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INTRODUÇÃO
O Retorno Gradual das aulas presenciais foi um processo lento, incerto e
sobretudo de readaptação, tanto para estudantes como para os pais e servidores da
escola.
Foi encontrado

inúmeras dificuldades, por exemplo, pais que não autorizaram a

volta de seus filhos, a constante mudança na forma de se trabalhar sendo orientada
pelos decretos, instruções normativas, resistência de alguns servidores, descredito da
comunidade escolar etc., entretanto, foi constatado que este momento também teve
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seu lado positivo, pois ficou claro o avanço no aprendizado dos estudantes que
retornaram as aulas presenciais, mesmo que por pouco tempo. Foi constatado, pelo
menos em nossa escola, que no ensino a distância os estudantes ainda não
conseguem aproveitamento satisfatório nos processos de aprendizado.
Durante a volta gradual das aulas presenciais, trabalhamos de forma híbrida
conforme orientação da Secretaria de Educação, pois a grande maioria dos
estudantes voltaram para o ensino presencial, mas uma pequena parcela os pais não
autorizaram este retorno. Os professores trabalharam o mesmo conteúdo, tanto para
estudantes presenciais quanto para os estudantes a distância, de diferentes formas:
em atividades presenciais, impressas e em atividades via WhatsApp. Dessa forma foi
possível ofertar as atividades para todos alcançando com êxito parcial os objetivos do
ensino aprendizado.
Foi encontrado dificuldades com relação aos estudantes, aos pais e aos
professores.
Com relação aos estudantes a maior dificuldade foram aqueles que os pais
autorizaram a frequentar o ensino presencial, porém eles faltavam muito nas aulas,
causando um déficit considerável em seu aprendizado. Através do acompanhamento
da orientação escolar verificou-se que são estudantes que já haviam se acostumado
com a rotina de ficar em casa e não queriam mais ter o compromisso com a rotina
escolar e acompanhamento de um professor. Entretanto, após a Orientadora escolar
esclarecer aos pais as consequências destas faltas a grande maioria dos faltosos
voltaram a frequentar a escola.
Com relação aos pais, sem dúvida, nossa maior dificuldade foram aqueles pais que
não autorizaram a volta de seus filhos ao ensino presencial, pois foi observado que os
estudantes que participaram do ensino à distância em sua grande maioria não se
apropriaram adequadamente das habilidades necessárias para um aprendizado
satisfatório, muito embora os professores tenham feito todo o possível para atingir
esse objetivo.
A equipe escolar destaca o fato dos pais que autorizaram a volta de seus filhos para
o Ensino Presencial, mas, não deixaram que eles tomassem a vacina, causando
assim insegurança tanto em seus colegas de turma quanto nos demais servidores da
escola.
A equipe gestora realizou um trabalho de conscientização com a comunidade
escolar, através de vídeos, gráficos e resultados de pesquisa compartilhado no grupo
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de pais, mostrando a importância da vacina, incentivando os pais a mudarem de
opinião. Entretanto pouquíssimos pais mudaram a decisão de não vacinar seus filhos.
Quanto aos professores, sem dúvida a maior dificuldade foi ofertar atividades
para o ensino híbrido, pois exige mais tempo para planejar, preocupando sempre se
essas atividades irão atingir os objetivos de aprendizado, uma vez que é necessário
planejar um mesmo conteúdo de duas formas: uma para o ensino presencial e outro
para o ensino a distância. Lembrando que a maior dificuldade está também no fato de
que nem todos os nossos estudantes tem disponibilidade de internet em suas casas.
Outra grande preocupação do professor deve-se a avaliação, pois avaliar um
estudante a distância é sempre muito incerto, pois não é possível ter a certeza se
aquelas tarefas que volta para correção foram ou não feitas pelo próprio estudante,
gerando assim uma incerteza que só será esclarecida quando este estudante retornar
ao ensino presencial e com a aplicação de diagnósticos.
O recreio dirigido foi organizado de forma a ofertar o lanche nos 15 minutos de
intervalo, tanto para o estudante quanto para o professor, seguindo as normas e
orientações da Vigilância Sanitária e de acordo com o Plano de Retorno das aulas
presenciais da escola. As turmas saem duas de cada vez, revezando–se a cada
quinze minutos após limpeza e desinfecção do refeitório. Durante o lanche três
monitoras se revezam coordenando brincadeiras que de forma organizada e segura
proporcionam momentos de diversão de forma lúdica para os estudantes, evitando
assim aglomerações e contatos físicos.
Assim é foi possível atender tanto a necessidade dos estudantes quanto dos
professores em ter estes quinze minutos de pausa durante o horário de aula.
Todas as turmas são presenciais, mas possuem de 01 a 03 estudantes que os pais
não autorizaram sua volta e por isso estão no ensino a distância, tornando a turma
híbridas e únicas.
A escola não possuí nenhum estudante com comorbidades, dificuldade de
locomoção, problemas graves de visão ou audição.
A Equipe Gestora realizou um trabalho de esclarecimento aos pais sobre a
importância de o estudante estar de volta ás aulas presenciais levando em
consideração principalmente os resultados no aprendizado e destacando sempre ao
que para que houvesse o retorno do estudante a escola, estaríamos seguindo as
normas da Vigilância Sanitária e o nosso Plano de retorno gradual das aulas
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presenciais. Da mesma forma, foi solicitado e destacado sempre para os pais a
importância do acompanhamento deles com as atividades enviadas aos estudantes.
Como já registrado em outros bimestres no Relatório Circunstanciado, no Ensino
Fundamental atendemos 04 estudantes com laudo nos seguintes anos: 2º,4º,5º e 6º
ano, cada um deles apresenta dificuldades diferenciadas exigindo constante
flexibilização e adequação de conteúdo para que possa ser atendido em suas
necessidades de aprendizagem. Seis (06) estudantes que não possuem laudos foram
atendidos com conteúdo flexibilizado, pois apesar não possuírem esse documento, é
notório que necessitam essa complementação no aprendizado em virtude das
dificuldades que apresentam para apropriarem-se de novos conhecimentos. Durante o
quarto bimestre todos estão sendo atendidos na escola de forma presencial com
autorização de seus responsáveis para que eles retornassem. Os professores
realizaram o planejamento das atividades para esses estudantes com a ajuda e
parceria da professora da Sala de Recursos, realizando assim todas as flexibilizações
necessárias para que houvesse aproveitamento pedagógico.
O PEI- Plano Educacional Individualizado ainda está sendo elaborado em nossa
escola, para isso a escola conta com a participação e colaboração de todos os
professores e equipe gestora para que a professora da sala de recurso possa finalizar
a elaboração de nosso PEI- Plano Educacional Individualizado e ele possa estar de
acordo com as orientações e da legislação em vigor e sendo utilizado cotidianamente
no ano de 2022.
A Recuperação Paralela aconteceu de acordo com o PLANO DE RECUPERAÇÃO
PARALELA, aprovado antecipadamente pelo setor Pedagógico da Secretaria de
Educação de Ariquemes. Para os estudantes que apresentaram dificuldade ao se
apropriar de alguma habilidade trabalhada pelo professor durante o bimestre, foi
ofertado três vezes por semana, de duas a três horas de aula com o professor da
turma em horário oposto ao das aulas normais. Foi observado que os estudantes que
participaram deste processo realmente conseguiram resgatar esse aprendizado,
diminuindo assim suas dificuldades e acompanhando as atividades com suas
respectivas turmas.
Os professores realizam o registro de frequência e conteúdo, avaliando também o
desempenho deste estudante e todos os registros ficam arquivados na escola com a
coordenação pedagógica, seguido assim as instruções de nosso Plano de
Recuperação Paralela.
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A busca ativa aconteceu com o acompanhamento minucioso da vida escolar do
estudante. Foram acompanhados por professores, coordenação e orientação
pedagógica e pela diretora da escola. Basicamente, cada vez que o professor notava
a ausência do estudante, seja através de sua falta ou da ausência de tarefas enviadas
para correção, a orientação escolar imediatamente entrava em contato com a família,
desenvolvendo assim um trabalho de conscientização da família sobre a importância
e a consequência de o estudante não manter o vínculo com a escola neste momento
de pandemia. Da mesma forma a coordenação pedagógica acompanhou o
desempenho das notas do estudante e quando necessário em casos extremos foi
solicitada a intervenção da diretora junto a família. Dessa forma, não houve
estudantes não contemplados ou evadidos.
Houve muitos casos de teste positivo para Covid e ainda há, tanto de servidores e
seus familiares quanto de estudante e seus familiares.
As ações empreendidas para conter a disseminação do vírus foram deixar em
quarentena o estudante ou servidor que estava com sintomas até receber o resultado
dos exames e em turmas que houveram casos positivados suspender a turma,
conforme o Memorando-circular nº 162/SEMED/PED/2021 onde a Semed orienta
sobre os novos protocolos a serem seguidos pela instituição para os casos suspeitos
ou positivados. Os estudantes e turmas suspensos imediatamente receberam em
casa as atividades do professor, assim realizamos todo o possível para que esses
estudantes não fossem prejudicados quanto ao aprendizado.
Todas as ações empreendidas foram de acordo com as orientações recebidas da
Vigilância Sanitária, dos novos protocolos e também do nosso Plano de Ação de
Retorno Gradual das aulas Presenciais usando de ponderação e conforme orienta o
decreto dando poder de decisão para a Equipe Gestora.
Atualmente a escola possui 02 (dois) servidores com Covid positivado e 04 com
suspeita aguardando o resultado do exame, entretanto a maior dificuldade é
suspender as aulas de toda a escola, pois para isso teria que ter três ou mais
servidores com atestado positivo de COVID ao mesmo tempo e isso ainda não
ocorreu. Portanto, até o presente momento foram suspensas apenas algumas turmas,
não houve ainda necessidade de suspender todas as turmas da escola.
O ano de 2021 foi o segundo ano em que a humanidade precisou aprender a
conviver com a Pandemia de Covid, levando a educação a buscar novas formas de se
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trabalhar com o estudante, inserindo o ensino a distância em todas as etapas da
educação em uma tentativa de minimizar as perdas no aprendizado. Entretanto, este
é um desafio que não se acaba com a finalização de 2021, pois percebe se que serão
necessários alguns anos além de diferentes tipos intervenções pedagógicas para que
se possa recuperar todo o aprendizado perdido nestes dois anos.
Assim sendo, as expectativas para o ano de 2022 são de muito trabalho e
dedicação para recuperar essa defasagem no ensino. Para isso, será necessário
motivar e capacitar o professor para esses novos desafios. Entende se que essas são
as principais ações a serem empreendidas para o novo ano escolar, pois além de
motivação os professores precisam estar preparados para que possam intervir de
forma positiva na qualidade do ensino aprendizagem dos estudantes.
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