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Orientação Educacional: Silvia Regina de Ávila
Secretaria: Diana Martinez Ribeira Ramos de Morais
1. COMO FOI TRABALHADO PARA ATINGIR OS RESULTADOS DE ENSINO
APRENDIZAGEM?
O ano letivo de 2021 foi iniciado na escola de forma remota por continuar um
ano atípico por causa do COVID-19, com atividades enviadas quinzenalmente através
do transporte escolar. A entrega das atividades foi realizada conforme o Plano de
Trabalho construído para esta finalidade. Sendo planejadas pelos docentes das turmas
correspondentes e analisadas pela coordenação pedagógica para seguir para
impressão, onde eram entregues aos monitores de cada rota para entrega e
recolhimento das mesmas. Os docentes interagiam com os estudantes e responsáveis
através dos grupos de WhatsApp de cada turma e em alguns casos ligações
telefônicas.
As atividades ao retornarem para escola eram separadas e entregues aos
professores para correções e feedbacks.
A partir do dia 16 de agosto o atendimento ao estudante do ensino fundamental
I e II passou a ser de forma hibrida com 2h de aulas presenciais e 2h de aulas remotas
para os estudantes que os responsáveis assinaram o termo de autorização para o
retorno presencial. Os estudantes que os pais não optaram pelo ensino presencial
continuaram sendo atendidos com atividades remotas entregues quinzenalmente.
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O atendimento retorno das aulas presenciais da Educação Infantil foi a partir do
dia 20 de setembro de 2021, no entanto até a presente data as atividades continuam
100% remotas.
Para a adaptação das crianças da Educação Infantil foi adotado por um período
de uma semana a mesma estratégia do ensino fundamental com 2h presenciais e 2h
remotas.
Houve casos de estudantes que por opção dos responsáveis por problemas de
saúde decidiram permanecerem de forma remota.
Conforme o Decreto nº 17.957 de 28 de setembro de 2021 que determinou o
retorno das aulas 100% presenciais para ambas as etapas, a partir desse dia, a escola
seguindo as instruções do novo Decreto e viabilizou o retorno 100% de aulas
presenciais com restrições para os estudantes que apresentaram comorbidades ou que
impediam o contato social como no caso de gravidez.
No início do retorno das aulas presenciais foi realizado diagnóstico com os
estudantes onde foi detectado as defasagens de aprendizagens dos mesmos durante
o período da pandemia. No mês de outubro nos dias 19 e 20 foi realizado a aplicação
das Avaliações em parceria com do TCE-RO/SEMED para as turmas do 2º ao 9º do
ensino fundamental nos Componentes Curriculares de Língua Portuguesa e
Matemática com o objetivo de identificar o déficit causado pela pandemia no processo
ensino-aprendizagem, onde os resultados serviram de base para o planejamento das
defasagens identificadas.
Após a realização das avaliações foi realizada a análise geral dos resultados
com todos os docentes e individual de acordo com a turma e componente curricular de
Língua Portuguesa e Matemática para identificar as fragilidades encontradas por
habilidade e planejar ações para o próximo ano letivo de 2022.
Nos dias 22 e 25 de novembro foi realizado também a Avaliação do SAEB para
os estudantes do 9º ano nos Componentes Curriculares de Língua Portuguesa,
Matemática e Ciências, para a realização dessas avaliações os professores aplicaram
simulados dando ênfase nos descritores/habilidades das avaliações.
Com o retorno das aulas presenciais ao realizar o diagnóstico foram identificados
as defasagens de ensino-aprendizagem que estudantes durante o ensino remoto
obtiveram, os mesmos não dominam as habilidades e os conteúdos propostos.
Outra situação em relação as dificuldades foi a divergência nos resultados
obtidos através das atividades remotas, uma vez que difere dos resultados presenciais,
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exemplo: a devolutiva de atividades realizadas com êxitos, com auxílio ou intervenção
de familiares ou amigos, sendo que, ao diagnosticar observou-se que o estudante não
domina os conteúdos e as habilidades com eficácia.
Através do diagnóstico foi possível planejar ações para amenizar as
consequências geradas por tais circunstancias, uma das ações realizadas foi o reforço.
Ao iniciar o 4º bimestre foi realizada uma reunião com os responsáveis para
esclarecimentos sobre o retorno presencial e apresentação das medidas de segurança
adotadas pela escola com os cuidados necessários de prevenção da COVID-19, no
início houve algumas oposições quanto ao retorno por parte de alguns responsáveis
pelos estudantes.
O recreio foi adaptado conforme os espaços disponíveis, foi dividido em três
intervalos: Pré I/II ao 2º ano das 14:30h às 14:45h, do 5º ao 9º ano das 14:45h às 15:00h
e das 15:00h às 15:15h as turmas do 3º e 4º anos. Com auxílio dos monitores,
professores, orientação e coordenação, direcionando os estudantes para higienização
das mãos, e mantendo o distanciamento. Ao término do recreio os estudantes foram
orientados para o retorno as salas de aula.
As turmas do Pré ao 9º ano estão sendo atendidas presencialmente. Exceto
alguns estudantes com comorbidades.
Para os estudantes que os responsáveis apresentaram uma justificativa
coerente sobre comorbidade ou algum fator de risco, estão sendo atendidos com
atividades remotas quinzenalmente com orientações via whatsApp e devolutivas das
mesmas à escola para correção.
Após o novo Decreto autorizando o retorno presencial foi elaborado um
cronograma de reuniões com os pais em dias alternados e grupos, seguindo os
protocolos sanitários para esclarecimentos sobre o retorno de 100% de aulas
presenciais.
A pauta da reunião foi a apresentação do Plano de Retorno, o espaço físico
adaptados as normas sanitárias de segurança e cuidados para receber os estudantes
como: salas de aula, refeitório, transporte escolar, entre outros. Também foi
oportunizado aos pais e responsáveis momentos para que os mesmos esclarecessem
suas dúvidas e até mesmo sugestões.
A escola não possui uma sala e profissional específica para atender os alunos
do AEE devido a demanda de alunos ser baixa e rotativa, sendo assim há um suporte
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dos professores, cuidadores, coordenação pedagógica e orientação educacional para
contribuir com o desenvolvimento do estudante.
Os professores regente da turma elaboraram atividades quinzenalmente para o
ensino remoto, no retorno presencial adaptava atividades e atendia o estudante
individualmente, com atividades adaptadas de acordo com suas limitações e
necessidades.
No decorrer deste ano, devido a rotatividade, a falta do profissional e sala
específica não foi possível a elaboração do PEI.
A recuperação paralela foi proporcionada de forma complementar de acordo com
as análises das atividades propostas em cada componente curricular tanto remotas
quanto presenciais para aqueles estudantes que não conseguiram desenvolver de
forma eficaz as habilidades.
O reforço aconteceu no período matutino oposto ao da sala de aula, de acordo
com as dificuldades de cada estudante. Foi realizado um horário específico para cada
turma, sendo que para os estudantes do 6º ao 9º ficou organizado em grupo conforme
a demanda.
Neste segundo ano de pandemia, para evitar a evasão escolar foi necessário
adotarmos em parceria com a Secretaria Municipal de Educação – SEMED estratégias
adequadas para manter estudantes e familiares engajados no processo de
desenvolvimento de ensino.
A Orientação Educacional juntamente com a equipe escolar utilizou meios de
contatos com estudantes e familiares através de mensagens via WhatsApp, ligações
telefônicas,

visitas

domiciliares,

assinaturas

de

termos

de

compromisso

e

responsabilidade.
Os casos dos quais a escola não obteve êxitos foram encaminhados ao
departamento da SEMED/NÚCLEO DE PSICOLOGIA ESCOLAR para devidas
providências.
Ao retornarmos as aulas presenciais nos deparamos com desafios entre esses:
resistências por parte de alguns familiares em enviar seus filhos à escola.
A primeira semana do retorno presencial foi realizado um trabalho de
acolhimento e adaptação com os estudantes.
Nos primeiros quinze dias foram observados os casos de ausência de alguns
estudantes, porém o Serviço de Orientação Escolar realizou a busca ativa através das
estratégias citadas acima.
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A Orientação Educacional manteve o acompanhamento frequente e diário com
estudantes e docentes.
Mesmo o trabalho sendo efetivado de forma constante, houve caso de evasão,
sendo de uma estudante que mudou de endereço e até o momento não procurou a
escola.
Houve alguns casos entre estudantes e servidores. No caso dos servidores
foram dispensados de acordo os atestados apresentados, ficando em isolamento
domiciliar seguindo as orientações médicas.
Para os estudantes foram utilizados os mesmos procedimentos dos servidores
e também houve uma situação que em conformidade com a nota técnica fez-se
necessário dispensar a turma por 15 dias sendo proporcionadas atividades remotas
neste período de quarentena.
Os casos de atestados médicos dos servidores são os mesmos procedimentos
citados no item 11.
No início do mês de dezembro surgiu uma situação em que um grupo de
servidores e estudantes do mesmo convívio familiar e seguimento de trabalho testaram
positivo para COVID-19, porém houve a necessidade de suspender as aulas
presenciais por 7 dias conforme nota técnica, contudo foram enviadas atividades
remotas para todos os estudantes durante esse período.
No decorrer do ano de 2021 tivemos muitos desafios e superações. Nesta reta
final com o aumento dos casos da COVID-19, o maior desafio está relacionado ao
retorno 100% dos estudantes nas aulas presenciais e a permanência destes.
As expectativas para o próximo ano é que as aulas possam retornar com 100%
dos estudantes presenciais, pois o ensino presencial é extremamente importante para
a readaptação dos estudantes e sendo assim recuperar o prejuízo educacional causado
pela pandemia, como também manter os vínculos afetivos entre estudantes e docentes,
buscando revigorar o interesse dos mesmos pelo aprendizado e seu desenvolvimento
socioemocionais.
Apesar das dificuldades e fragilidades, a equipe escolar considera que no
término deste ano letivo desenvolveu as ações com todas as medidas de segurança,
visando êxito no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes.
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