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O RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS NA ESCOLA PINGO DE
GENTE.
RELATÓRIO FINAL SEGUNDO SEMESTRE 2021.

1-IDENTIFICAÇÃO:
Nome da Instituição: EMEIEF: Pingo de Gente
INEP: 11007958
A) Etapa/Público atendido: Educação infantil: Pré l, pré ll, Ensino fundamental: 1º
e 2º anos.
B) Data de início do ano letivo: 17.02.2021
C) Data do início do ensino hibrido: Ed. Infantil 20.09.2021 e Ensino fundamental:
16.08.2021.
D) Data de fechamento do ano letivo: 22.12.2021
E) Listar equipe gestora:
F) Diretora: Malvina Lopes de Oliveira Rudey;
Vice-diretora: Sandra Novaes Oliveira;
Secretaria: Selma Vieira do Nascimento
Coordenadora Pedagógica – Delvani Pereira Serafim
Águeda Soares de Paula
Orientadora Escolar – Raimunda Gracilene Abreu S. Fagiani
Suzana Gomes da Silva Machado
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Equipe gestora:
A Gestão da escola Pingo de Gente juntamente com o corpo docente,
buscando incentivar e formar parcerias com os pais e a comunidade escolar em geral,
realizou

reuniões

presenciais

seguindo

todo

protocolo

de

higienização

e

distanciamento. A presença e participação dos pais foram satisfatórias e
enriquecedoras para o desenvolvimento e andamento das atividades escolares. Além
das reuniões presenciais também houve contato com os pais via whatsApp nos
grupos das turmas com mediação das professoras , coordenadoras e orientadoras, e
após o retorno presencial o contato também se deu através de bilhetes impressos. O
atendimento presencial aos pais individualmente aconteceu em todo período home
Office e agora presencialmente também, a escola sempre esteve aberta ao
atendimento à comunidade.
Educação Infantil e Ensino Fundamental:
O segundo semestre iniciou no dia 02/08/2021 ainda com atividades remotas
devido à continuidade do isolamento social necessário ao enfrentamento ao Vírus da
COVID- continuamos amparados pela Resolução nº 02/CME/ARQ./2021 de 11 de
março de 2021.
Em relação a educação infantil no 2º (segundo) semestre foram atendidas 13
(treze) turmas, sendo: 05 (cinco) turmas do pré I e 08 (oito) turmas do pré II. No
período de 02/08/2021 a 17/09/2021 ainda se dava o atendimento com as atividades
remotas. No período de atividades remotas, realizamos entrega de atividades na
instituição com datas marcadas. Algumas famílias preferiram receber as apostilas e o
roteiro explicativo das atividades em PDF, via whatsapp, realizando a impressão em
casa, as devolutivas das atividades das crianças foi através da ferramenta whatsapp,
no qual os familiares encaminhavam fotos e vídeos dos estudantes realizando as
vivências solicitadas pelo professor. No geral, com o intuito de garantir a interação e a
socialização com os pais e os estudantes, foi realizado tutorial nos grupos de
whatsapp para sanar dúvidas. O monitoramento das atividades foi realizado através
do encaminhamento de fotos, vídeos e relatos que contribuíram para a documentação
pedagógica do estudante, e também nas devolutivas das atividades para compor o
portfólio.

A

interação

do

docente

com

a

equipe

gestora

foi

realizada

presencialmente através de reuniões em pequenos grupos e também atendimento
individual, para apontamentos acerca da qualidade das atividades remotas ofertadas
aos estudantes.
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O planejamento das vivências ofertadas pela instituição foi realizado pelos
docentes de acordo com a necessidade do estudante e analisado pela coordenação
pedagógica fazendo sua contribuição e a impressão. A instituição realizou no dia
10/08/2021, uma reunião presencial com os responsáveis pelas crianças e
funcionários da instituição para informar o Decreto 17.797, de 08 de agosto de 2021,
que determina o retorno às atividades presenciais na etapa de Educação Infantil em
20 de setembro de 2021. Os responsáveis puderam tirar dúvidas sobre os protocolos
de

segurança

e

como

funcionariam

os

dias

letivos.

No

período

de

20/09 a 08/10 aconteceu o ensino híbrido, com atendimento presencial e remoto.
Houve familiares que optaram em permanecer no ensino remoto. De acordo com as
normas de segurança, somente 1 (uma) turma do 1º período necessitou realizar
escalonamento, pois havia 14 (quatorze) crianças no presencial.
No 2º período 2 (duas) turmas realizaram escalonamento tendo 13 (treze)
crianças em uma turma e 14 (quatorze) em outra, o restante das turmas não houve
necessidade de fazer escalonamento. Para as turmas em que os responsáveis
optaram em continuar no ensino remoto e também para as turmas em que houve o
escalonamento, a instituição continuou ofertando o atendimento online via whatssap,
foi realizado entrega da apostila com as atividades, as professoras realizavam todos
os dias a postagem do cronograma explicativo das atividades do dia e também vídeos
explicativos. No dia 14/10/2021 iniciou as aulas presenciais de forma imediata com
o amparo do Decreto 17.797, de 08 de agosto de 2021, que determina o retorno às
atividades presenciais na etapa de Educação Infantil em 20 de setembro,
complementado pelo Decreto 17.957, de 28 de setembro de 2021 que orienta sobre
as medidas de prevenção, monitoramento e controle da COVID – 19 nas instituições
de

ensino

públicas

de

Ariquemes,

sendo

suspensas

as

atividades

remotas, permanecendo apenas para os estudantes que apresentaram laudo médico,
determinando a permanência em isolamento social.
A instituição realizou no dia 07/10/2021 reunião presencial com os pais e
funcionários para informá-los sobre o novo decreto e também sobre o retorno das
aulas presenciais de forma imediata, a aceitação de alguns responsáveis não foi boa,
onde houve a recusa em trazer seus filhos para a aula presencial sendo necessário a
coordenação juntamente com as professoras encaminhar os casos para a orientação
para tomar as devidas providências. A maioria dos responsáveis concordaram em
trazer seus filhos e assim está acontecendo desde o início. Não houve a necessidade
de fazer escalonamento nas turmas após a nova norma de segurança dentro da sala
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de aula, onde o distanciamento de uma criança para a outra deve ser de 1 (um)
metro. Para as crianças da recusa não foi enviado atividades, tendo os mesmos
ficado com falta na frequência. Após o Decreto Nº 18.124, de 16 de novembro de
2021 alguns responsáveis vieram até a instituição retirar a apostila com as atividades
para realizar em casa e fazendo devolutiva para as professoras através de fotos e
vídeos.
Quanto ao ensino fundamental atendemos 14 (quatorze) turmas, sendo 08 (oito)
turmas dos primeiros anos e 06 (seis) turmas dos segundos anos. Ainda com as
entregas de atividades remotas no dia 02/08/2021 até dia 15/08/2021, neste período
as professoras interagiram com os estudantes e os familiares através dos grupos de
whatsapp, com vídeos, links e áudios explicando as atividades e da mesma forma
recebia as devolutivas feitas por alguns responsáveis. Neste período, também se deu
a organização do ambiente escolar, com a equipe, para o retorno gradual às
atividades escolares com o ensino híbrido/remoto.
Para viabilizar esse retorno, aconteceu a reunião administrativa com toda a
equipe escolar no dia 09/08/2021, com todos os protocolos a serem seguidos pela
Angevisa, para que este retorno ocorresse de forma segura e prazerosa aos nossos
estudantes. Neste seguimento, os informes aos pais se deu com a primeira
reunião no dia 09/08/2021 para os estudantes dos primeiros anos e no dia
10/08/2021 para os pais dos estudantes dos segundos anos, informando-os que o
retorno gradual seria dia 16/08/2021 de acordo com o Decreto 17.797, de 08 de
agosto de 2021, que determina o retorno gradual ao ensino híbrido/remoto com todos
os estudantes que os responsáveis assinassem o retorno. Porém este retorno foi
feito o escalonamento por turma, onde só poderia frequentar 50% (cinquenta) da
turma semanalmente e com o tempo de duas horas por dia no período de 16/08/2021
a 19/09/2021, porque no dia 20/09/2021 as aulas voltaram ao normal de 4 (quatro)
horas diárias, mas ainda com escalonamento. Com tudo, nem todos os familiares
aderiram este retorno e continuou buscando as atividades para o estudante fazer em
casa e também o estudante que estava em casa na semana com o escalonamento
ele levou atividade para casa. Sendo assim, as professoras atendiam o presencial
em um período e no contra turno faziam o atendimento ao ensino remoto e dois dias
na semana atenderam a recuperação paralela.
A recuperação paralela é um projeto de apoio pedagógico complementar
voltado aos estudantes com baixo rendimento escolar, tendo como objetivo a
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superação de dificuldades de aprendizagem. Nesta aula os estudantes recebem
atividades diferenciadas para ampliar a aprendizagem e consequentemente
repertoriar as práticas feitas nas atividades diárias. Estas aulas são de suma
importância para os estudantes que necessitam deste momento individual ou em
pequenos grupos. Neste atendimento os principais componentes curriculares são
Língua Portuguesa e Matemática, constituído como uma estratégia relevante para
viabilizar a melhoria no aprendizado dos estudantes e a continuidade dos estudos.
Sendo parte integrante do processo de ensino e aprendizagem, em busca da
superação de dificuldades específicas encontradas pelo estudante durante o seu
percurso escolar e que devem ser estruturadas. No entanto, os responsáveis nem
sempre trazem o estudante para estas aulas, por elas serem em horário oposto,
alegando a indisponibilidade de tempo para trazer o estudante. Neste contexto,
dificulta a professora ampliar o conhecimento do estudante, por não frequentar nos
dias marcados. No entanto, estas aulas foram ofertadas durante o escalonamento por
turmas e continuou depois que voltaram ao atendimento normal. Porque de acordo ao
Decreto 17.797, de 08 de agosto de 2021, que determina o retorno às atividades
presenciais, complementado pelo Decreto 17.957, de 28 de setembro de 2021 que
orienta sobre as medidas de prevenção, monitoramento e controle da COVID – 19
nas instituições de ensino públicas de Ariquemes, sendo suspensas as atividades
remotas. A partir destas orientações a instituição realizou no dia 07/10/2021 reunião
presencial com os pais e funcionários para informá los sobre o novo decreto e
também sobre o retorno das aulas presenciais de forma imediata, que se deu no dia
14/10/2021 as aulas foram 100% presenciais de forma imediata a todas as turmas,
exceto uma que precisou escalonar a turma. Diante disso, houve a recusa de alguns
pais em trazer seus filhos para a aula presencial, sendo necessário a coordenação
juntamente com as professoras encaminhar os casos para a orientação tomar as
devidas providências. Com registros dos casos na orientação escolar. Porque
só poderá permanecer remoto os estudantes que apresentaram laudo médico,
determinando a permanência em isolamento social. Ao contrário do estudante,
mesmo pegando as atividades ele permanecera com falta.
Dando seguimento as perspectiva para o fechamento deste ano letivo o
Tribunal de contas do Estado de Rondônia enviou as avaliações diagnósticas para os
2º anos, foram realizadas no período de 18 a 22/10/2021, após a aplicação realizou
intervenções pedagógicas juntos aos estudantes, das questões que mais tiveram
fragilidades, em seguida e análise de resultado com as professoras da instituição
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juntamente com a coordenação pedagógica. Obtivemos um percentual em língua
portuguesa de 33,07% dos estudantes em nível desejável; 37,01 básico, 14,90%
abaixo do básico e 11,81% insuficiente. Já em matemática 44,88% desejável, 30,71%
básico e 14,96% insuficiente. Diante destes resultados, traçamos metas para seguir
com os estudantes até o término do ano letivo de 2021,tais fragilidades apresentadas
farão parte do planejamento para o próximo ano de 2022.
Em se tratando do recreio dirigido ele aconteceu nas primeiras semanas do
ensino presencial com atividades dirigidas, feitas pelas inspetoras de pátio e o
coordenador do laboratório de informática. No entanto, não deu certo, porque houve
muitas crianças que não atendiam o distanciamento social. Sendo assim, os
estudantes tiveram os momentos de espaços externos como: parque, quadra,
gramado, pula pula e outros que são usados juntamente com a professora titular da
sala em momentos dirigidos por turmas individuais. Com isso, sanamos a
problemática quanto ao recreio dos estudantes e das professoras, elas tiveram 14
minutos fora de sala e as inspetoras de pátio ficavam em sala com os estudantes
durante este período.
Diante dos demais acontecimentos na instituição houve ainda os casos de
estudantes e funcionários com covid 19, Seguimos todo protocolo do Plano de
Retorno referente aos casos confirmados dentro da instituição escolar. De acordo
com o memorando nº 162/SEMED/PED/2021 enviado pela Secretaria de Educação, a
instituição trabalhou e vem trabalhando da seguinte forma frente aos casos
positivados e suspeitos de covid. O estudante que tiver sintomas gripais permanece
em casa com atividades remotas até poder estar frequentando novamente as aulas
presenciais. O estudante que tiver algum parente próximo do mesmo convívio que
testar positivo para covid automaticamente entre em quarentena de 14 (quatorze)
dias, sendo aconselhado também fazer o teste caso apresente sintomas nesse
período. Se o estudante positivou toda a turma entra em quarentena de 14 (quatorze)
dias seguindo o mesmo protocolo, ficando este estudante e toda a turma recebendo
atendimento em home office.
Funcionário com sintomas também é afastado das suas funções e orientado a
realizar o teste de covid, caso seja positivado entra em quarentena por 14(quatorze)
dias, se negativado retorna às suas funções normalmente. No ensino fundamental
foram duas salas suspensas no período de 14(quatorze) dias. Sendo que uma sala
foi suspensa por 2 vezes com estudantes que testaram positivo, e 2 (duas)
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professoras que ficaram suspensas por 07 sete dias com sintomas, mas

os

resultados foram negativos. No período em que essas professoras ficaram suspensas
aguardando resultado, não houve a dispensa da turma, as professoras foram
substituídas pelas coordenadoras e também pela orientadora da educação infantil.
Na educação infantil, quatro turmas entraram em quarentena por 14 (quatorze)
dias, sendo que nessas turmas houve casos de confirmação de Covid 19 entre
professoras e estudantes. Se tratando dos casos de atestados médicos por outros
motivos, quando eram de professoras, a coordenação juntamente com a orientadora
da educação infantil e a professora da sala de recurso se revezavam para realizar a
substituição da professora nas turmas. No caso de atestados médicos e afastamento
por saúde no nosso quadro de funcionários tivemos defasagem de alguns professores,
muitos atestados por suspeitas de covid , alguns confirmados, um por acidente e a
grande maioria por problemas emocionais.
Orientação:
A busca ativa foi realizada através da orientação escolar juntamente com a
equipe. Foi preciso realizar várias estratégias de busca aos responsáveis para virem
assinar o termo de ciência de retorno das aulas presenciais bem como: reunião
realizada para falar do retorno presencial seguindo todo o protocolo de segurança da
vigilância sanitária para deixar os pais mais seguros quanto ao retorno, também
realizou-se ligações e mensagens via whatsapp aos pais que não compareceram na
reunião,

convidando-os

para

comparecer

até

a

orientação,

para

que

pudéssemos dialogar sobre a importância do retorno às aulas presenciais e também
ouvir os responsáveis fazendo o registro do atendimento. Alguns estudantes
apresentaram laudos médicos por serem do grupo de risco, ficando amparados e
podendo ser contemplados com as atividades remotas. No entanto, houve a recusa
por parte de alguns pais, devido a insegurança de trazer seus filhos alegando medo
ainda da COVID 19. A partir do novo decreto nº 18.124, de 16 de novembro de 2021.
A instituição disponibilizou de atividades remotas cabendo aos responsáveis a
retirada e devolução das atividades. A instituição utilizou-se de todos os meios
possíveis para que todos os estudantes fossem contemplados, disponibilizando as
apostilas impressas, via whatsapp, email em formato Word, pdf, mesmo assim, alguns
responsáveis não compareceram para retirar a apostila. A orientação realizou
ligações para os responsáveis que não compareceram, obtendo êxito com alguns.
Sala de Recurso:
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No dia 02 (dois) de agosto iniciou o segundo semestre dando continuidade
com a oficina de confecção de materiais didáticos, e jogos pedagógicos em
consonância com o planejamento do professor com o objetivo de atender as
necessidades específicas do aluno com deficiência neste tempo de pandemia e
entregue juntamente nas datas de entrega das atividades da sala regular para todos
os estudantes, realizou vídeo chamada com alguns estudantes que foi possível.
Portanto dia 16 de agosto a escola iniciou com o ensino híbrido onde a professora de
sala de recurso pautou seu trabalho para eliminar dificuldades de adaptação em sala
e aprendizagem visando vencer barreiras acompanhou o processo de adaptação em
sala, colocando cuidadoras para os estudantes que necessitaram seguindo o
diagnóstico e orientando as mesmas sobre sua função, nos momentos de
planejamento dos professores, com orientações e sugestões de atividades adaptadas
para os estudantes que necessitam das mesmas. No dia 14 (quatorze) de outubro a
sala de recurso entrou com atendimento presencial de 100% em funcionamento e a
professora com atendimento dos alunos, seguindo um protocolo estruturado para
coleta de dados, observação e caracterização das necessidades educacionais
especiais da criança, bem como reuniões com responsáveis e construção de
materiais a serem utilizados com as crianças.
A princípio o atendimento individual justifica-se porque os casos são muito
distintos entre si e necessita de um acompanhamento específico, levando em conta
seu sucesso na escola regular. Os atendimentos presenciais na sala de recurso
aconteceram com um número pequeno, pois a maioria possui comorbidades que
impediram de participar dos atendimentos especializados e até mesmo na sala
regular.

No entanto foi realizada entrevista com pais, aplicado diagnóstico dos

estudantes

com

deficiência

conforme

o

PEI

(Planejamento

Educacional

Individualizados) prontos e cronograma de atendimento deu se início aula presencial
para os mesmos. Realizando atividades lúdicas, com jogos, estímulos sensoriais
necessários, envolvendo todos os aspectos para seu o desenvolvimento. Para
atender melhor o estudante com deficiência que não conseguiu acompanhar a turma
foi construído o PEI (Plano Educacional Individualizado).
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Expectativa e desafios para o ano de 2022
De acordo com o nosso plano de retorno, esperamos que 2022 seja repleto de
conhecimentos, e todas as dificuldades que passamos em 2021 sirva-nos de
aprendizado, pois foram muitos os obstáculos

no ensino remoto. Contudo,

esperamos que 2022 seja um ano que possamos vencer os desafios, teremos que
nos adaptar e planejar de modo a

garantir que os estudantes tenham a

oportunidade de aprender e desenvolver as habilidades e competências, para que
isso acontece é necessário pensar em novas metodologias.
ANEXO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESC. MUN. DE EDUC. INF. E ENS. FUND. PINGO DE GENTE
DECRETO DE CRIAÇÃO: 050/GP/PMA DE 06.06.1980
DECRETO DE DENOMINAÇÃO: 3325/GP/02 DE 03.01.2002
PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO: 17/2016 C. M.E.ARQ./RO DE 16.12.2016
RUA CARDEAL, Nº 1778 – CEP-78932000/ FONE: 69 3535-5618
E-MAIL: pingodegenteariquemes@hotmail.com

O RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS NA ESCOLA PINGO DE
GENTE.
RELATÓRIO FINAL SEGUNDO SEMESTRE 2021.

1-IDENTIFICAÇÃO:
Nome da Instituição: EMEIEF: Pingo de Gente
INEP: 11007958
A) Etapa/Público atendido: Educação infantil: Pré l, pré ll, Ensino fundamental: 1º
e 2º anos.
B) Data de início do ano letivo: 17.02.2021
C) Data do início do ensino hibrido: Ed. Infantil 20.09.2021 e Ensino fundamental:
16.08.2021.
D) Data de fechamento do ano letivo: 22.12.2021
E) Listar equipe gestora:
F) Diretora: Malvina Lopes de Oliveira Rudey;
Vice-diretora: Sandra Novaes Oliveira;
Secretaria: Selma Vieira do Nascimento
Coordenadora Pedagógica – Delvani Pereira Serafim
Águeda Soares de Paula
Orientadora Escolar – Raimunda Gracilene Abreu S. Fagiani
Suzana Gomes da Silva Machado

Equipe gestora:
A Gestão da escola Pingo de Gente juntamente com o corpo docente,
buscando incentivar e formar parcerias com os pais e a comunidade escolar em geral,
realizou

reuniões

presenciais

seguindo

todo

protocolo

de

higienização

e

distanciamento. A presença e participação dos pais foram satisfatórias e
enriquecedoras para o desenvolvimento e andamento das atividades escolares. Além
das reuniões presenciais também houve contato com os pais via whatsApp nos
grupos das turmas com mediação das professoras , coordenadoras e orientadoras, e
após o retorno presencial o contato também se deu através de bilhetes impressos. O
atendimento presencial aos pais individualmente aconteceu em todo período home
Office e agora presencialmente também, a escola sempre esteve aberta ao
atendimento à comunidade.
Educação Infantil e Ensino Fundamental:
O segundo semestre iniciou no dia 02/08/2021 ainda com atividades remotas
devido à continuidade do isolamento social necessário ao enfrentamento ao Vírus da
COVID- continuamos amparados pela Resolução nº 02/CME/ARQ./2021 de 11 de
março de 2021.
Em relação a educação infantil no 2º (segundo) semestre foram atendidas 13
(treze) turmas, sendo: 05 (cinco) turmas do pré I e 08 (oito) turmas do pré II. No
período de 02/08/2021 a 17/09/2021 ainda se dava o atendimento com as atividades
remotas. No período de atividades remotas, realizamos entrega de atividades na
instituição com datas marcadas. Algumas famílias preferiram receber as apostilas e o
roteiro explicativo das atividades em PDF, via whatsapp, realizando a impressão em
casa, as devolutivas das atividades das crianças foi através da ferramenta whatsapp,
no qual os familiares encaminhavam fotos e vídeos dos estudantes realizando as
vivências solicitadas pelo professor. No geral, com o intuito de garantir a interação e a
socialização com os pais e os estudantes, foi realizado tutorial nos grupos de
whatsapp para sanar dúvidas. O monitoramento das atividades foi realizado através
do encaminhamento de fotos, vídeos e relatos que contribuíram para a documentação
pedagógica do estudante, e também nas devolutivas das atividades para compor o
portfólio.

A

interação

do

docente

com

a

equipe

gestora

foi

realizada

presencialmente através de reuniões em pequenos grupos e também atendimento
individual, para apontamentos acerca da qualidade das atividades remotas ofertadas
aos estudantes.

O planejamento das vivências ofertadas pela instituição foi realizado pelos
docentes de acordo com a necessidade do estudante e analisado pela coordenação
pedagógica fazendo sua contribuição e a impressão. A instituição realizou no dia
10/08/2021, uma reunião presencial com os responsáveis pelas crianças e
funcionários da instituição para informar o Decreto 17.797, de 08 de agosto de 2021,
que determina o retorno às atividades presenciais na etapa de Educação Infantil em
20 de setembro de 2021. Os responsáveis puderam tirar dúvidas sobre os protocolos
de

segurança

e

como

funcionariam

os

dias

letivos.

No

período

de

20/09 a 08/10 aconteceu o ensino híbrido, com atendimento presencial e remoto.
Houve familiares que optaram em permanecer no ensino remoto. De acordo com as
normas de segurança, somente 1 (uma) turma do 1º período necessitou realizar
escalonamento, pois havia 14 (quatorze) crianças no presencial.
No 2º período 2 (duas) turmas realizaram escalonamento tendo 13 (treze)
crianças em uma turma e 14 (quatorze) em outra, o restante das turmas não houve
necessidade de fazer escalonamento. Para as turmas em que os responsáveis
optaram em continuar no ensino remoto e também para as turmas em que houve o
escalonamento, a instituição continuou ofertando o atendimento online via whatssap,
foi realizado entrega da apostila com as atividades, as professoras realizavam todos
os dias a postagem do cronograma explicativo das atividades do dia e também vídeos
explicativos. No dia 14/10/2021 iniciou as aulas presenciais de forma imediata com
o amparo do Decreto 17.797, de 08 de agosto de 2021, que determina o retorno às
atividades presenciais na etapa de Educação Infantil em 20 de setembro,
complementado pelo Decreto 17.957, de 28 de setembro de 2021 que orienta sobre
as medidas de prevenção, monitoramento e controle da COVID – 19 nas instituições
de

ensino

públicas

de

Ariquemes,

sendo

suspensas

as

atividades

remotas, permanecendo apenas para os estudantes que apresentaram laudo médico,
determinando a permanência em isolamento social.
A instituição realizou no dia 07/10/2021 reunião presencial com os pais e
funcionários para informá-los sobre o novo decreto e também sobre o retorno das
aulas presenciais de forma imediata, a aceitação de alguns responsáveis não foi boa,
onde houve a recusa em trazer seus filhos para a aula presencial sendo necessário a
coordenação juntamente com as professoras encaminhar os casos para a orientação
para tomar as devidas providências. A maioria dos responsáveis concordaram em
trazer seus filhos e assim está acontecendo desde o início. Não houve a necessidade
de fazer escalonamento nas turmas após a nova norma de segurança dentro da sala

de aula, onde o distanciamento de uma criança para a outra deve ser de 1 (um)
metro. Para as crianças da recusa não foi enviado atividades, tendo os mesmos
ficado com falta na frequência. Após o Decreto Nº 18.124, de 16 de novembro de
2021 alguns responsáveis vieram até a instituição retirar a apostila com as atividades
para realizar em casa e fazendo devolutiva para as professoras através de fotos e
vídeos.
Quanto ao ensino fundamental atendemos 14 (quatorze) turmas, sendo 08 (oito)
turmas dos primeiros anos e 06 (seis) turmas dos segundos anos. Ainda com as
entregas de atividades remotas no dia 02/08/2021 até dia 15/08/2021, neste período
as professoras interagiram com os estudantes e os familiares através dos grupos de
whatsapp, com vídeos, links e áudios explicando as atividades e da mesma forma
recebia as devolutivas feitas por alguns responsáveis. Neste período, também se deu
a organização do ambiente escolar, com a equipe, para o retorno gradual às
atividades escolares com o ensino híbrido/remoto.
Para viabilizar esse retorno, aconteceu a reunião administrativa com toda a
equipe escolar no dia 09/08/2021, com todos os protocolos a serem seguidos pela
Angevisa, para que este retorno ocorresse de forma segura e prazerosa aos nossos
estudantes. Neste seguimento, os informes aos pais se deu com a primeira
reunião no dia 09/08/2021 para os estudantes dos primeiros anos e no dia
10/08/2021 para os pais dos estudantes dos segundos anos, informando-os que o
retorno gradual seria dia 16/08/2021 de acordo com o Decreto 17.797, de 08 de
agosto de 2021, que determina o retorno gradual ao ensino híbrido/remoto com todos
os estudantes que os responsáveis assinassem o retorno. Porém este retorno foi
feito o escalonamento por turma, onde só poderia frequentar 50% (cinquenta) da
turma semanalmente e com o tempo de duas horas por dia no período de 16/08/2021
a 19/09/2021, porque no dia 20/09/2021 as aulas voltaram ao normal de 4 (quatro)
horas diárias, mas ainda com escalonamento. Com tudo, nem todos os familiares
aderiram este retorno e continuou buscando as atividades para o estudante fazer em
casa e também o estudante que estava em casa na semana com o escalonamento
ele levou atividade para casa. Sendo assim, as professoras atendiam o presencial
em um período e no contra turno faziam o atendimento ao ensino remoto e dois dias
na semana atenderam a recuperação paralela.
A recuperação paralela é um projeto de apoio pedagógico complementar
voltado aos estudantes com baixo rendimento escolar, tendo como objetivo a

superação de dificuldades de aprendizagem. Nesta aula os estudantes recebem
atividades diferenciadas para ampliar a aprendizagem e consequentemente
repertoriar as práticas feitas nas atividades diárias. Estas aulas são de suma
importância para os estudantes que necessitam deste momento individual ou em
pequenos grupos. Neste atendimento os principais componentes curriculares são
Língua Portuguesa e Matemática, constituído como uma estratégia relevante para
viabilizar a melhoria no aprendizado dos estudantes e a continuidade dos estudos.
Sendo parte integrante do processo de ensino e aprendizagem, em busca da
superação de dificuldades específicas encontradas pelo estudante durante o seu
percurso escolar e que devem ser estruturadas. No entanto, os responsáveis nem
sempre trazem o estudante para estas aulas, por elas serem em horário oposto,
alegando a indisponibilidade de tempo para trazer o estudante. Neste contexto,
dificulta a professora ampliar o conhecimento do estudante, por não frequentar nos
dias marcados. No entanto, estas aulas foram ofertadas durante o escalonamento por
turmas e continuou depois que voltaram ao atendimento normal. Porque de acordo ao
Decreto 17.797, de 08 de agosto de 2021, que determina o retorno às atividades
presenciais, complementado pelo Decreto 17.957, de 28 de setembro de 2021 que
orienta sobre as medidas de prevenção, monitoramento e controle da COVID – 19
nas instituições de ensino públicas de Ariquemes, sendo suspensas as atividades
remotas. A partir destas orientações a instituição realizou no dia 07/10/2021 reunião
presencial com os pais e funcionários para informá los sobre o novo decreto e
também sobre o retorno das aulas presenciais de forma imediata, que se deu no dia
14/10/2021 as aulas foram 100% presenciais de forma imediata a todas as turmas,
exceto uma que precisou escalonar a turma. Diante disso, houve a recusa de alguns
pais em trazer seus filhos para a aula presencial, sendo necessário a coordenação
juntamente com as professoras encaminhar os casos para a orientação tomar as
devidas providências. Com registros dos casos na orientação escolar. Porque
só poderá permanecer remoto os estudantes que apresentaram laudo médico,
determinando a permanência em isolamento social. Ao contrário do estudante,
mesmo pegando as atividades ele permanecera com falta.
Dando seguimento as perspectiva para o fechamento deste ano letivo o
Tribunal de contas do Estado de Rondônia enviou as avaliações diagnósticas para os
2º anos, foram realizadas no período de 18 a 22/10/2021, após a aplicação realizou
intervenções pedagógicas juntos aos estudantes, das questões que mais tiveram
fragilidades, em seguida e análise de resultado com as professoras da instituição

juntamente com a coordenação pedagógica. Obtivemos um percentual em língua
portuguesa de 33,07% dos estudantes em nível desejável; 37,01 básico, 14,90%
abaixo do básico e 11,81% insuficiente. Já em matemática 44,88% desejável, 30,71%
básico e 14,96% insuficiente. Diante destes resultados, traçamos metas para seguir
com os estudantes até o término do ano letivo de 2021,tais fragilidades apresentadas
farão parte do planejamento para o próximo ano de 2022.
Em se tratando do recreio dirigido ele aconteceu nas primeiras semanas do
ensino presencial com atividades dirigidas, feitas pelas inspetoras de pátio e o
coordenador do laboratório de informática. No entanto, não deu certo, porque houve
muitas crianças que não atendiam o distanciamento social. Sendo assim, os
estudantes tiveram os momentos de espaços externos como: parque, quadra,
gramado, pula pula e outros que são usados juntamente com a professora titular da
sala em momentos dirigidos por turmas individuais. Com isso, sanamos a
problemática quanto ao recreio dos estudantes e das professoras, elas tiveram 14
minutos fora de sala e as inspetoras de pátio ficavam em sala com os estudantes
durante este período.
Diante dos demais acontecimentos na instituição houve ainda os casos de
estudantes e funcionários com covid 19, Seguimos todo protocolo do Plano de
Retorno referente aos casos confirmados dentro da instituição escolar. De acordo
com o memorando nº 162/SEMED/PED/2021 enviado pela Secretaria de Educação, a
instituição trabalhou e vem trabalhando da seguinte forma frente aos casos
positivados e suspeitos de covid. O estudante que tiver sintomas gripais permanece
em casa com atividades remotas até poder estar frequentando novamente as aulas
presenciais. O estudante que tiver algum parente próximo do mesmo convívio que
testar positivo para covid automaticamente entre em quarentena de 14 (quatorze)
dias, sendo aconselhado também fazer o teste caso apresente sintomas nesse
período. Se o estudante positivou toda a turma entra em quarentena de 14 (quatorze)
dias seguindo o mesmo protocolo, ficando este estudante e toda a turma recebendo
atendimento em home office.
Funcionário com sintomas também é afastado das suas funções e orientado a
realizar o teste de covid, caso seja positivado entra em quarentena por 14(quatorze)
dias, se negativado retorna às suas funções normalmente. No ensino fundamental
foram duas salas suspensas no período de 14(quatorze) dias. Sendo que uma sala
foi suspensa por 2 vezes com estudantes que testaram positivo, e 2 (duas)

professoras que ficaram suspensas por 07 sete dias com sintomas, mas

os

resultados foram negativos. No período em que essas professoras ficaram suspensas
aguardando resultado, não houve a dispensa da turma, as professoras foram
substituídas pelas coordenadoras e também pela orientadora da educação infantil.
Na educação infantil, quatro turmas entraram em quarentena por 14 (quatorze)
dias, sendo que nessas turmas houve casos de confirmação de Covid 19 entre
professoras e estudantes. Se tratando dos casos de atestados médicos por outros
motivos, quando eram de professoras, a coordenação juntamente com a orientadora
da educação infantil e a professora da sala de recurso se revezavam para realizar a
substituição da professora nas turmas. No caso de atestados médicos e afastamento
por saúde no nosso quadro de funcionários tivemos defasagem de alguns professores,
muitos atestados por suspeitas de covid , alguns confirmados, um por acidente e a
grande maioria por problemas emocionais.
Orientação:
A busca ativa foi realizada através da orientação escolar juntamente com a
equipe. Foi preciso realizar várias estratégias de busca aos responsáveis para virem
assinar o termo de ciência de retorno das aulas presenciais bem como: reunião
realizada para falar do retorno presencial seguindo todo o protocolo de segurança da
vigilância sanitária para deixar os pais mais seguros quanto ao retorno, também
realizou-se ligações e mensagens via whatsapp aos pais que não compareceram na
reunião,

convidando-os

para

comparecer

até

a

orientação,

para

que

pudéssemos dialogar sobre a importância do retorno às aulas presenciais e também
ouvir os responsáveis fazendo o registro do atendimento. Alguns estudantes
apresentaram laudos médicos por serem do grupo de risco, ficando amparados e
podendo ser contemplados com as atividades remotas. No entanto, houve a recusa
por parte de alguns pais, devido a insegurança de trazer seus filhos alegando medo
ainda da COVID 19. A partir do novo decreto nº 18.124, de 16 de novembro de 2021.
A instituição disponibilizou de atividades remotas cabendo aos responsáveis a
retirada e devolução das atividades. A instituição utilizou-se de todos os meios
possíveis para que todos os estudantes fossem contemplados, disponibilizando as
apostilas impressas, via whatsapp, email em formato Word, pdf, mesmo assim, alguns
responsáveis não compareceram para retirar a apostila. A orientação realizou
ligações para os responsáveis que não compareceram, obtendo êxito com alguns.
Sala de Recurso:

No dia 02 (dois) de agosto iniciou o segundo semestre dando continuidade
com a oficina de confecção de materiais didáticos, e jogos pedagógicos em
consonância com o planejamento do professor com o objetivo de atender as
necessidades específicas do aluno com deficiência neste tempo de pandemia e
entregue juntamente nas datas de entrega das atividades da sala regular para todos
os estudantes, realizou vídeo chamada com alguns estudantes que foi possível.
Portanto dia 16 de agosto a escola iniciou com o ensino híbrido onde a professora de
sala de recurso pautou seu trabalho para eliminar dificuldades de adaptação em sala
e aprendizagem visando vencer barreiras acompanhou o processo de adaptação em
sala, colocando cuidadoras para os estudantes que necessitaram seguindo o
diagnóstico e orientando as mesmas sobre sua função, nos momentos de
planejamento dos professores, com orientações e sugestões de atividades adaptadas
para os estudantes que necessitam das mesmas. No dia 14 (quatorze) de outubro a
sala de recurso entrou com atendimento presencial de 100% em funcionamento e a
professora com atendimento dos alunos, seguindo um protocolo estruturado para
coleta de dados, observação e caracterização das necessidades educacionais
especiais da criança, bem como reuniões com responsáveis e construção de
materiais a serem utilizados com as crianças.
A princípio o atendimento individual justifica-se porque os casos são muito
distintos entre si e necessita de um acompanhamento específico, levando em conta
seu sucesso na escola regular. Os atendimentos presenciais na sala de recurso
aconteceram com um número pequeno, pois a maioria possui comorbidades que
impediram de participar dos atendimentos especializados e até mesmo na sala
regular.

No entanto foi realizada entrevista com pais, aplicado diagnóstico dos

estudantes

com

deficiência

conforme

o

PEI

(Planejamento

Educacional

Individualizados) prontos e cronograma de atendimento deu se início aula presencial
para os mesmos. Realizando atividades lúdicas, com jogos, estímulos sensoriais
necessários, envolvendo todos os aspectos para seu o desenvolvimento. Para
atender melhor o estudante com deficiência que não conseguiu acompanhar a turma
foi construído o PEI (Plano Educacional Individualizado).

Expectativa e desafios para o ano de 2022
De acordo com o nosso plano de retorno, esperamos que 2022 seja repleto de
conhecimentos, e todas as dificuldades que passamos em 2021 sirva-nos de
aprendizado, pois foram muitos os obstáculos

no ensino remoto. Contudo,

esperamos que 2022 seja um ano que possamos vencer os desafios, teremos que
nos adaptar e planejar de modo a

garantir que os estudantes tenham a

oportunidade de aprender e desenvolver as habilidades e competências, para que
isso acontece é necessário pensar em novas metodologias.
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