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1.

IDENTIFICAÇÃO:

Nome da lnstituição: E.M.E.l.E.F. Vinicius de Moraes
Código INEP: 11007834
Etapa/Público atendido/Grupo Etário: Educação Infantil —Anos lniciais e Finais Ensino Fundamental.
Data de inicio do bimestre: 17/’02/2021
Data de término do Bimestre: 28/12/2021
Equipe gestora:
Direção: Lucinéia Vidal de Moura
Coordenação Pedagógica: Maria Gomes Fagundes e Adelcide Alves dos Anjos Orientação
EducacionaI: Nilso Lemos
Secretaria: Gesilaine Ester Ribeiro
2.

INTRODUÇÃO
A escola Vinícius de Moraes apresenta como conquista neste 2° bimestre letivo a

contemplação quinzenalmente com belas Atividades Remotas de todos os estudantes, em parceria com
as famílias.
A equipe escolar se enchem de orgulho em ver o desenvolvimento, sabedoria e
alegria dos estudantes ao realizarem as atividades com empenho e entusiasmo, as famílias seguem
ouvindo e dando atenção a escola. Isso fortalece a Equipe Gestora a continuar firme no compromisso
em atender cada vez melhor as necessidades e/ou dificuldades das famílias diante das atividades
sugeridas. Parabéns as famílias por estarem conseguindo tornar a escola presente na vida do aluno
mesmo à distância. A interação das famílias com os professores e a Equipe Gestora, está sendo muito
gratificante e o desenvolvimento tem sido fundamental para o resultado alcançado.
Segue abaixo algumas das atividades desenvolvidas pela escola no momento da entrega de
atividades remotas. Neste momento a colaboração das famílias está sendo de fundamental importância.
Estamos muito felizes com o compromisso, empenho e dedicação dos estudantes e familiares, para
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com a realização das agendas. Gratidão a todos pela compreensão e ajuda neste momento de
distanciamento social.
A educação é um direito fundamental que ajuda não só no desenvolvimento de um país, mas
também de cada indivíduo. Sua importância vai além do aumento da renda individual ou das chances
de se obter um emprego. É pela educação que aprendemos a nos preparar para vida.

Professores e Equipe Gestoras no momento de entrega de atividades remotas
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3.

EDUCAÇÃO INFANTIL

Diante do desafio de manter as crianças motivada e engajadas com as Atividades Remotas,
a escola têm criado novos critérios metodológicos que valorizam as experiências de vivências de acordo
com os eixos estruturantes da Educação Infantil (interação e brincadeiras), sendo assegurados os seus
direitos de aprendizagem e desenvolvimento para que as crianças tenham condições de aprender e
se desenvolver através do conviver, brincar, participar, explorar, expressar, e conhecer-se.
Os pais são participantes ativos na vida escolar das crianças, no momento da realização
das atividades, enviam fotos e vídeos contribuindo para a organização da documentação pedagógica
da criança. Os professores mantêm contato diário com os pais, através das redes sociais para dar o
feedback como suporte de orientação no momento das realizações das atividades remotas, através de
grupo de WhatsApp, telefone e chamadas de vídeos. Os pais que não tem acesso a internet o feedback
é feito através de ligações telefônicas.
A escola preocupada com o desenvolvimento das crianças, oferece apostilas que
contemplam os Campos de Experiências de acordo com a BNCC, livros literários, atividades impressas,
links educativos, jogos pedagógicos e vídeo aulas.
Os professores realizam o planejamento Home Office e enviam por e-mail e WhatsApp aos
coordenadores pedagógicos para a verificação, esses fazem a devolutiva com observações e sugestões
para que sejam traçadas metas estratégicas com instruções para a realização de projetos e sequências
didáticas na rotina pedagógica.
Quando há necessidade da participação dos professores na tomada de decisões
burocráticas, estes comparecem a instituição, mantendo o distanciamento e obedecendo todas as
normas e orientações conforme o OMS, SEMSAU.
No momento das entregas das atividades remotas a escola envia um termo de
responsabilidade e uma lista com o nome dos responsáveis para que seja colhido as assinaturas no ato
do recebimento das atividades remotas. Para o fortalecimento do vínculo escolar e familiar, criou-se um
grupo de pais no WhatsApp para que todos os informes e dúvidas sejam tirados acerca do
desenvolvimento dos estudantes, ampliando as possibilidades do atendimento pedagógico, tendo como
intenção, que as crianças da Educação Infantil vivenciem no âmbito familiar situações significativas de
aprendizagem e desenvolvimento com cunho didático pedagógico, mesmo de forma não presencial,
tendo apoio familiar.
Crianças da Educação Infantil
Estas atividades tem por foco a constituição de espaço de convivência, formação para a
participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e autonomia das crianças e adolescentes,
a partir dos interesses, demandas e potencialidades desse público. As intervenções são pautadas em
atividades e experiências lúdicas, culturais, recreativas, esportivas, como forma de expressão,
interação, aprendizagem, sociabilidade, proteção social e valorização humana.
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Crianças da educação Infantil participando das atividades escolares em casa.

4.

ENSINO FUNDAMENTAL

A escola Vinícius de Moraes faz a entrega e a devolutiva das atividades remotas quinzenais
e através do planejamento quinzenal, registros das frequências de acordo com o cronograma de
atividades remotas impressas, fotos, áudio e vídeos, que são enviados pelos pais no momento da
realização das atividades propostas. No momento das entregas das atividades remotas a escola envia
uma lista com o nome do estudante para que após o recebimento das atividades remotas o responsável
assine-a.
O Coordenador pedagógico realiza o acompanhamento no momento dos planejamentos dos
professores e das atividades remotas, sendo que, após a verificação faz a devolutiva aos professores
com as observações e sugestões para que sejam traçadas metas estratégicas que servirá de suporte
no momento da realização dos projetos e sequência didáticas realizadas na rotina pedagógica.
Os coordenadores preparam momentos de análise e reflexão sobre projetos pedagógicos,
desenvolvem formação continuada de estudos Pro- BNCC, Educação Infantil, Anos Iniciais e Anos
Finais do Ensino Fundamental, RCRO, estudo das Especificidades Curriculares de Ariquemes (ECARI),
acompanham o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. O feedback aos pais e alunos
acontece no momento em que os professores fazem a devolutiva das atividades remotas
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quinzenalmente, enviando aos responsáveis pelo os estudantes as atividades corrigidas.
Os critérios avaliativos que a escola adotou foram, através das correções e das devolutivas
das atividades remotas estabelecidas e enviadas (materiais impressos e relatórios sobre as mesmas),
de acordo com o desempenho individual do aluno.

Estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental resolvendo as atividades remotas.
Coordenadoras da Educação Infantil Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental auxiliando
os professores durante o planejamento.

Coordenadoras da Educação Infantil Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental auxiliando
os professores durante o planejamento. (Fazendo analise das avaliações da OBMEP).

5.

EDUCAÇÃO ESPECIAL
No total são contemplados quinze estudantes, com atividades flexibilizadas, porém onze

alunos não possuem documentos comprobatórios (laudo). Sendo atendido 14 alunos com deficiência
intelectual e um aluno com Síndrome de Crouson.
Para atender os alunos do AEE a equipe pedagógica da escola tem prestado auxílio aos
professores no planejamento escolar de forma presencial e pelo aplicativo WhattsApp, orientando e
sugerindo atividades de acordo com a necessidade de cada um, auxiliando na adaptação das
avaliações bimestrais. A instituição através da professora Natalina Amélia dos Santos em parceria com
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a Coordenação Pedagógica e Orientação Educacional, realiza reuniões informativas e formativas
sempre que necessário de forma presencial ou por vídeo conferência, no dia 22 e 23 de abril foi
realizado o Planejamento Anual, onde foi socializado com os professores algumas leis sobre a inclusão
e a importância da elaboração do PEI- Plano Educacional Individualizado para os estudantes A.E.E.
São ofertados recursos como: atividades impressas com conteúdo flexibilizado, material concreto como:
jogos pedagógicos, alfabeto móvel, ficha para leitura, quadro numérico, entre outros, links de jogos de
alfabetização, mensagens de áudio para explicação das atividades, vídeo chamado para auxiliá-los na
realização das atividades, adaptação das avaliações quanto aos objetivos, conteúdos e metodologia
para os alunos atendidos pelo A.E.E.
Alunos atendidos na sala de recursos

Alunos da Sala de Recursos realizando suas atividades.

6.

FORMAÇÃO CONTINUADA

A formação continuada alicerça o caminho pedagógico do professor dando um novo olhar as
práticas pedagógicas, trilhando percurso de reinvenção nas metodologias ativas aplicadas no cotidiano,
o coordenador pedagógico tem dado suporte aos professores com formação continuada na escola como
sugere a Secretaria de Educação (SEMED) e nas atividades desenvolvidas no âmbito escolar, sendo a
principal função do coordenador pedagógico acompanhar o processo de ensino-aprendizagem dos
estudantes na instituição.
Momento de Formação para Coordenador Pedagógico e analise do calendário escolar.
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Na prática, o Coordenador é um profissional dinâmico e capaz de resolver problemas. Orienta
o trabalho coletivo e faz a conexão entre todos os indivíduos envolvidos no meio educacional, ele reúne
ideias que renovam e inovam as práticas pedagógicas escolar.
Os professores avaliam a formação como ferramentas importante e necessárias no
desenvolvimento das metodologias pedagógicas, fazem uso das mesmas nos encontros de formação
e na realização das atividades remotas, influenciando positivamente na prática docente, desta forma o
profissional tem a oportunidade de estudar cada vez mais e buscar a qualificação profissional.
Para a gestora desta instituição, as formações foram de grande relevância para a prática do
gestor, pois contribuíram no processo de desenvolvimento, abrangendo eixos dentro da gestão, como
a prática de gestão pedagógica orientando e assegurarando o desenvolvimento dos estudantes em
consonância com o projeto pedagógico da Instituição. Também contribuiu para análise dos resultados
obtidos pelos estudantes e de como alcançar as metas desejadas. A formação oportuniza reflexão sobre
uma gestão democrática e participativa no âmbito da gestão de pessoas que orientam a ter um olhar
sensível para cada colaborador, valorizando o que cada um tem de melhor.
Planejamento Anual e semanal, momentos importantes nas tomadas de decisões
alicerçando o caminho pedagógico do professor dando um novo olhar as práticas pedagógicas, trilhando
percurso de reinvenção nas metodologias ativas aplicadas no cotidiano de acordo com BNCC, RCRO
e ECARI.
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Professores, Orientador Educacional e Coordenadora pedagógicoca traçandos vinculos no momento do
planejamento.

7. GESTÃO DEMOCRÁTICA (CONSELHO ESCOLAR, REUNIÃO COM OS PAIS, SERVIDORES
A Escola Vinícius de Moraes exerceu as atividades remotas de forma deliberativas,
mobilizadoras, fiscalizadoras e pedagógicas, atuando ativamente na construção e também na
aprovação do Projeto Pedagógico-PP, Plano de Retorno das Aulas Presenciais 2021, Plano de
Aplicação Financeira-PAAE, Plano de Ação Financeira do PDDE, e PDDE Qualidade, assim como
fiscalização dos recursos recebidos e da forma como foram investidos.
Com os funcionários da instituição foram realizadas reuniões em pequenos grupos, para
tratar de assuntos referente a realização das atividades remotas, planejamentos e demais assuntos
pertinentes ao andamento da rotina da escola neste ano atípico.
Com os pais foram realizadas reuniões de forma remota, e quando necessário atendimento
individual, foram encaminhados por WhatsApp, questionários sobre o Plano de Retorno das Aulas
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Reunião Pedagógica com equipe e professores.

8.

Fortalecimento de Vínculos, Acompanhamento Escolar e Combate a Evasão
As estratégias utilizadas para o fortalecimento de vínculos juntos as famílias são as ligações

e diálogos por WhatsApp. A equipe gestora vem trabalhando o acolhimento e a saúde mental de sua
equipe através do diálogo com os professores sobre autoestima, reforçando o vínculo e o trabalho em
equipe através de mensagens por WhatsApp.
Realizou também o plantão Pedagógico, onde os pais ou responsáveis tiveram acesso aos
boletins dos filhos, diretamente com o professor e a equipe pedagógica interando-se sobre a situação
escolar do filho. Simultaneamente aconteceu também a entrega do kit de alimentos aos pais.
Os pais ou responsáveis foram parabenizados pelo empenho e dedicação no momento da
realização das atividades remotas neste momento atípico.
O acompanhamento da equipe com os estudantes aconteceu através de ligações telefônicas,
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grupo de WhatsApp de alunos formados pelos professores, ligações direcionadas aos pais ou
responsáveis, para conversar sobre a atual situação dos alunos.
O provável aumento de índices de evasão escolar tem sido apontado por especialistas como
uma das principais consequências desse período prolongado de paralisação das atividades presenciais
não atingiu a escola. , A escola venha buscando, por meio da oferta de atividades de ensino remoto,
visitas, ligações aos responsáveis pelos alunos que se se ausentam por alguns dias e com isso
reduzindo os prejuízos na aprendizagem dos estudantes, o desafio de mantê-los engajados nos estudos
é grande, por isso não temos evasão.
O Orientador Educacional mantém contato com os responsáveis sobre as dificuldades
encontradas, motivos pelos quais as atividades não estavam sendo devolvidas, ou resolvidas conforme
o esperado.
Em casos de não encontrar os responsáveis no momento da entrega das atividades remotas,
o orientador entra em contato com as famílias para que as mesmas busquem na escola. Foram feitas
várias ações, entre elas por contato telefônico com o responsável para saber o motivo de não resolver
as atividades remotas, não obtendo sucesso foi realizada visitas na residência, tomando todos os
cuidados necessários com distanciamento e uso de EPIs.
As ações desenvolvidas pela instituição para combater a evasão escolar para que 100% dos
estudantes fossem contemplados deu se através do diálogo diário pelo Whatsapp e telefone, além da
visita até a casa da família quando não foi possível que os pais buscassem as atividades na instituição.
Além da autonomia e disciplina exigidas dos alunos nessa reorganização da vida
escolar, a falta de acesso ou o acesso limitado à internet configura-se como um primeiro obstáculo. Nós
ligamos para os pais para saber o que está acontecendo, quantas horas o filho está estudando,
resolvendo as atividades, [pedimos] que ele acompanhe, pergunte, observe. O pai nesse exato
momento é o segundo elo da escola. Aquele trabalho que o orientador da escola faz cobrando,
indagando, monitorando, esse trabalho agora nós dividimos a responsabilidade com os pais.
As estratégias utilizadas para o fortalecimento de vínculos juntos as famílias foram as ligações e
diálogos por WhatsApp. A equipe gestora vem trabalhando o acolhimento e a saúde mental de sua equipe através
do diálogo com os professores sobre autoestima, reforçando o vínculo e o trabalho em equipe através de
mensagens por WhatsApp.

Criança ajudando nas atividades diárias em casa.
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9.

EDUCAÇÃO NO CAMPO

As atividades remotas são entregues quinzenalmente tendo como responsável toda a equipe
gestora, motoristas e alguns professores. Estes, com suas rotas traçadas, respeitando às normas de
saúde da OMS, vão à casa dos estudantes fazendo o trabalho de entrega e recolhimento das atividades,
além de recolher as assinaturas dos responsáveis. Caso não encontre os responsáveis para assinar o
recebimento das atividades, a equipe gestora, comprometida com a educação do campo faz a entrega
e o recolhimento das mesmas garantindo o acesso a continuidade ao processo de aprendizagem dos
estudantes.
Os docentes realizam o planejamento Home Office e enviam por e-mail ou via WhatsApp aos
coordenadores pedagógico para a verificação e traçar metas e estratégias, fazer ponderações realizar
projetos articulando a atividade remotas.
Ao enviar as atividades remotas é providenciado pela escola um termo de responsabilidade
e a lista das rotas com o nome do pais ou responsáveis para a comprovação do recebimento das
mesmas e no grupo de WhatsApp criado pela a escola com o objetivo de manter um vínculo de
comunicação entre pais e escola, tirando dúvidas informes gerais sobre o andamento escolar dos
estudantes, alinhando expectativas no avanço e no desenvolvimento do aprendizado dos estudantes,
o diálogo entre ambos tem o objetivo comum de oferecer aos estudantes, condições que possibilitem o
desenvolvimento no processo de ensino e aprendizagem.
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Momento em que os estudantes desenvolvem atividades relacionadas ao Componenete
Curricular de Técnicas Agrícolas.

10.

RECUPERAÇÃO PARALELA EM PERÍODO REMOTO/2021

No período remoto foi ofertada aos estudantes, após a entrega e a correção quinzenal das
Atividades Remotas sendo que, o professor fez as correções das mesmas, e ao diagnosticar as
dificuldades dos estudantes

que não alcançaram os objetivos propostos ao desenvolverem as

atividades, fizeram a revisão de conteúdo, planejaram atividades com metodologia diferenciadas e
enviaram quinzenalmente, garantindo o direito de aprendizagem dos estudantes.
Foram ofertadas atividades relacionadas a proposta curricular das rotinas diárias de estudos,
na indicação adequada de livros para que os pais realizarem leituras para/com seus filhos, também foi
ofertado materiais impressos compatíveis com a idade dos (estudantes) para a realização de atividades
(leituras, desenhos, pinturas, recortes, dobraduras, colagens, estudos dirigidos, pesquisas, projetos,
entrevistas, experiências, simulações e outros.
O maior desafio neste momento de pandemia, foi se adaptar as ferramentas tecnológicas
de uma maneira que pudesse contribuir com a continuidade dos estudos dos educandos. Essa é uma
questão muito delicada, porque a escola não tem acesso do quanto cada família tem de conhecimento
nessa área, sem contar que a maioria também tiveram que ficar em casa devido ao isolamento social,
e também executar suas tarefas profissionais remotamente.
Avaliação Processual aconteceu através das correções e das devolutivas das atividades
remotas, estabelecidas e enviadas (materiais impressos e relatórios sobre as mesmas) de acordo com
o desempenho individual do aluno.
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Alunos realizando atividades de Recuperação Paralela.

11.

PSE
Dessa forma o Programa Saúde na Escola (PSE) que já fazia o acompanhamento dos

estudantes presencialmente junto ao Serviço de Orientação Educacional (SOE) na instituição, continuou o
trabalho por meio dos veículos de comunicação, buscando atender e integrar com as famílias e particularmente
com os estudantes uma nova rotina de atividades.

Diversas ações foram desenvolvidas neste período, obtivemos maior destaques nas
seguintes ações; Combate aos Aedes Aegypti, combate as drogas, promoção da cultura da paz, uso
do tabaco, Alimentação Saudavél , Combate a Obesidade Infantil e Atividades Fisicas, obtivemos
retorno por parte dos alunos e também dos pais de forma a considerar o resultado positivo.
A escola obteve experiências maravilhosas onde através de fotos e vídeos podemos
presenciar o convívio do aluno juntamente com seus familiares, trabalhando, cuidando dos animais,
resolvendo as atividades remotas, provando que a presença da família é de fundamental importância
no desenvolvimento educacional do filho.
Em tempos de isolamento social o dia das mães não poderia ser esquecido, alguns
professores, prepararam lindas homenagens para as mamães.
Podemos afirmar que todas as ações foram desenvolvidas com êxito por alguns
docentes. O retorno dos pais acontecia junto com o retorno das atividades remotas, e alguns pais e
famílias muitas vezes atrasavam com esse retorno, mas através de um trabalho minucioso da
orientação escolar, essas famílias foram acompanhadas e incentivadas a ter um olhar mais atencioso
com relação a educação de seus filhos, e com isso conseguimos ótimos resultados.
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Trabalho realizado de acordo com as ações do PSE na escola

12.

CONSIDERAÇÕES FINAIS.
A Escola Vinícius de Moraes busca aprimoramento por meio de planejamento e

projetos que inovem as práticas pedagógicas com intervenções pautadas em metodologia inovadoras
que enriqueçam as experiências de vivencias no cotidiano escolar de forma lúdicas, culturais,
recreativas, esportivas, expressiva e interativa enriquecendo o processo ensino aprendizagem dos
estudantes.
Neste contexto a escola oferta um protagonismo de autonomia no processo educativo, na
construção de uma educação transformadora, pautada nos princípios éticos, humanistas e reflexivos
estabelecendo vínculos e relações nos espaços educativos
Com a realidade atual, a educação precisou se adaptar ao contexto da pandemia, com isso,
a fim de reduzir as eventuais perdas para os estudantes, foram planejadas atividades remotas para
atender ao público da educação Infantil, anos iniciais e anos finais do Ensino Fundamental, minimizando
o prejuízo no processo de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes.
São muitos os desafios a serem enfrentados nos próximos bimestres, mas temos a
esperança de conseguir contemplar os direitos de aprendizagem de todos os estudantes que compõe
esta instituição de ensino. Para isso, continuaremos trabalhando incansavelmente na melhoria das
propostas de atividades pedagógicas.

. r.1.E.I.E.
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