PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED
Avenida Tancredo Neves, 2166, Setor Institucional – CEP: 76870-572
(069) 3516-2002/2004/2005/2008

1 – IDENTIFICAÇÃO:

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
- PADRE ANGELO SPADARI
BR 421 LINHA C 75 TB O RUA TOPAZIO, VILA EBESA – ARIQUEMES – RO –
TELEFONE: (69) 3516-9060; DEC. DE CRIAÇÃO Nº 1901 DE 31/05/1993; DEC.
DE DEN. Nº 3095 DE 10/01/2000; RES. DE AUT. DE FUNCIONAMENTO Nº
05/C.M.E./ARQ./2020 DE 03/06/2020
INEP: 11007605
Etapa/Público atendido: Creche III ao 5º ano
Data de início do ano letivo: 17 de fevereiro de 2021
Data do fechamento do bimestre: 18 de dezembro 2021
Data de fechamento do ano letivo: 30 de dezembro de 2021
EQUIPE GESTORA
Direção: Keila Silva Santos e Sidnei Roberto da Silva
Secretária: Raimunda Alves de Moraes
Coordenação pedagógica: José Roberto da Silva, Raimunda Rosinalda
Luciano Tavares, Geltrudes da Silva.
Orientação Escolar: Celso Barbosa Cesar, Emereciane Aparecida dos Santos.

Ao retornar as aulas presenciais a coordenação realizou um diagnóstico
das turmas por amostragem para descobrir o que cada estudante sabia sobre a
escrita, letramento, nomes próprios, consciência fonológica compreensão da
leitura, decodificação e reconhecimento dentre outros conteúdos de matemática
e a partir dos resultados levar o professor a refletir nas intervenções adequando
seu planejamento e organizar as atividades de acordo com a necessidade de
aprendizagens das turmas, individualmente e conjuntamente, em relação as
lacunas deixadas durante o ensino remoto, com intuito de utilizar as informações
obtidas para a elaboração de estratégias pedagógicas para que busquem superar
os desafios e garantir a assimilação, por parte dos estudantes, dos conteúdos
ministrados em sala de aula, para que todos acompanhem o processo. Para que
isso aconteça, é preciso que o professor conheça a realidade dos seus
estudantes, através do diagnóstico que favoreça a ele conhecer algumas das
dificuldades apresentadas. A partir daí, promover as intervenções necessárias, a
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fim de que os estudantes superem suas limitações e o professor tenha um bom
desempenho no momento de trabalhar os conteúdos, para que possa atingir os
objetivos esperados. Os docentes precisaram a ajustar os planos de aula,
focalizar em novas estratégias. Como: Atividade desenvolvida pela turma do 2º
ano A, relacionada ao Dia da árvore que é comemorado no dia 21 de setembro e
tem como objetivo principal a conscientização a respeito da preservação desse
bem tão valioso. Pensando nesse grande símbolo da natureza que é uma das
mais importantes riquezas naturais que possuímos, fui com meu filho de moto
percorrer algumas avenidas de Ariquemes para ver se conseguia encontrar
sementes de ipê e de jacarandá, o qual com êxito encontrou no setor 09 próximos
à Avenida Rio Branco. Com as sementes em mãos fez o plantio, cultivou as mudas
e distribuiu aos estudantes de sua turma para que realizassem o replantio em suas
residências. A professora disse aos estudantes o ato de plantar uma árvore é mais
que simbólico e deve ser encarado como um momento de mudança de postura e
conscientização dos atos humanos que afetam as futuras gerações.

Projeto de Leitura.
Realizar atividades de incentivo à leitura em meio a uma pandemia não é
nada fácil. Ao retornar as aulas presenciais propus aos alunos colocar em prática
o Projeto de leitura: “Pequenos leitores grandes escritores o que já era um desafio
para a escola, formar leitores, tornou-se ainda mais desafiante, pensar em
metodologias que propicie os educandos o gosto e o hábito da leitura bem como
produção de textos para que possam agir com autonomia.” Iniciamos o projeto
com roda de leitura, listas de contos conhecidos pela turma, diversas atividades
envolventes de leitura no contexto escolar, buscando despertar o potencial
imaginário da criança, a fantasia, de atenção e de criatividade, foi necessária
reinventar estratégias colocar os alunos em contato com os livros, com os
materiais impressos, com todo tipo de gêneros textuais que circulam na
sociedade, buscando manter momentos de leitura prazerosa, de modo que a
criança se sentisse motivada para a realização destas atividades.
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Na Educação infantil aconteceram formações continuada para refletir o
significado de acolher as crianças, aprimoramos o planejamento para as aulas
presenciais e organizar as vivencia a serem proposta aos estudantes. A
professora desenvolveu vivências que traz reflexões e auto cuidado com as
crianças e as mães também alguns funcionários o “outubro rosa”. Com as aulas
presenciais ficaram mais fácil desenvolver as sequencias e o aprendizado mais
visível.
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O Projeto higiene bucal foi elaborado pela orientação, diante da dificuldade
que já tinha com as crianças, pois a maioria vinha para a escola sem a
higienização bucal, e como eles estavam remotos, surgiu a ideia de encaminhar
os kits para casa, mas na escola possuía apenas as escovas, contamos com a
parceria da Cooperativa de créditos Credisiss localizada no Distrito Bom Futuro,
que prontamente nos ajudou doando o creme dental e uma garrafinha, para que
se pudesse cuidar melhor da saúde.
O projeto foi desenvolvido em parceria com os professores e turmas da
Creche ao 5º ano que realizaram um belíssimo trabalho com seus, encaminhando
atividades para casa como vídeos, atividades impressas e panfletos apresentando
a importância da escovação e alimentos que são prejudiciais e sem a escovação
adequada agravam ainda mais os dentes.

Atendimento dos pais e professores
A orientação está sempre à disposição dos pais e professores para tirar
dúvidas esclarecer sobre os assuntos que se refere aos estudantes juntamente
com a direção, professores procurando a orientação para que juntos possa ir à
procura dos estudantes faltosos, procurando sempre o melhor para as famílias
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que deixam de pegar as atividade ou declaração, mantendo vínculos coma escola,
e a orientação vem trabalhando firme no intuito de não deixar que a criança fique
sem receber essas atividades.

Setembro amarelo uma ação desenvolvida com alunos da creche ao 5º
ano, sobre a importância do amor a vida, o assunto foi abordado de forma
diferenciada de acordo com o nível da turma pois é um assunto que precisa ser
trabalhado com cautela. Os estudantes receberam a presença dos orientadores,
juntamente com a professora da sala de recurso e a cuidadora, que se revezavam
para estar falando do tema, após os esclarecimentos foram entregues uma
pequena lembrança para os funcionários da escola.
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Trabalho realizado pela SEMDES juntamente coma a orientação da
escola sobre o combate ao trabalho infantil, com alguns alunos seguindo todos
os protocolos de segurança. Os estudantes receberam lápis e papel, e através
dele iriam expressar através de desenhos o que gostaria de ter como profissão.

As transformações ocorridas com o avanço da COVID-19, provocaram
diversas mudanças na área educacional. Na educação, o isolamento social e a
suspensão das atividades presenciais de ensino, tornou necessária a adoção do
ensino remoto, como medida de distanciamento social, desafiando assim a escola
e toda a comunidade escolar a se adaptar ao novo contexto social. Dentre as
principais dificuldades enfrentadas, foram as interrupções devido alguns
funcionários e estudantes positivados após o retorno presencial, bem como o
desinteresse dos estudantes, falta de equipamentos e de apoio dos pais.
Concluindo assim a necessidade de apoio familiar e das redes de ensino, como
também investimento em recursos tecnológicos, dentre outros, para que as
consequências dessa modalidade de ensino, adotada de maneira emergencial,
gerem menos consequências negativas no processo de aprendizagem escolar.
No tocante ao nível de satisfação dos estudantes a respeito do seu aprendizado
em relação às atividades que estão sendo desenvolvidas pela escola e pelos
professores, os pais avaliaram a aprendizagem de seus filhos como regular ou até
mesmo insatisfatória. Tal fato pode ter relação com as dificuldades relatadas pelos
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pais como dificuldade para ensinar, falta de motivação dos filhos, local adequado
para estudar, gerando uma maior dificuldade de compreensão e assimilação dos
conteúdos, além da deficiência de explicação dos assuntos. Além dessas também
foram citadas outras dificuldades como falta de participação e devolutiva das
atividades pelos discentes, além de impedimento em avançar nos conteúdos em
decorrência dos estudantes não compreenderem os conteúdos.

Seguindo as medidas de segurança, foi organizado os estudantes
em horários alternados, evitando aglomerações, na hora do lanche. Nesses
momentos, as conversas com os colegas cessavam completamente para que a
máscara possa então ser retirada para o lanche. Após o lanche foi organizado
algumas atividades recreativas como jogos em dupla. (Xadrez, dama, dominó,
quebra cabeças, blocos lógicos...dentre outros) contando com apoio dos
coordenadores, monitoras, cuidadoras todos utilizando os EPI além de ser
organizado horários para brincadeiras no parque, quadra esportiva além do
auditório.
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A escola retornou com todas as turmas de forma presencial, com retorno
gradual seguindo os decretos vigentes no município. No mês de agosto iniciou o
retorno presencial hibrido com 50% dos estudantes presenciais, no mês de
setembro o retorno foi de 100% presencial exceto os estudantes que
apresentaram laudos médicos com comorbidades. No início a escola teve que
fazer um trabalho com algumas famílias que não queria mandar o filho com medo
das aglomerações, mas aos poucos todos foram sentindo seguros para
mandarem os filhos. A escola seguiu todos os protocolos de segurança mantendo
sempre o distanciamento, o uso de máscara uso de álcool em gel e
frequentemente orientando os estudantes sobre a importância dos cuidados com
as máscaras.

Em primeiro lugar a equipe gestora da escola ressaltou a importância do
profissional da sala de recursos seu apoio escolar é fundamental para garantir a
autonomia e aprendizagem de estudantes com deficiência. É necessário respeitar
algumas exigências para cada tipo de especificidade, como por exemplo, um
mediador ou uma cuidadora. Esses profissionais que acompanham a criança no
dia a dia escolar fazem toda a diferença quando se trata do desenvolvimento da
aprendizagem, socialização ou mesmo desenvolvimento motor daquele estudante
Toda barreira que um estudante com deficiência encontra na sala de aula,
também encontra no ensino a distância. E muitas vezes essa dificuldade é
agravada pela falta de preparação dos familiares dessas crianças e jovens. Que,
além de ter que ensinar a matéria dada, deve lidar com a especificidade de cada
estudante.
Com intuito de sanar algumas dessas dificuldades os professores da sala
juntamente com o profissional da sala de recursos prepararam atividades
diferenciadas com jogos lúdicos de acordo com especificidades de cada um, além
de acompanhamento através de vídeo aula, chamadas de vídeos via WhatsApp.
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A interação entre família e escola é fundamental para o bom
desenvolvimento escolar tanto do estudante quanto o resultado escolar. Se os
pais e escola interagem de forma contínua e buscam resolver os problemas
imediatamente, considerando sempre as causas dos conflitos e dificuldades,
certamente eles encontrarão juntos as soluções que favoreçam a família, os
educadores, a instituição escolar e, principalmente, os estudantes Foi através do
vínculo entre família/escola uma das formas encontradas para que o estudante
que está em casa continue aprendendo, a utilização da tecnologia e a
disponibilização de atividades impressas. Além de alguns pais estabelecer uma
rotina para hora do estudo fortalecendo a parceria entre escola e família. Para o
retorno presencial aconteceu reuniões para que qualquer decisão fosse tomada
em conjunto família e escola.

O atendimento educacional especializado ocorreu de que forma?
O atendimento educacional especializado ocorreu de forma remota para os
estudantes com deficiência que apresentavam comorbidades, com atendimentos
via Whatzapp, atividades impressas de acordo com as suas necessidades
específicas, materiais lúdicos como: jogos de alfabetização; jogos matemáticos;
vídeos complementares. A cada 15 (quinze) dias essas atividades eram
recolhidas e enviadas outras juntamente com o termo de compromisso que era
assinado pelos pais ou responsáveis. Os estudantes que permaneceram somente
com o atendimento remoto foram atendidos 27 estudantes que apresentaram
laudos ou atestado. Os demais alunos também foram contemplados com as
atividades remotas, mas retornaram no mês de setembro para as aulas
presenciais. Receberam atendimento no AEE, no horário oposto ao da sala de
aula regular, os estudantes com atividades de alfabetização, pois a aluna
encontra-se na fase de escrita silábica com valor sonoro, começando a identificar
os sons das consoantes; jogos de letras iniciais e sílabas; jogos da memória dos
numerais; em sala de aula eram ofertadas atividades de alfabetização e
matemática de acordo com o desenvolvimento da sua aprendizagem. Atividades
que foram planejadas juntamente com os professores da sala de aula regular. A
estudante da AEE da turma II Período A, 1º Ano B, 4º Ano A e 5º Ano B, também
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foi atendida com atividades adaptadas em libras; cartazes das vogais e numerais
em libras afixados na parede da sala regular; bem como cumprimentos em libras;
objetos da sala de aula em libras, onde nas visitas em sala fazíamos sinais em
libras com a participação de todos os estudantes. Os estudantes do (4º Ano A e
5º Ano B) foi contemplado com as suas atividades ampliadas na fonte 20 Arial
para facilitar a sua aprendizagem. Os professores, foram unânimes em dizer que
os estudantes não demonstravam dificuldade na realização das atividades
propostas para a sua turma de 5º ano.

Elaboração de avaliação diagnóstica interna organizada entre
coordenadores, docentes de língua portuguesa e matemática, contemplando
100% dos estudantes para ter um diagnóstico que permita que os professores
reorganizem os planejamentos e individualizem esse atendimento, tão necessário
para suprir lacunas que, para alguns, ficaram durante a pandemia . Em 2022,
haverá muitos desafios pela frente, pois a escola terá que prestar muita atenção
nas perdas e criar um sistema sólido, até usando a inclusão digital, para que
recuperarem essas perdas.
O PEI (Plano Educacional Individualizado) aconteceu de forma
colaborativa: equipe gestora, família, professores da sala regular. Devido à
pandemia, foi feito um agendamento para a entrevista com os pais dos
estudantes. Foi realizada entrevista juntamente coma equipe gestora buscando
traçar os melhores caminhos para a plena participação dos estudantes no meio
escolar. Os professores fizeram o plano de ação mediante as informações que
foram passadas pela professora do AEE. Todos os estudantes com deficiência
foram contemplados com o PEI, pois este documento será norteador para os anos
seguintes. Uma vez que ele contemplará as habilidades e dificuldades destes
estudantes, bem como a forma como eles desenvolvem suas aprendizagens.
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A escola teve poucos dias de aulas presenciais, pois aconteceu dois surtos de
COVID-19, o que obrigou a direção suspender as aulas por dois períodos de 15
(quinze dias). Provavelmente iremos finalizará o ano com o ensino remoto.

No período de pandemia os professores organizavam as atividades de
acordo com a devolutiva dos estudantes, para alguns casos as atividades eram
flexibilizadas para que o mesmo pudesse desenvolver os conteúdos.
Com intuito de minimizar os danos causados pela pandemia foi organizado
um cronograma no contra turno para trabalhar os conteúdos de maneira
interdisciplinar. Foi elaborado o plano de recuperação para os estudantes que
apresentaram dificuldades com relação aquilo que foi previsto no planejamento
anual em termos de aprendizagem.
O cronograma foi organizado da seguinte forma: Dois dias por semana com
a duração de 3 horas por dia com atividades organizadas de acordo com as
necessidades dos estudantes, os conteúdos essenciais foram trabalhados em
sala de maneira tradicional, pois são os que causam maior impacto na
aprendizagem futura dos estudantes e com os quais as familiares e responsáveis
mais se preocupam. Nos 4º e 5º anos os professores organizaram a recuperação
paralela de acordo com as dificuldades apresentadas, organizando atividades que
pudesse ajudar no desenvolvimento das habilidades com defasagem.
Durante o período remoto os professores enviaram dicas de leitura, vídeo
explicativos sobre determinado conteúdo que a família não dominava com por
exemplo: frações, expressões, números decimais entre outros; além de atividades
avaliativas.
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Busca ativa foi uma frequência criada pela orientação escolar, logo após o
retorno, das aulas presenciais diante do decreto 17.797 de 05 de agosto de 2021,
durante duas semanas a orientação entrava nas salas de aula, verificando assim
as faltas dos alunos e logo após o período de duas semanas se entrou em contato
com o responsável e com isso, investigando assim caso a caso dos estudantes
matriculados na instituição, pois dessa forma se conseguiu encontrar as famílias
via WhatsApp, e quando não, fazia- se visitas nas casas para assim fazer essa
localização e alertar sobre o novo decreto e lembrando a cada um as
consequências que levariam se o estudante não estivesse presente. A partir daí
comunicou a direção sobre alguns casos que não poderiam retornar, e a
responsável pela instituição, lembrou que deveria se dar todo o suporte aos
estudantes que por motivo de saúde não retornariam, com essa investigação
encontrou casos de estudantes que teria alguma comorbidade, e com isso deveria
comunicar o professor para assim ampará-las, e poder garantir o ensino remoto
sem danos ou prejuízos ao ensino dos estudantes. Esse trabalho também ajudou
para que o professor pudesse se organizar de forma, tranquila pois dentro do seu
planejamento, pode perceber quem estaria presente na sala de aula e quem
estaria remotamente, quais níveis de atividades encaminhar para cada um, assim
o mesmo também conseguiria atender dentro do seu horário vago aquele
estudante que teria seu tempo limitado, diante de situações de saúde. Com isso,
a parceria do professor e orientação surtiu um resultado bastante satisfatório, pois
se tem pouquíssimos casos no Busca Ativa.
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A escola possui 9 funcionários e 6 alunos com covid – 19, pela segunda
vez houve a necessidade de interromper as aulas presenciais retornando para
atividades remotas devido a quantidade de casos existentes, não só na escola,
mas também no Distrito o que foi um fato preponderante para suspensão das
aulas presenciais.
Tirando os casos de covid – 19 que há uma maior exigência devido o
período de quarentena, apenas alguns casos de atestados de no máximo um ou
dois dias solicitado por funcionários.
Elaboração de avaliação diagnóstica interna organizada entre
coordenadores, docentes de língua portuguesa e matemática, contemplando
100% dos estudantes para ter um diagnóstico que permita que os professores
reorganizem os planejamentos e individualizem esse atendimento, tão necessário
para suprir lacunas que, para alguns, ficaram durante a pandemia . Em 2022,
teremos muitos desafios pela frente, além de termos que prestar muita atenção
nas perdas e criar um sistema sólido, até usando a inclusão digital a nosso favor,
para que recuperarem essas perdas.
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