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DO RESULTADO DO ENSINO APRENDIZAGEM
Nestes tempos atípicos para a educação, a escola Roberto Turbay vêm trabalhando
arduamente para obter os resultados almejados, e alcançar os objetivos propostos, que e, o
ensino aprendizagem dos nossos estudantes, e com essa pandemia, tornou-se ainda mais
árduo, e com toda certeza mais necessária. E esse processo, envolveu toda a instituição escolar,
visando à busca de estratégias e assim melhorar a qualidade do ensino aprendizagem dos
nossos estudantes.
Inicialmente foi feito o diagnóstico escolar, com os estudantes no dia dezesseis de agosto,
primeiro dia de aula presencial, após vários meses com as aulas remotas. Fizemos também o
diagnóstico em parceria do TCE, parceria essa que abrangeu apoio técnico, para o planejamento
das avaliações, e a disponibilização de ferramenta para coleta e sistematização de dados, e a
disponibilização de relatório com a devolutiva dos resultados das avaliações.
Após o diagnóstico e com as DIFICULDADES ENCONTRADAS os professores juntamente
com o coordenador pedagógico, sala de recurso e demais profissionais, adequaram às
atividades, para que, os alunos conseguissem compreender e também aprender os conteúdos,
e assim desenvolver suas habilidades. Todo esse processo foi árduo e demorado, devido aos
nossos estudantes estarem com muita dificuldade na escrita, leitura e também em matemática.
Segundo os diagnósticos feito, e as observações dos professores em sala de aula, evidenciaram
que, as atividades que foram feitas em casa, era o resultado do trabalho da família, como um
todo, e não somente do aluno, isso deu uma discrepância enorme, entre as atividades realizadas
em casa e as realizadas na escola. Mesmo com todas as divergências encontradas, os
professores desenvolveram atividades conforme a dificuldades dos alunos, fizeram o
agrupamento dos alunos do ciclo de alfabetização, até o quinto ano do ensino fundamental, com
isso os professores obtiveram uma mobilidade em sala de aula, e puderam atender os que
precisavam de uma maior atenção.
Quanto ao RECREIO DIRIGIDO aconteceu de forma escalonada, antes do lanche os estudantes,
iam à sala de vídeo ou a sala de informática, onde foi montada mesa com jogos, leitura, e/ou
vídeos. Nesse momento também acontecia à higienização da sala de aula. A escola atendeu as
TURMAS DE FORMA HIBRIDAS/ REMOTAS de 16 de agosto a 14 de outubro, com turmas
escalonadas, com duas horas de aula por turno, no dia 18 de outubro a escola retornou de forma
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presencial, com quatro horas de aula por turno. E para os alunos que os pais não deixaram voltar
às aulas presenciais com a turma, os professores disponibilizaram atividades impressas, vídeos
aulas, vídeo chamada e também aulas presenciais em pequenos grupos, desta forma os mesmos
não ficaram desassistidos.
AOS ESTUDANTES COM COMORBIDADE foi orientado ao pai e/ou responsável a
ficarem em casa, e pegarem as atividades impressas e realiza-las em casa, AS AÇÕES
realizadas foram, visitas domiciliar as famílias, vídeo chamada via whatssapp, pela coordenadora
da sala de recurso juntamente com as cuidadoras, onde orientavam os pais e/ou responsável
sobre os cuidados necessários para com a criança, e também como desenvolver as atividades
propostas. Os nossos maiores DESAFIOS foi fazer com que o pai, comparecesse à escola, para
buscar e devolver as atividades do aluno, segundo os mesmos não tinha como deixar o filho
sozinho em casa, ou estava morando em outro setor ou até mesmo mudado de cidade.
O INCENTIVO A PARCERIA COM OS PAIS, durante todo esse periodo, e diante das
dificuldades da contenção ou minimização das infecções pelo Covid – 19 tivemos um grande
desafio, em demostrar aos pais e/ou responsáveis, que, à escola, e um ambiente seguro, e como
instituição seguíamos todos os protocolos de segurança, conforme as orientações dos órgãos
competente, nas reuniões, ao retorno das aulas presenciais, apresentamos os dados, as
medidas preventivas, e as orientações quanto ao uso dos equipamentos individuais exigidos.
Além de destacarmos a importância da parceria escola e família, feito esse, que, levou a maioria
dos nossos estudantes a retornarem as aulas presenciais.
OS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS ACONTECERAM da forma presencial, em
pequenos grupos ou individual, online através de vídeo chamada, é em grupo de whatssapp, aos
pais e/ou responsáveis de forma presencial, na contribuição do planejamento do professor, nas
atividades adaptadas, e reuniões de alinhamento e na devolutiva das atividades. A escola
também auxiliou e orientou as famílias, quanto as suas problemáticas, e caso, seja preciso outro
tipo de atendimento, encaminhamos os mesmos ao departamento ou pessoa que tenha tal
competência.
Quanto A ELABORAÇÃO DO PEI a coordenadora da sala de recurso, recebeu a
capacitação ofertada pela SEMED, logo após fez o estudo de caso presencial, com os
professores e cuidadores, e também reunião presencial com professores em pequenos grupos.
Os estudantes com necessidade especial, mas não tem laudo, e também não tem cuidador,
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receberam o suporte da sala de recurso e dos professores do ensino regular, com atividades
diferenciadas, conforme a sua deficiencia e/ou necessidade.
A RECUPERAÇÃO PARALELA foi ofertada a todos os estudantes do primeiro ao sexto ano,
devido às dificuldades encontradas, conforme diagnóstico inicial, a coordenação enviou aos pais
e/ ou responsáveis o bilhete com o horário da recuperação, os professores mandaram
mensagem via grupo de whatssapp, ligaram informando o dia e a hora, porém os que
necessitavam de um acompanhamento individualizado e da recuperação paralela, não
compareceram à escola. A orientação escolar ligou, questionando ao pai e/ou responsável, do
porque, não esta mandando seu filho (a) para fazer o reforço, respondiam que, com o aumento
dos casos de covid – 19 preferia que seu filho (a) ficasse em casa, no horario oposto, pois, já
estavam participando de um periodo na escola, e tinha medo que ele fosse infectado. Contudo,
os que vieram fazer o reforço tiveram um avanço significativo no seu aprendizado.
A BUSCA ATIVA aconteceu em parceria com os professores e toda equipe escolar, a
coordenação e os professores faziam a chamada em sala de aula, e o aluno que não estava
presente, passavam para a orientação escolar que ligava imediatamente, os pais e/ou
responsaveis, perguntando do por que não estarem vindo às aulas. Em seguida alimentavam o
sistema Age, com o nome dos alunos não frequentes. Após a terceira ligação, e o aluno não
comparecia a escola, as orientadoras educacionais realizavam a visita domiciliar para verificar o
que estava acontecendo com a criança, mesmo com toda essa dinâmica adotada, tiveram pais
e/ou responsaveis que não deixaram seu filho (a) participar das aulas pesenciais. Após
recebimento do decreto Nº 18.124 de 16 de novembro 2021, a qual facultou as instituições
disponibilizarem as atividades da forma remota. Os pais e/ou responsaveis foram orientados a
comparecer a escola para buscar as atividades de seus filhos (a).

AS AÇÕES EMPREENDIDAS PARA CONTEÇÃO DO COVID- 19. Esta instituição retornou com
as aulas presenciais no dia 16 de agosto a 14 de outubro, com turmas escalonadas, com duas
horas de aula por turno, e no dia 18 de outubro retornou com as quatro horas de aula por turno.
Nesse periodo todas as medidas de higiene foram adotadas, conforme a Nota Técnica Nº
53/2020/AGEVISA-SCI, contudo, mesmo com todas as medidas de higiene adotadas por está
instituição, tivemos um surto de Covid – 19, com oito funcionários infectados e três estudantes,
comunicamos as autoridades locais da educação, que em conjunto foi avaliada a necessidade
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de suspensão das aulas. E tal decisão foi imediatamente comunicada à comunidade escolar, e
a Vigilância em Saúde Municipal. Nesse periodo foi feito a higienização completa da escola, com
o uso, de álcool 70% (setenta por cento) ou a solução de agua sanitária ou quaternário de
amônia, ou biguanida, e demais orientações sobre todo o processo de volta as aulas, as
atribuições e responsabilidades inerente a cada público, professores, estudantes, colaboradores,
pais/ responsáveis e demais públicos, a escola retornou as atividades novamente no dia 16 de
novembro, com todos os nossos funcionários, professore e estudantes restabelecidos.
Quanto aos ATESTADOS MÉDICOS DOS NOSSOS SERVIDORES, estudantes e demais
colaboradores, após o surto de covid que acomenteu a escola, não tivemos mais nenhum um
caso, ou afastamento por contato nos últimos 14 dias, ou alguém que testou positivo para Covid
SARC -19.
O maior DESAFIO desta instituição para 2022 e de toda equipe escolar, é a de garantir o
encontro formativo entre os estudantes e os conteúdos, pois os resultados dos diagnósticos
obtidos no ano de 2021 não foram satisfatórios, precisamos mudar urgente o quadro
apresentado.
E

precisamos

estimular

à

parceria

família/escola,

visando

assim

um

maior

comprometimento dos pais e responsáveis quanto ao aprendizado dos seus filhos (a), visto
que, com a pandemia isso ficou prejudicado. Desta forma, terão condições de se apropriar dos
objetivos propostos pela escola. È como instituição, estaremos colaborando na formação de
indivíduos dignos, críticos e criativos, em lugar de meros repetidores de ideias alheias. Quanto
as nossas EXPECTATIVAS nos fortalecer como instituição, se reorganizar, e assim produzir
um trabalho com qualidade, estamos disposto a buscar melhorias, estimular ações
compartilhadas, entre os funcionários, estudantes e colaboradores, enfim, buscar novas
estratégias, visando valorizar o direito do alunado, precisamos urgentemente resgatar os
valores éticos, morais e sociais (honestidade, verdade, fraternidade…) como forma de
recuperar a esperança e a luta por uma vida melhor. Que o ano de 2022, o interesse pelo saber,
o amor pela leitura, o gosto de aprender e a ausência de medo, sejam os ingredientes
indispensáveis para uma educação de qualidade em qualquer idade, e em qualquer instituição.
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