preenchido contendo

nome, RG e CPF, para a retirada e devolutiva das atividades propostas, neste período de
pandemia a entrega será quinzenal.
E disponibilizado tutoriais diários aos pais para garantir o fortalecimento e envolvimento
família com a instituição, e durante o dia os professores ficam à disposição dos pais para
orientar os mesmos sobre as atividades propostas.
Foto 01 – Vídeo aula do professor e vídeo explicativo das atividades

Foto 02 - Desenvolvimento das atividades
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3. ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS.

As mediações adotadas para o monitoramento e alcançar os nossos
estudantes e a entrega de atividades quinzenal, os livros didáticos, e o apostilamento
elaboradas pelos professores com flexibilidade para os alunos do AEE. As apostilas
são entregues presencialmente com controle de horários e agendamento, para os
alunos que os pais têm internet em casa, diariamente é enviado vídeo aula explicativo
feito pelos professores, atividades de imagens tiradas da internet, vídeos do You Tube
com estórias infantis ou contos do varal de estórias no grupo de Whatsapp, vídeo
chamada para tomar a leitura e também fazer a explicação do conteúdo do livro
didático.
Os docentes se reúnem na escola três vezes por semana, divididos por
segmentos, para que juntamente com a coordenação pedagógica possam desenvolver
um planejamento que atenda as necessidades de desenvolvimento dos estudantes e
contemple todas as normas da BNCC, RC/RO e do Referencial Curricular de
Ariquemes, os mesmos utilizam esses dias na escola para elaborarem as vídeos aulas
e as gravações dos tutoriais para serem enviados para complementar as apostilas e
também a elaboração das atividades remotas. A coordenação pedagógica acompanha
as atividades propostas pelos professores, o envio aos alunos, e o recebimento das
mesmas, o preenchimento das fichas e os relatórios sobre as atividades realizadas
pelos professores e o educando, a coordenação também fez assistência aos
planejamentos semanais dos professores e também aos alunos do AEE através de
Whatsapp e vídeo chamada bem como presencial dividido por grupos, tomando todas
as medidas de prevenção de saúde segundo a OMS e decreto municipal.
Os feedbacks acontecem por meios dos grupos de Whatsapp, vídeo chamada
onde os professores tem contato direto com os pais, e também nos momentos de
entregas e devolutivas das atividades por meio das apostilas, a escola também realiza
os plantões pedagógicos, (tira dúvidas), onde orienta aos pais e estudantes nas
atividades propostas a correção das atividades e feita na devolutiva das atividades
impressas e também, quando enviada as fotos para o celular do professor. O critério
avaliativo desta instituição e somativa sendo do ciclo de alfabetização aos anos finais
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6º ano e por meio da entrega das atividades escolares aos alunos pais ou
responsáveis. E também da devolutiva das mesmas seja o apostilamento ou pelo
grupo de WhatsApp, também pela participação do aluno, no final do bimestre é feita
uma avaliação que tem o valor 0,4 (quatro). Tudo é devidamente registrado na ficha
individual do estudante, caso não haja a entrega das atividades, na semana o
professor aciona a orientação escolar que liga perguntando o porquê de não estarem
vindo buscar ou dar a devolutiva das atividades. Diante do quadro apresentado, o
objetivo da escola e de toda equipe escolar é a de garantir o "encontro formativo entre
os estudantes e os conteúdos", pois, somente uma cabeça pensante, bem formada,
terá condições de se apropriar dos objetivos propostos pela escola. Dessa maneira
estaremos colaborando na formação de indivíduos dignos, críticos e criativos, em lugar
de meros repetidores de ideias alheias.
Foto 01 - Entrega de atividades presenciais e livros didáticos

Foto 02 – Planejamento semanal – professores com a coordenação presencial e
chamada de vídeos.
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Foto 03 – Atividades enviadas via Whatsapp assinatura do termo de responsabilidade.

3. EDUCAÇÃO ESPECIAL
O planejamento, a organização do trabalho, se colocou como um instrumento
imprescindível ao fazer pedagógico e favoreceu a construção e estruturação do tempo nesta
instituição. No 2º bimestre foram enviadas várias atividades diferenciadas as crianças com
deficiência pela sala de recurso e também pelos professores do ensino regular. Todo esse
planejamento e organização contribuíram para que todas as crianças matriculadas na
educação especial recebessem as atividades de apostilamento, tutorial para tirar duvida, e
momento de leitura através de vídeo chamada pela coordenadora da sala de recurso.
Foto 01- Vídeo chamado do professor a mãe e aluno AE.
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Foto 02 – Pais de alunos recebendo atividades na sala de recurso e atividades enviadas via
whatssapp.

Foto 03 – Alinhamento ao planejamento do professor para aluno AEE e contribuição
ao planejamento do professor.

4. FORMAÇÃO CONTINUADA
As coordenadoras pedagógicas tem obtido êxito nos acompanhamentos dos
planejamentos semanais realizados pelos docentes desta instituição, este acompanhamento
dar-se-a presencialmente por grupos, tomando todas as medidas de prevenção de saúde
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segundo a OMS e decreto municipal. Atraves do whatsapp quando se faz necessário às
coordenadoras pedagógicas elaboram e desenvolvem estudos para auxiliar e ampliar no
conhecimento e as experiências dos professores. O planejamento semanal qualifica as
Atividades Remotas, que são enviadas aos estudantes desta insttituição. Os encontros
formativos oferecidos pela SEMED são de extrema importância para a qualificação e
enriquecimento profissional, tendo em vista que as formadoras da SEMED nos trazem um
material riquíssimo em conhecimento.
A equipe gestora avalia estes momentos de formação com grande apreço, E os
docentes da Escola Roberto Turbay participam assiduamente de todas as formações e
estudos oferecidos pela SEMED. Desenvolvem seus planejamentos, tendo como referência
a BNCC, o RC/RO, e as Especificidades Curriculares de Ariquemes, para assegurar um
planejamento com qualidade para os nossos estudantes. As coordenadoras pedagógicas e
as orientadoras participam de todas as formações e estudos oferecidos pela SEMED, como
também acompanha e desenvolve as atividades que serão realizadas a partir das formações,
pois acreditam que é essencial o envolvimento de todos da equipe gestora neste processo
formativo.
A formação continuada para os gestores são de grande importância, pois através
delas aprendemos como aplicar de forma correta os recursos públicos e a desenvolver
melhor nossa função enquanto gestoras.
Foto 01 – Reunião pedagógica online e presencial

Foto 02 – Formação Semed / coordenação pedagógica para alinhamento das
atividades.
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4.
GESTÃO DEMOCRÁTICA (CONSELHO ESCOLAR, REUNIÃO COM OS PAIS,
SERVIDORES).
Neste período de pandemia ficou mais difícil realizar as reuniões presenciais, mesmo
assim com todos os cuidados e organização do espaço físico amplo, no 2º bimestre
ocorreram duas reuniões com o Conselho Escolar, todas as reuniões foram registradas em
ata e assinadas pelos presentes. Nestas reuniões o Conselho foi de grande relevância para
deliberar sobre o pré-conselho e a entrega dos kits de alimentação para os nossos
estudantes, kits esses essenciais para o desenvolvimento de práticas mais saudáveis de vida,
já que influencia no crescimento e o desempenho cognitivo na idade escolar.
Foto 01 – Questionário do Pré-conselho e foto do conselho escolar

Foto 02 – Entrega dos kits de alimentação.
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5.
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COMPANHAMENTO ESCOLAR E
COMBATE A EVASÃO.
Na Escola Roberto Turbay a maioria da nossa clientela participa da retirada dos
apostilamentos, e a maioria também está inserida nos grupos de Whatsapp, recebendo os
tutoriais e orientações das atividades diárias. Esta instituição busca a todo o momento está
realizando ligações telefônicas, e enviadas através de mensagens via whatsapp para estar
orientando, sobre a importância da participação da família no processo escolar do seu filho
(a). Através das redes sociais (facebook, e-mail e whatsapp), cartazes com chamamentos
fixados no portão da escola e ligações e também a Busca Ativa através de visitas a residência
em parceria com Secretaria Municipal de Educação e Secretaria de Transporte. A escola
adotou as medidas via tutoriais (Whatsapp) e os plantões pedagógicos, (tira dúvidas) onde os
pais ou estudantes podem estar em contato com os professores e demais pessoas da equipe
escolar, para que possam sanar suas dúvidas, também adotou um cartaz com as datas de
entrega das atividades para lembrar aos pais ou responsáveis a data da entrega e devolutivas
das atividades.
A escola também auxilia e orienta as famílias, quanto as suas problemáticas e caso
seja preciso outro tipo de atendimento encaminha os mesmos ao departamento ou pessoa
que tenha tal competência. A instituição utiliza das estrategias de apostilas impressas, grupos
de whatsapp e o aplicativo Google Classrom para contemplar sua comunidade escolar. E para
manter o elo com as famílias e estudantes, com a ajuda dos professores, realizamos o
“ARRAIÁ HOME OFFICE” através do Burareiro que atende a Educação em Tempo Integral e
Parcial, de forma remota com atividades diferenciadas, estimulou várias famílias que não

ID: 469943 e CRC: 38507481

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DR. CARPITERO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA M. E. I. E. F. ROBERTO TURBAY
CNPJ: 00.671.997/0001/01
Rua México, N.º 932 Bairro Setor 10, Fone (69) 3535-3891 – CEP. 78930-000
E-mail – turbayturbay@hotmail.com

medirão esforços para amenizar o distanciamento social. O objetivo do desafio é enriquecer o
comhecimento dos estudantes, quantos aos costumes das festas juninas, uma forma de nos
manter conectados. Tambem fez a pesquisa com os pais e/ou responsáveis sobre o
levantamento do ensino híbrido ou remoto, neste levantamento foi possível detectar a forma
como os pais estavam aceitando a forma remota das aulas em época de pandemia.
A Escola Roberto Turbay procura a todo o momento trabalhar em equipe, buscando
valorizar e motivar a todos, foram realizadas 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, neste momento atípico, além
das conversas diarias a equipe gestora sempre procura lembrar-se dos aniversariantes do
mês de forma a trabalhar o eu individual e também as datas comemorativas.
Foto 01 – Crianças no Arraiá Home Office.

Foto 02 – Tira duvida, e pesquisa sobre ensino Hibrido ou remoto.

.
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Foto 03 – Busca Ativa

6. PSE (Programa de Saúde Escolar)

Todas as ações promovidas pelo Programa de Saúde na Escola, foram
desenvolvidas pelos professores desta instituição de ensino como evidenciados com relatório
enviados pelas orientação educacional. Com muito afinco e dedicação, pois se entende que o
programa é de grande relevância para o desenvolvimento das nossas crianças.
E a contemplação das experiências dos pais, no retorna das atividades
desenvolvidas e das ações por meio de fotos, vídeos e atividades impressas, que foram
realizadas com as crianças.
Por termos sempre o retorno das atividades das ações desenvolvidas, isso significa
ser muito positiva, tanto para as crianças quanto para nós desta instituição. Nossas
experiências são sempre relevantes, pois foram planejadas e pensadas sempre em nossos
estudantes, no espaço e no aprendizado que as ações estão propondo, sejam elas, na
alimentação saudável com a sua família, na higiene pessoal e bucal e informações sobre o
que as drogas causam na vida das nossas crianças, pois o PSE 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 nossos estudantes.
1. Foto de atividades propostas
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2. Foto do folder explicativo sobre o uso de drogas.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nós como Instituição Roberto Turbay, estamos dispostos a buscar melhorias e bom
desenvolvimento no trabalho realizando nesta instituição, seja de cunho Pedagógico ou na
orientação das famílias quanto ao vínculo família e escola, procuramos nos reinventar e
usamos as tecnologias que estão à nossa disposição para chegarmos até a nossa clientela, e
assim mantermos o ritmo. Nosso objetivo (sonho) como instituição e que após pandemia
alcancemos uma sociedade organizada, comprometida com a justiça e a busca da cidadania.
Nota-se a urgência em resgatar os valores éticos, morais e sociais (honestidade,
verdade, fraternidade) como forma de recuperar a esperança e a luta por uma vida melhor,
sem a sombra de uma Pandemia- Coronavírus – SARS - 19.
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