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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO – 4º BIMESTRE-2021
RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS NA
E.M.E.I.E.F. PROFª EVA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

IDENTIFICAÇÃO:

Escola

Municipal

de

Educação

Infantil

e

Ensino

Fundamental Professora Eva dos Santos de Oliveira.
INEP: 11007907
PÚBLICO ATENDIDO: Anos iniciais do Ensino fundamental I.
INÍCIO DO BIMESTRE: 13 de outubro de 2021.
TÉRMINO DO BIMESTRE: 23 de dezembro de 2021.

EQUIPE GESTORA
Direção: Simone Aparecida Giacomelli de Oliveira e Danijany de Souza.
Secretária: Simone Dias Schlindwein.
Coordenação Pedagógica: Elistraisner Josen Elen Valério e Edevaldo Claudio
da Silva.
Serviço de Orientação Educacional: Daniele de Carvalho Feitosa e Nanci
Kundzins.

O 4º bimestre foi iniciado com o retorno gradual das aulas presenciais.
Havia o medo e a insegurança, mas, também a certeza de que retomar
as aulas presenciais seria a medida mais acertada para unir escola,
professores e estudantes, frear o aumento do abandono escolar e começar a
recomposição das aprendizagens.
A volta às aulas presenciais, de forma gradual e com revezamento dos
estudantes, revelou que as escolas estavam preparadas, com a implementação
dos protocolos, eram ambientes com menos riscos.
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A tomada de decisão não foi tão simples porque agora precisaríamos
convencer os pais de que realmente a escola seria um ambiente seguro.
Tivemos

algumas

resistências,

porém,

com

muita

conversa

conseguimos arrebanhar praticamente 95% dos estudantes.
No processo de retomada presencial foi fundamental garantir o
acolhimento dos funcionários e dos estudantes. A pandemia deixou marcas em
todos nós. Saber ouvir e compreender as dificuldades do outro foram práticas
fundamentais. Por isso, união, cooperação, empatia e solidariedade fizeram e
fazem parte do nosso dia a dia.
Com os estudantes de volta à sala de aula, realizamos avaliações
diagnósticas, visando verificar o que foi assimilado,

para construirmos

estratégias efetivas de recomposição das aprendizagens.
Os resultados alcançados esse ano foram medianos, levando em
consideração os anos anteriores e o momento atípico vivido ao longo dos
últimos dois anos.
Mesmo medianos, os resultados foram fruto de um acompanhamento
diário da equipe pedagógica, do trabalho incansável para alcançar os pais e
convencê-los de que a escola se fez sim, um lugar seguro e apropriado para
buscar recuperar o que fora perdido.
As aulas de reforço também colaboraram significativamente para
amenizar o impacto trazido pela pandemia, os diagnósticos trazidos pelas
avaliações externas e internas nos deram um norte.
A baixa frequência dos estudantes no contexto presencial, o não
comprometimento dos pais em assumir a responsabilidade como um mediador
do processo de ensino do filho, os inúmeros casos da Covid-19 também
impediram o retorno de muitos desses estudantes ao contexto escolar.
A equipe pedagógica elaborou um cronograma para que pudesse ajudar
na organização do convívio, inclusive tivemos que adaptar o intervalo criando o
recreio dirigido, no qual cada professor teria um momento único de 10
minutos/dia para com a sua turma, onde pudesse retirar essas crianças da sala
de aula e levá-las a um lugar seguro para que pudessem descontrair, usando
dinâmicas e brincadeiras sem o maior contato físico possível.
Atualmente todas as turmas estão na modalidade presencial.
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Algumas dificuldades foram encontradas para atender os estudantes
com comorbidades, ministrar os conteúdos para esses estudantes foi um
desafio grande, tendo em vista que exige consonância tanto do professor da
sala de aula quanto do professor da sala de recurso em manter equidade entre
o planejamento para aulas presenciais e remotas.
As ações desenvolvidas envolvem primeiramente o diálogo com a
família, para que haja compreensão da necessidade de acompanhar e manter
estreito consenso e apoio mútuo junto ao professor da sala de aula e da sala
de recurso. Assim, o apostilamento deve ser acompanhado tanto quanto as
atividades presenciais levando em conta as adaptações, se necessárias.
O incentivo aos pais aconteceu através de esclarecimentos de forma
coletiva e individual, demonstrando os pontos positivos da inserção do
estudante nas aulas presenciais, contudo, através de diálogos e análise de
laudos de comorbidades, foi priorizada a saúde dos estudantes, mas com
conscientização sobre os requisitos das aulas remotas àqueles que
necessitavam desse recurso.
O atendimento educacional especializado aconteceu de forma remota e
presencial, tendo como primícia a adaptação dos conteúdos de maneira
individual, numa concordância entre sala de aula e sala de recurso, pois
entendemos que o AEE complementa e/ou suplementa a formação do
estudante, visando sua autonomia na escola e fora dela. Para os estudantes
com deficiência que não acompanham a turma (quesito objetos de
conhecimento) foi elaborado o PEI – Plano Educacional Individualizado. O
reforço e a recuperação paralela aconteceram em horário oposto. O professor
trouxe um número reduzido de estudantes com a finalidade de evitar
aglomeração.
Foram realizadas atividades de retomada de conteúdos focando na
Alfabetização do 1º ao 5º ano. Por ter início as aulas presenciais, o serviço de
orientação escolar realizou um trabalho de busca aos estudantes que não
retornaram. Esse trabalho foi feito através de ligações telefônicas, mensagem
via whatsapp, pesquisa nas redes sociais e atendimentos individuais com os
pais e com a equipe gestora e pedagógica, no sentido de adequar
planejamentos, tendo como base na realidade escolar. Ressaltamos que todas
as ações e estratégias citadas tiveram como foco combater as possibilidades
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de evasão para que todos os estudantes não fossem prejudicados na
aprendizagem.
Tivemos uma baixa no número de estudantes frequentes quando
surgiram os primeiros casos de covid-19 na escola em estudantes, servidores e
familiares.
As ações empreendidas para frear as contaminações foram os
protocolos elaborados pela SEMED, junto à Secretaria Municipal de Saúde e
AGEVISA.
Para casos confirmados de estudantes e professores as turmas eram
suspensas por 10 a 15 dias sendo assistida remotamente; para casos
confirmados de familiares residentes na mesma casa, o estudante era
suspenso das atividades escolares, recebendo atendimento remoto. Um
comunicado era enviado aos pais via whatsapp informando a data do
afastamento e a data do retorno às atividades presenciais. Também era
solicitado aos pais que assim que percebessem os sintomas, levassem os
filhos para fazerem exame e caso fosse confirmado, deveriam informar
imediatamente à escola. Fizemos também o preenchimento do formulário
solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde informando os nomes e demais
dados dos infectados pelo vírus.
Diante desse quadro pandêmico, os casos de atestados médicos
aumentaram entre os servidores, alguns por confirmação de COVID-19 e
outros por alguma outra enfermidade. Tivemos dias de ter até 3(três)
servidores apresentando atestado e, pela falta de profissional para substituir,
tivemos

algumas

dificuldades.

Foi

necessário

muitas

vezes

que

os

coordenadores entrassem em sala.
É certo que 2021 foi um ano de lutas, mas, não podemos esquecer as
vitórias. Sabemos que teremos um longo caminho pela frente e estratégias
serão criadas para equalizar as habilidades e os componentes que se
mostraram em defasagem.
A equipe de professores trabalhará ainda esse ano as habilidades nas
quais não obtiveram êxito, e para o ano seguinte; todas as habilidades deverão
ser comtempladas no planejamento anual, também, foi sugerida a aplicação
de simulados mensais a fim verificar as lacunas ainda não preenchidas pelo
processo de ensino. Além disso, o reforço escolar será um instrumento
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colaborativo para amenizar os problemas encontrados no processo ensinoaprendizagem. Os dados dos simulados e mudanças após o reforço escolar
serão analisados e devolvidos aos professores após cada aplicação.
Esperamos realizar um “mutirão de saberes” para contemplar todos os
estudantes com déficit de aprendizagem e não apenas do Ciclo de
Alfabetização.

Projetos

visando

este

trabalho

serão

elaborados

e

desenvolvidos pelos coordenadores e corpo docente.
Os desafios são realmente gigantes, contudo, as expectativas nos
cercam de entusiasmo para que possamos todos juntos, sem medir esforços
alcançar esses estudantes e corrigir as defasagens apresentadas.
Encerrando ou não a pandemia, a expectativa é de que possamos ter o
estudante na escola, em sala e no reforço escolar, possibilitando o recuperar
das habilidades não alcançadas nesses dois últimos anos.
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ANEXOS
ATIVIDADES DO SOE

Busca Ativa

Com objetivo de contribuir para a formação integral dos estudantes a escola promove algumas ações que visam promover a
conscientização de prevenção à saúde. Em parceria com a secretaria de saúde a escola proporcionou um dia de tomar a
medicação contra as verminoses, ressaltando que o medicamento foi somente para o estudante que o responsável
autorizou.

No mês de outubro a equipe se mobilizou para a campanha outubro rosa com intuito de divulgar a importância da
prevenção ao câncer de mama. Todos os funcionários trabalharam com roupas da cor rosa e ganharam uma
lembrancinha sobre a campanha.
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No mês de novembro a equipe evidenciou a campanha em prol da saúde do homem, vindo todos vestidos da cor azul
chamando atenção para o movimento sobre os cuidados com a saúde masculina.

No dia da consciência negra a escola valorizou a cultura negra brasileira através de cartaz enfatizando a luta contra o racismo
e desigualdade racial.

SALA DE RECURSO

Planejamento, formação com professores e interação com estudantes e familiares.
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Formações e Reuniões

Atendimento na sala de recurso e acompanhamento em sala de aula e modelo de adaptação de conteúdo.
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ATIVIDADES REALIZADAS 1º AO 5º ANO

Recreio Dirigido e lanche no refeitório.

Atividades em sala e no Laboratório de Informática
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Trabalhos e Culminância de Projetos
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Planejamento, Montagem de Portfólio e Reuniões com professores.

Matutino
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Vespertino
Premiação dos Alunos Destaque nas Avaliações Diagnósticas do TCE
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