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O RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS NA ESCOLA
PROFESSOR PEDRO LOUBACK

Com retorno as aulas presenciais no 4º bimestre, foi possível realizar um
diagnóstico para saber como estavam os estudantes no seu nível de hipóteses de
aprendizagem. A partir do diagnóstico os professores trabalharam nas dificuldades
apresentadas pelos discentes. Foi realizado aulas de reforço com os alunos com
mais dificuldade, atividades para casa, atividades no livro e caderno.
A escola também pode contar com o apoio do TCE- Tribunal de Contas, a
qual realizou formações com os coordenadores e professores, orientando nas
metodologias de ensino e forneceu um diagnóstico onde foi possível uma análise
das principais habilidades que os estudantes necessitam dominar e saber quais as
principais defasagens na aprendizagem dos mesmos.

Estudantes realizando diagnóstico

Estudantes do 9º ano realizando
diagnóstico do TCE

Aula de reforço

Estudantes recebendo a lembrancinha de
incentivo da Avaliação do TCE

Desta forma a escola junto com o seu corpo docente buscou conhecer o
seu publico e as dificuldades encontradas, buscando também novas alternativas,
estratégias e ferramentas para envolver os alunos e alcançar um resultado
melhor. Não esquecendo do momento em que se vive de pandemia, desta forma
os estudantes estavam sempre sendo orientados para seguir todos os cuidados
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de prevenção. Os discentes em todo tempo eram corrigidos a usarem a máscara
corretamente, higienizar as mãos com álcool em gel e evitar aglomerações ao
redor do professor na sala de aula, como também nas dependências da escola foi
colocado cartazes emplastificados de orientações aos discentes.

Porta de sala de aula com
instruções de cuidados de
higienização contra o vírus e porta
álcool em gel instalado ao lado.

Cartazes de instruções nas dependências da escola

A escola nas suas atribuições busca trabalhar em conformidade com a lei e
a BNCC no ensino oferecido. De acordo as legislações, ao compreender as
mudanças no processo de desenvolvimento da criança a escola trabalha com a
maior autonomia nos movimentos e a afirmação da maior identidade do aluno.
Segundo a BNCC no Ensino Fundamental – Anos Iniciais trabalha o estímulo ao
pensamento lógico, criativo e crítico, bem como sua capacidade de perguntar,
argumentar, interagir e ampliar sua compreensão do mundo.
Com as dificuldades conhecidas dos alunos e para que o processo ensino
aprendizagem não seja interrompido, os discentes foram estimulados no seu
desenvolvimento, sendo que os professores prepararam atividades lúdicas, jogos e
materiais didáticos diferenciados para que os estudante do ciclo de alfabetização
consigam desenvolver e aprender o conteúdo proposto.
O objetivo é evitar o aumento do déficit de aprendizagem apesar do cenário
vivido, evasão escolar e repetência.
A Escola com seu corpo docente não deixaram de trabalhar Projetos
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oportunizando aos estudantes, vivenciar de forma inovadora diversos aspectos do
meio em que esta inserido, sendo também uma forma de favorecer, além da
interdisciplinaridade, a contextualização, aspectos de grande relevância na
formação escolar dos estudantes.

Projeto JEPP – Tema: Brinquedos Ecológicos

Projeto Transito- Aprender e vivenciar

Para realizar um trabalho eficaz onde mostre bons resultados no ensino
aprendizagem a escola enfrentou diversas dificuldades. No quarto bimestre com o
retorno as aulas 100% presencial, a primeira dificuldade foi alcançar todos os
estudantes com seus responsaveis e conseguir trazer esse estudante para dentro
da escola, a insegurança, duvidas de como seria os procedimentos para prevenção
do Virus e a não aglomeração, foram causas em que a equipe teve que trabalhar
para sanar.
Os professores observaram que nesse tempo de pandemia trouxe muitos
prejuízos aos estudantes, pois aqueles que não têm uma ajuda familiar
apresentaram maior dificuldade no processo ensino aprendizagem, pois além de
não conseguirem acompanhar a turma no conteúdo, também esqueceram o que já
havia sido ensinado.
Notou-se que a aprendizagem dos estudantes não corresponde a sua
série/ano e isso levaram os docentes a pensarem na necessidade de estratégias
para recuperar os discentes, fazendo necessário um esforço de ambas as partes
para assim sanar os déficits apresentados.
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A escola Professor Pedro Louback buscou programar medidas sanitárias e
práticas pedagógicas que garanta a segurança dos estudantes. Pois acredita-se
na importância do distanciamento físico diante do virus COVID-19 para minimizar
a contaminação cruzada dos grupos, além do distanciamento de individuos do
mesmo grupo, como estudantes e professores. A limitação de quantidade por
pessoa por ambiente foi uma ação adotada pela escola, isso no refeitório, pátio e
quadra. Restringindo de acordo com o espaço físico disponivel.
Desta forma foi realizadas as medidas ja programadas no plano de retorno
com horários diferenciados para entrada, saída e intervalos. Sendo obrigatório o
uso de garrafas ou similares para beber água, para evitar o uso comunitário do
bebedouro. A utilização dos banheiros também foi organizado para ser de acordo
a capacidade limitada aos números de cabines existentes, sendo assim os
estudantes iam um por vez ao banheiro para não ter mais pessoas dentro ou
fazendo fila.
Sendo assim os estudantes desfrutaram do intervalo (recreio) com mais
segurança, não deixando de usufruir de todos os espaços que a escola oferece.
A escola objetivando um ensino de qualidade, realizou as aulas 100%
presenciais. Sendo que antes teve uma reunião com os pais/responsáveis dos
estudantes, onde esclareceu todas as duvidas das medidas de segurança que a
escola adotou para a não ploriferação do virus Covid-19 no ambiente escolar.
Desta forma todos os estudantes tiveram a oportunidade de receberam suas aulas
presenciais e desfrutaram da presença dos professores para a realização do
processo ensino aprendizagem.

Reunião de Pais/Responsáveis
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Estudantes em aula
presencial

A escola Professor Pedro Louback não teve alunos com comorbidades.
Mas no decorrer das aulas presenciais, foi necessário alguns alunos se
ausentarem das aulas devido alguns parentes e familiares terem contraido o virus
Covid-19, e desta forma foi necessário entrarem em quarentena junto.
Da mesma maneira para aqueles que obtiveram gripes e resfriados, pois
os sintomas destes são os mesmos do covid-19.
A mesma medida foi para o corpo docente da escola, uma vez que um
professor gripado ou em contato com alguém com covid-19, não deveria
comparecer na escola, ministrando assim suas aulas online.
A parceria com os pais vem acontecendo durante todo o período letivo, foi
montado grupos em whatsapp de cada turma, onde era postado os recados, datas
de avaliações, orientações de atividades e outros.
A escola realizou reunião com os pais, além de buscar seus alunos e
responsáveis através das redes sociais (facebook, e-mail, e whatsapp), vizinhos e
parentes próximos, como cartazes fixados no portão da escola, ligação telefônica
e visita à residência do aluno. Tudo isso ajudou para manter uma parceria com os
pais/responsáveis, em um trabalho onde o objetivo é o melhor para o estudante.
O atendimento educacional especializado - AEE tem como função
identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que
eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas
necessidades específicas.
Desta forma a escola Professor Pedro Louback buscou proporcionar ao
aluno com deficiência o planejamento do conteúdo adaptado de acordo a BNCC,
auxiliando desta forma os alunos tanto no aspecto físico, habilidades, social e
intelectual. Sendo desta assim de grande valia o auxílio do professor do AEE, ao
professor de sala de aula buscando estratégias para serem usadas no
aprendizado do discente, de acordo a dificuldade de cada criança.
O professores com base no laudo apresentado pelos pais já no ato da
matricula e pela observação do diagnóstico realizado com os alunos, buscou e
propôs atividades flexibilizadas para atender aos alunos, sempre que possível com
o auxilio da professora da sala de recursos, onde no do planejamento dos
professores os orientava nas atividades que poderiam ser mais adequadas às
necessidades dos discentes, complementando as atividades fornecidas para os
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demais alunos.

Professoras sendo vacinadas
para o retorno as aulas
presenciais

Aluna sendo
averiguada a
temperatura na
entrada da escola

Porta de sala de aula
com instruções de
cuidados de
higienização contra o
vírus e porta álcool em
gel instalado ao lado.

Aluna usando álcool
em gel na entrada
da escola

Análise do
diagnóstico dos
alunos

Alunos
acompanhados pela
mãe, sendo
recebidos na entrada
da escola

Alunos em aula
presencial, todos
com mascara e
distanciamento.

Mãe de alunos
após o uso de
álcool em gel,
sendo averiguada
a temperatura

A escola não obteve o PEI – Plano Educacional Individualizado, devido a
professora da sala de recursos Márcia Regina Requena não ter participado das
formações e ter tido afastamento médico durante todo o período do quarto
bimestre.
A recuperação paralela deve se desenvolvida de modo contínuo e paralelo
ao longo do processo pedagógico, tendo por finalidade corrigir as deficiências do
processo de ensino e aprendizagem detectada ao longo do período letivo.
Constituindo um mecanismo colocado à disposição do estudante para
superar eventuais dificuldades de aprendizagem. Desta forma a recuperação
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paralela foi realizada no contra turno, conforme a carga horária semanal do
professor, levando em consideração o nível de conhecimento do estudante,
estratégia destinada para o Ensino Fundamental.
A recuperação paralela nas turmas do Ciclo de Alfabetização e nas
demais turmas do Ensino Fundamental I e II foi realizada pelo próprio professor da
turma, no contra turno ao período letivo, dispondo ao estudante um tempo
individualizado para superação das defasagens de aprendizagens. Os estudantes
participaram da recuperação paralela após serem submetidos à avaliação da
aprendizagem e diagnósticos para identificar as maiores dificuldades.
A Escola Professor Pedro Louback buscou de várias ações para entrar em
contato com os estudantes e seus responsáveis. Dentre essas ações foi realizado
ligações telefônicas, busca de informações por parentes e vizinhos, reunião e
repasse para o conselho tutelar, visitas domiciliares e diálogo com os pais via
whatsapp.
A escola conseguiu fazer com que muitos estudantes retornasse às aulas
através da busca ativa, a qual possibilitou esse contato. Após essas ações a qual
foram realizadas em equipe, o serviço de orientação escolar nas suas atribuições
ficou encarregado de lançar no sistema do Busca Ativa todas essas ações.

Visita domiciliar

Reunião de Pais

Reunião noturna com o conselheiro tutelar e os pais de alunos que foram encaminhados
devido as faltas
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Diante do cenário em que se vive devido a pandemia do covid-19, a escola
foi se adaptando a nova realidade e buscando metodologias que melhor se
adequava para alcançar todos os estudantes no processo ensino aprendizagem.
Infelizmente houve vários casos de discentes e familiares dos mesmos que
contrairam o virus covid-19, sendo que a escola seguiu com o protocólo de que
todo que contraísse o virus ou que tivesse familiares que houvesse contraido,
seguia a quarentena até a liberação médica, para poder entrar em contato com
outras pessoas. Desta forma o estudante estaria de etestado médico e não
compareceria as aulas presenciais. O mesmo se aplicou aos professores que
contrairam o virus, esses suspenderam as aulas presencias e aplicou aulas on-line.
Além dessas ações de protocólo, a escola buscou meios de higienização
para prevenção da disseminação do virus no ambiente escola, foi instalado na
entrada de cada sala de aula, um porta alcool em gel, para que os estudantes e
professores pudessem higienisar as mãos ao entrar e sair das salas ou quando
achar necessário. Também foi medida cada sala de aula e posicionado todas as
carteiras e mesas em um metro de distância. O uso do banheiro foi controlado pelo
professor para que com a ajuda da espetora de pátio não houvesse aglomeração.
O intervelo foi dividido com horário diferenciado para cada segmento. Além
de nehuma pessoa entrar na escola sem aferir a temperatura, higienizar as mãos
com alcool em gel e uso de mascara.
Desta forma escola buscou medidas de segurança para que todos os
envolvidos no corpo escolar não contraisse o virus.
Além das dificuldades enfrentadas devido a pandemia do Covid-19, junto
veio os atestados médicos por problemas psicológicos. A escola obteve
professores que apresentaram atestados médicos com problemas psicológicos
após o retorno as aulas presenciais. Os mesmos se afastaram de sala de aula,
devido não estarem em condições de trabalharem no momento. Desta forma foi
necessario lotar outros professores com hora excedente, para garantit a carga
horário dos discentes e que mesmos não tivesse os prejuizos na aprendizagem.
A Escola Professor Pedro Louback junto com o seu corpo docente
observou que todos os estudantes foram prejudicados nesse período de pandemia,
após os estudantes terem passado por um diagnóstico apresentaram dificuldade
tanto na Lingua Portuguesa como na Matemática. Além desse prejuizo, os
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discentes que não obteve uma ajuda familiar nas atividades durante as aulas online apresentaram maior dificuldade no processo ensino aprendizagem, pois além
de não conseguirem acompanhar a turma no conteúdo, também esqueceram o que
já havia sido ensinado
Nota-se que a aprendizagem dos estudantes não corresponde a sua
série/ano e isso leva os docentes a pensar na necessidade de estratégias para
recuperar os discentes, fazendo necessário um esforço tanto por parta do professor
e aluno, como por parte da família para assim sanar os déficits apresentados.
A escola com seu corpo docente acredita que para recuperar os estudantes
nas fragilidades apresentadas, faz necessário para o próximo ano letivo um
trabalho mais concentrado na dificuldade do estudantes, isso com aulas de reforço,
além de um material pedagógico adequado para as dificuldades dos mesmos.
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