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Censo Escolar

O Sistema Educacenso abre para o preenchimento das informações da primeira etapa

do Censo Escolar em 2021.A coleta referente à Matrícula Inicial vai até 23 de agosto.

Nesse momento, serão coletados dados sobre os estabelecimentos de ensino,

turmas, alunos, gestores e profissionais escolares em sala de aula. A data de

referencia para as escolas declarem as informações é última quarta-feira do mês de

maio.(26/5), conforme designa a Portaria n.º 264, de 26 de março de 2007.

Após o período de coleta, os dados preliminares serão encaminhados pelo Instituto

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio

Teixeira (Inep) ao Ministério da Educação (MEC) para serem publicados no Diário

Oficial da União (DOU). Em seguida, será aberto o período de conferência,

confirmação e retificação das informações declaradas. Os gestores das escolas e das

redes de ensino deverão conferir os relatórios disponibilizados pelo Inep de acordo

com os dados informados e acompanhar todo o processo de declaração.

A partir da publicação dos resultados preliminares no DOU, os gestores terão 30 dias

para verificar, confirmar ou, caso necessário, alterar os dados. Os resultados finais da

primeira etapa serão divulgados em 31 de Janeiro de 2022.

Emergências – De acordo com a Portaria nº 200/2021, que define o cronograma e

estabelece as datas e os responsáveis pelas etapas do Censo Escolar 2021, o Inep

poderá alterar o cronograma, em função das medidas de enfrentamento à pandemia

de COVID – 19. O Instituto realiza o acompanhamento junto às coordenações

estaduais para esclarecer dúvidas, além de orientar e atualizar as informações

necessárias durante todo o período de realização da pesquisa.

O Censo Escolar é o principal instrumento de coleta de informações da educação

básica e a mais importante pesquisa estatística educacional brasileira. É coordenado

pelo Inep e realizado em regime de colaboração entre as secretarias estaduais e

municipais de educação e com a participação de todas as escolas públicas e privadas

do país. A pesquisa estatística abrange as diferentes etapas e modalidades da

educação básica e profissional:
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• Ensino regular (educação infantil, ensino fundamental e médio);

• Educação especial – escolas e classes especiais;

• Educação de Jovens e Adultos (EJA);

• Educação profissional (cursos técnicos e cursos de formação inicial continuada ou

qualificação profissional).

A coleta de dados das escolas tem caráter declaratório e é dividida em duas etapas.

A primeira etapa consiste no preenchimento da Matrícula Inicial, quando ocorre a

coleta de informações sobre os estabelecimentos de ensino, gestores, turmas, alunos

e profissionais escolares em sala de aula. A segunda etapa ocorre com o

preenchimento de informações sobre a Situação do Aluno, e considera os dados

sobre o movimento e rendimento escolar dos alunos, ao final do ano letivo.

O Censo Escolar é regulamentado por instrumentos normativos, que instituem a

obrigatoriedade, os prazos, os responsáveis e suas responsabilidades, bem como os

procedimentos para realização de todo o processo de coleta de dados.

Mapa Geral das Escolas Municipais

São Felipe 2929107 Número de
Escolas

Escola Pública Em
Atividade

17

Escola Privada Em
Atividade

04

Localização
Rural

Em
Atividade

08

Localização
Urbana

Em
Atividade

09
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Finalidade – O Censo Escolar é uma ferramenta fundamental para que os atores

educacionais possam compreender a situação educacional do país, das unidades

federativas, dos municípios e do Distrito Federal, bem como das escolas e, com isso,

acompanhar a efetividade das políticas públicas.

A compreensão da situação educacional ocorre por intermédio de um conjunto amplo

de indicadores que possibilitam monitorar o desenvolvimento da educação brasileira,

como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (ldeb), as taxas de

rendimento e de fluxo escolar, a distorção idade-série, entre outros, que servem de

referência para as metas do Plano Nacional da Educação (PNE), que podem ser

acompanhadas no Observatório do PNE. Todos esses indicadores são calculados

com base nos dados do Censo Escolar.

Além disso, as matrículas e os dados escolares coletados servem de base para o

repasse de recursos do governo federal e para o planejamento e divulgação de dados

das avaliações realizadas pelo Inep. Todos esses Indicadores Educacionais são

calculados com base nos dados do Censo Escolar.

Responsabilidades e deveres – O Censo é realizado de forma descentralizada, por

meio de uma colaboração entre a União, os estados e os municípios. De acordo com

a Portaria MEC nº 316, de 4 de abril de 2007, as atribuições dos diferentes atores no

processo são:

a) Ao Inep cabe definir e disponibilizar para os demais atores o cronograma anual de

atividades, os instrumentos e os meios necessários à execução do

Censo; estabelecer mecanismos de controle de qualidade da informação; organizar e

enviar para publicação os resultados; além de avaliar e acompanhar todas as etapas

do processo censitário, a fim de garantir o alcance de seus objetivos e o

aperfeiçoamento constante;

b) Aos gestores dos sistemas estaduais e municipais de educação cabe treinar os

agentes que coordenarão o processo censitário nas respectivas escolas vinculadas;

acompanhar e controlar toda a execução do processo censitário no seu território; zelar

pelo cumprimento dos prazos e normas estabelecidas, bem como responsabilizar-se

solidariamente pela veracidade dos dados declarados nos seus respectivos sistemas

de ensino;

c) Aos diretores e dirigentes dos estabelecimentos de ensino público e privado cabe

responder ao Censo Escolar da Educação Básica, no Sistema Educacenso,

responsabilizando-se pela veracidade das informações declaradas.

Com relação às responsabilidades das escolas relativas aos procedimentos de

preenchimento do Censo Escolar, é importante enfatizar que os dados declarados

pelas unidades escolares devem ter como base os registros administrativos e

acadêmicos de cada escola (ficha de matrícula, diário de classe, livro de frequência,

histórico escolar, sistemas eletrônicos de acompanhamento, diário do professor,
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regimento escolar, projeto político-pedagógico, documentos de modulação de

professores e de enturmação, dentre outros). Essa exigência é fundamental para a

garantia da fidedignidade dos dados declarados.

O Educacenso é uma radiografia detalhada do sistema educacional brasileiro. A

ferramenta permite obter dados individualizados de cada estudante, professor, turma

e escola do país, tanto das redes públicas (federal, estaduais e municipais) quanto da

rede privada. Todo o levantamento é feito pela internet.

A partir dos dados do Educacenso, é calculado o Índice de Desenvolvimento da

Educação Básica (Ideb) e planejada a distribuição de recursos para alimentação,

transporte escolar e livros didáticos, entre outros.

Coleta do Censo Escolar 2021

A coleta das informações do Censo Escolar é dividida em duas etapas. Na primeira
(em andamento), a chamada Matrícula Inicial, o Inep apura informações sobre os
estabelecimentos de ensino, turmas, alunos, gestores e profissionais escolares em
sala de aula. Os resultados finais desta etapa serão divulgados em janeiro de 2022.
Já na segunda etapa, na Situação do Aluno, são levantadas informações relativas ao
“rendimento” dos estudantes — quantidade de aprovados ou reprovados — e ao
“movimento” — quantos foram transferidos, deixaram de frequentar a escola ou
faleceram —, ao término do ano letivo.

Principal pesquisa estatística da educação básica, o Censo Escolar é coordenado pelo
Inep e realizado, em regime de colaboração, entre as secretarias estaduais e
municipais de Educação, com a participação de todas as escolas públicas e privadas
do país. O levantamento abrange as diferentes etapas e modalidades da educação
básica: ensino regular, educação especial, educação de jovens e adultos (EJA) e
educação profissional.

Ver Tabela a seguir:
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ANEXO I -

Os resultados referem-se à matrícula inicial na Creche, Pré-Escola, Ensino Fundamental e Ensino Médio (incluindo o médio integrado e

normal magistério), no Ensino Regular e na Educação de Jovens e Adultos presencial Fundamental e Médio (incluindo a EJA integrada à

educação profissional) das redes estaduais e municipais, urbanas e rurais em tempo parcial e integral e o total de matrículas nessas redes de
ensino. As matrículas da Educação Especial constam no Anexo II.

Os resultados são apresentados por Unidade da Federação, em ordem alfabética, segundo os municípios.

Unidades da

Federação
Municípios

Dependência

Administrativa

Matrícula inicial

Ensino Regular EJA

Educação Infantil Ensino Fundamental
Médio

EJA Presencial

Creche Pré- escola Anos Iniciais Anos Finais
Fundamental Médio

Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral

SAO FELIPE

Estadual

Urbana
0 0 0 0 0 0 0 0 997 0 0 209

Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Municipal
Urbana

74 205 77 130 423 179 888 0 0 0 715 0

Municipal

Rural
82 190 58 136 404 58 120 0 0 0 883 0

Estadual e

Municipal
156 395 135 266 827 237 1.008 0 997 0 1.598 209
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ANEXO II

Os resultados referem-se à matrícula inicial na Creche, Pré-Escola, Ensino Fundamental e Ensino Médio (incluindo o médio integrado e

normal magistério), e na Educação de Jovens e Adultos presencial Fundamental e Médio (incluindo a EJA integrada à educação

profissional) da Educação Especial, das redes estaduais e municipais, urbanas e rurais em tempo parcial e integral e o total de matrículas
nessas redes de ensino.

Os resultados são apresentados por Unidade da Federação, em ordem alfabética, segundo os municípios.

Unidades da
Federação

Municípios

Dependência
Administrativa

Matrícula inicial

Educação Especial (Alunos de Escolas Especiais, Classes Especiais e Incluídos) EJA

Educação Infantil Ensino Fundamental
Médio

EJA Presencial

Creche Pré- escola Anos Iniciais Anos Finais
Fundamental Médio

Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral

SAO FELIPE

Estadual

Urbana
0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 10

Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Municipal

Urbana
0 0 0 0 11 3 98 0 0 0 22 0

Municipal

Rural
0 0 0 1 10 0 1 0 0 0 4 0

Estadual e
Municipal

0 0 0 1 21 3 99 0 42 0 26 10

Obs: A publicação do resultado final será publicada em diário oficial no dia trinta e um
de janeiro de dois mil e vinte dois.

As matrículas e os dados escolares coletados servem de base para o repasse de
recursos do Governo Federal e para o planejamento e a divulgação de dados das
avaliações realizadas pelo Inep. O censo também é uma ferramenta fundamental para
que os atores educacionais possam compreender a situação educacional do Brasil,
das unidades federativas e dos municípios, bem como das escolas, permitindo
acompanhar a efetividade das políticas públicas.

Essa compreensão é proporcionada por meio de um conjunto amplo de indicadores
que possibilitam monitorar o desenvolvimento da educação brasileira, como o Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica (ldeb), as taxas de rendimento e de fluxo
escolar, a distorção idade-série, entre outros. Todos são calculados com base nos
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dados do Censo Escolar e parte deles servem de referência para as metas do Plano
Nacional da Educação (PNE).

A coleta de dados das escolas tem caráter declaratório e é dividida em duas etapas.

A primeira etapa consiste no preenchimento da Matricula inicial quando ocorrem à

coleta de informações sobre os estabelecimentos de ensino, gestores, turmas, alunos

e profissionais escolares em sala de aula. A segunda etapa ocorre com o

preenchimento de informações sobre a situação do aluno, e considera os dados sobre

o movimento e rendimento escolar dos alunos, ao final do ano letivo.

Maior levantamento de dados estatísticos da educação brasileira, o Censo Escolar é

realizado anualmente com a colaboração de todas as instituições públicas e privadas

com oferta de ensino infantil, fundamental e médio.
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Dados Institucionais

UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA

Unidade Escolar Localização 2020 2021

Escola Luís Eduardo Magalhães Zona Urbana 536 521

Escola Presidente Médici Zona Urbana 615 644

Escola Renato Medrado Zona Urbana 296 415

Escola Brinquedoteca Minha

Mestra

Zona Urbana 112 156

Escola José Guedes Zona Urbana 151 215

Escola Francisco de Assis
Guedes

Zona Urbana 112 178

Escola Raimundo Ferreira Zona Urbana 74 199

Escola Gisélia Neiva Santana Zona Urbana 113 154

Escola Ovídio Andrade Zona Urbana 138            415

Censo Escolar 2020/2021

Total de Alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino
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UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL

Unidade

Escolar

Localização
2020 2021

Escola Dr. Jorge
Augusto Novís

Zona Rural
286 369

Escola José Sarney Zona Rural
129 154

Escola Maria dos Anjos

Andrade

Lima

Zona Rural

244 481

Escola Abílio Pereira
Peixoto

Zona Rural
24 55

Escola Costa e Silva Zona Rural
92 239

Escola Santo Antônio Zona Rural
105 366

Escola Castelo Branco Zona Rural
189 239

Escola do Caboclo Zona Rural
89 171

O Censo Escolar é o principal instrumento de coleta de informações da

educação básica e a mais importante pesquisa estatística educacional

brasileira. É coordenado pelo Inep e realizado em regime de colaboração entre

as secretarias estaduais e municipais de educação e com a participação de

todas as escolas públicas e privadas do país.

Ele abrange as diferentes etapas e modalidades da educação básica e

profissional:

Ensino regular (educação infantil, ensino   fundamental   e   médio); Educação

especial;

Modalidade substitutiva;

Educação de Jovens e Adultos (EJA);

Educação profissional (cursos técnicos e cursos de formação inicial continuada

ou qualificação profissional).

32 



MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA DOM MACEDO COSTA

CEP:44550-000 - SÃO FELIPE - BA

TELEFONE: (75) 3628-3749

TOTAL DE ALUNOS 1.689 Alunos Matriculados

Atendimento EJA Presencial Ensino Fundamental Series Iniciais – 1ª a 4ª
Série

Ensino Fundamental Series Iniciais – 1ª a 4ª
Série

Series Finais - 5ª a 8ª Série

Nome da
Escola

Total de Alunos
Matriculados

Escola Municipal Deputado Luís Eduardo
Magalhaes

95

Escola Municipal Presidente Médici 86

Escola Municipal Ovidio Andrade 214

Escola Municipal Jose Guedes 119

Escola Municipal Raimundo dos Santos Ferreira 113

Escola Municipal Francisco de Assis Guedes 67

Escola Municipal Santo Antônio 18

Escola Municipal Renato Medrado 90

Escola Municipal Presidente Costa e Silva 38

Escola Municipal Castelo Branco 46

Escola Municipal Santo Antonio 263

Escola Municipal Maria dos Anjos Andrade  323

Escola Municipal Jose Sarney 64

Escola Municipal do Caboclo 78

Escola Municipal Abilio Pereira Peixoto 25

Escola Municipal Jorge Augusto Novis 68
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TOTAL DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 2021

ESCOLA MUNICIPAL BRINQUEDOTECA MINHA MESTRA

SERIE ETAPA ALUNOS MATRICULADOS

GRUPO II - A Educação Infantil - Tempo Integral 28

GRUPO II - B Educação Infantil - Tempo Integral 24

GRUPO III - A Educação Infantil - Tempo Integral 27

GRUPO III - B Educação Infantil - Tempo Integral 28

GRUPO IV  Educação Infantil - Tempo Integral 26

GRUPO V Educação Infantil - Tempo Integral 23

TOTAL 156

ESCOLA MUNICIPAL GISÉLIA NEIVA SANTANA

SERIE ETAPA ALUNOS MATRICULADOS

GRUPO II  - VESPERTINO A Educação infantil - Ensino Regular 24

GRUPO II  - VESPERTINO B Educação infantil - Ensino Regular 21

GRUPO III - MATUTINO Educação infantil - Ensino Regular 31

GRUPO IV - MATUTINO Educação infantil - Ensino Regular 18

GRUPO IV - VESPERTINO Educação infantil - Ensino Regular 19

GRUPO V - MATUTINO Educação infantil - Ensino Regular 20

GRUPO V - VESPERTINO Educação infantil - Ensino Regular 21

TOTAL 154
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TOTAL DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 2021

ESCOLA MUNICIPAL OVÍDIO ANDRADE

SERIE ETAPA
ALUNOS

MATRICULADOS

GRUPO II - TURMA A Educação Infantil - Tempo Integral 32

GRUPO II - TURMA B Educação Infantil - Tempo Integral 30

GRUPO III - TURMA - A Educação Infantil - Tempo Integral 25

GRUPO III - TURMA - B Educação Infantil - Tempo Integral 24

GRUPO IV - TURMA - A Educação Infantil - Tempo Integral 22

GRUPO IV - TURMA - B Educação Infantil - Tempo Integral 21

GRUPO V - TURMA - A Educação Infantil - Tempo Integral 24

GRUPO V - TURMA - B Educação Infantil - Tempo Integral 23

EJA 1ª E 2ª Serie - DENISE
Educação Jovens e Adultos  - EJA - Anos

Iniciais 21

EJA 1ª E 2ª Serie - MARCOS
Educação Jovens e Adultos  - EJA - Anos

Iniciais 38

EJA 1ª E 2ª Serie - MARIA BENEDITA
Educação Jovens e Adultos  - EJA - Anos

Iniciais 33

EJA 1ª E 2ª Serie - LIDIANE
Educação Jovens e Adultos  - EJA - Anos

Iniciais 34

EJA 3ª E 4ª Serie - FRANCIANE
Educação Jovens e Adultos  - EJA - Anos

Iniciais 25

EJA 3ª E 4ª Serie - VERONICA
Educação Jovens e Adultos  - EJA - Anos

Iniciais 40

EJA 3ª E 4ª Serie - JUCELIA
Educação Jovens e Adultos  - EJA - Anos

Iniciais 23

TOTAL 415

35 



MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA DOM MACEDO COSTA

CEP:44550-000 - SÃO FELIPE - BA

TELEFONE: (75) 3628-3749
TOTAL DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 2021

ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS GUEDES

SERIE ETAPA
ALUNOS

MATRICULADOS

1º ANO - MATUTINO Fundamental 09 anos - Ensino Regular 24

2º ANO - MATUTINO Fundamental 09 anos - Ensino Regular 17

3º ANO - MATUTINO Fundamental 09 anos - Ensino Regular 23

4º ANO - MATUTINO Fundamental 09 anos - Ensino Regular 23

5º ANO - VESPERTINO Fundamental 09 anos - Ensino Regular 24
EPJAI 1ª E 2ª Serie - NOTURNO -

EDNEIA
Educação Jovens e Adultos  - EJA - Anos

Iniciais 33
EPJAI 1ª E 2ª Serie - NOTURNO -

SIMONE
Educação Jovens e Adultos  - EJA - Anos

Iniciais 34

TOTAL 178

ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GUEDES

SERIE ETAPA
ALUNOS

MATRICULADOS

1º ANO - INTEGRAL Fundamental 09 anos - Tempo Integral 12

2º ANO - INTEGRAL Fundamental 09 anos - Tempo Integral 12

3º ANO - INTEGRAL Fundamental 09 anos - Tempo Integral 18

4º ANO - INTEGRAL  Fundamental 09 anos - Tempo Integral 23

5º ANO - INTEGRAL Fundamental 09 anos - Tempo Integral 31
EPJAI 1ª E 2ª Serie - NOTURNO -

BEATRIZ
Educação Jovens e Adultos  - EJA - Anos

Iniciais 35
EPJAI 1ª E 2ª Serie - NOTURNO -

EDILEUZA
Educação Jovens e Adultos  - EJA - Anos

Iniciais 31
EPJAI 3ª E 4ª Serie - NOTURNO -

REGINA
Educação Jovens e Adultos  - EJA - Anos

Iniciais 22
EPJAI 3ª E 4ª Serie - NOTURNO -

ELIANA
Educação Jovens e Adultos  - EJA - Anos

Iniciais 31

TOTAL 215
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ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO DOS SANTOS FERREIRA

SERIE ETAPA
ALUNOS

MATRICULADOS

1º ANO - INTEGRAL Fundamental 09 anos - Tempo Integral 18

2º ANO - INTEGRAL  Fundamental 09 anos - Tempo Integral 20

3º ANO - INTEGRAL Fundamental 09 anos - Tempo Integral 15

4º ANO - INTEGRAL Fundamental 09 anos - Tempo Integral 16

5º ANO - INTEGRAL  Fundamental 09 anos - Tempo Integral 17
EPJAI 1ª E 2ª Serie - RAFAELA

ALMEIDA
Educação Jovens e Adultos  - EJA - Anos

Iniciais 27

EPJAI 1ª E 2ª Serie - LUZIA LIMA
Educação Jovens e Adultos  - EJA - Anos

Iniciais 19

EPJAI 1ª E 2ª Serie - REGIANE
Educação Jovens e Adultos  - EJA - Anos

Iniciais 19

EPJAI 1ª E 2ª Serie - VIRGINIA
Educação Jovens e Adultos  - EJA - Anos

Iniciais 20

EPJAI 1ª E 2ª Serie - BEATRIZ
Educação Jovens e Adultos  - EJA - Anos

Iniciais 26

EJA 3ª E 4ª Serie - RAFAELA ALMEIDA
Educação Jovens e Adultos  - EJA - Anos

Iniciais 2

TOTAL 199
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ESCOLA MUNICIPAL RENATO MEDRADO

SERIE ETAPA
ALUNOS

MATRICULADOS

1º ANO - MATUTINO Fundamental 09 anos - Ensino Regular 28

1º ANO - VESPERTINO Fundamental 09 anos - Ensino Regular 29

2º ANO - MATUTINO Fundamental 09 anos - Ensino Regular 35

2º ANO - VESPERTINO Fundamental 09 anos - Ensino Regular 32

3º ANO - MATUTINO Fundamental 09 anos - Ensino Regular 26

3º ANO - VESPERTINO Fundamental 09 anos - Ensino Regular 19

4º ANO - MATUTINO Fundamental 09 anos - Ensino Regular 33

4º ANO - MATUTINO - A Fundamental 09 anos - Ensino Regular 31

4º ANO - MATUTINO - B Fundamental 09 anos - Ensino Regular 23

5º ANO - MATUTINO - A Fundamental 09 anos - Ensino Regular 21

5º ANO - MATUTINO - B Fundamental 09 anos - Ensino Regular 33

5º ANO - VESPERTINO  Fundamental 09 anos - Ensino Regular 15
EPJAI 1ª E 2ª Serie - NOTURNO -

MARIA
Educação Jovens e Adultos  - EJA - Anos

Iniciais 24
EPJAI 1ª E 2ª Serie - NOTURNO -

LORIENE
Educação Jovens e Adultos  - EJA - Anos

Iniciais 22
EPJAI 1ª E 2ª Serie - NOTURNO -

LUCINEIDE
Educação Jovens e Adultos  - EJA - Anos

Iniciais 23
EPJAI 1ª E 2ª Serie - NOTURNO -

MATHEUS
Educação Jovens e Adultos  - EJA - Anos

Iniciais 21

TOTAL 415
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ESCOLA MUNICIPAL LUIS EDUARDO MAGALHÃES

SERIE ETAPA
ALUNOS

MATRICULADOS

6º ANO - A - MATUTINO
Ensino Fundamental II - 09 anos - Ensino

Regular 31

6º ANO - B - MATUTINO
Ensino Fundamental II - 09 anos - Ensino

Regular 34

6º ANO - VESPERTINO - A
Ensino Fundamental II - 09 anos - Ensino

Regular 36

7º ANO  -  MATUTINO - A
Ensino Fundamental II - 09 anos - Ensino

Regular 27

7º ANO  - MATUTINO - B
Ensino Fundamental II - 09 anos - Ensino

Regular 26

7º ANO  -  MATUTINO - C
Ensino Fundamental II - 09 anos - Ensino

Regular 29

7º ANO - VESPERTINO - A
Ensino Fundamental II - 09 anos - Ensino

Regular 32

8º ANO - MATUTINO -A
Ensino Fundamental II - 09 anos - Ensino

Regular 36

8º ANO - MATUTINO -B
Ensino Fundamental II - 09 anos - Ensino

Regular 33

8º ANO - VESPERTINO - B
Ensino Fundamental II - 09 anos - Ensino

Regular 18

8º ANO - Vespertino - A
Ensino Fundamental II - 09 anos - Ensino

Regular 23

9º ANO - Matutino - A
Ensino Fundamental II - 09 anos - Ensino

Regular 34

9º ANO - Matutino - B
Ensino Fundamental II - 09 anos - Ensino

Regular 27

9º ANO - Matutino - C
Ensino Fundamental II - 09 anos - Ensino

Regular 21

9º ANO - Vespertino - A
Ensino Fundamental II - 09 anos - Ensino

Regular 19
EPJAI 5ª e 6ª Série -NOTURNO -

TURMA A
Educação de Jovens e Adultos - EJA - Anos

Finais 40
EPJAI 7ª e 8ª Série -NOTURNO -

TURMA A
Educação de Jovens e Adultos - EJA - Anos

Finais 21
EPJAI 7ª e 8ª Série - NOTURNO -

TURMA B
Educação de Jovens e Adultos - EJA - Anos

Finais 34

TOTAL 521
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ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE MÉDICÍ

SERIE ETAPA
ALUNOS

MATRICULADOS

6º ANO - Castro Alves - Matutino Fundamental II 09 anos - Ensino Regular 39

6º ANO - Joao Ubaldo - Matutino Fundamental II 09 anos - Ensino Regular 39

6º ANO - Castro Alves - Vespertino Fundamental II 09 anos - Ensino Regular 40

6º ANO - Ruy Barbosa - Vespertino Fundamental II 09 anos - Ensino Regular 32

7º ANO - Jorge Amado - Matutino Fundamental II 09 anos - Ensino Regular 37

7º ANO - Ruy Barbosa - Matutino Fundamental II 09 anos - Ensino Regular 37

7º ANO - Joao Ubaldo - Vespertino Fundamental II 09 anos - Ensino Regular 32

7º ANO - Jorge Amado  - Vespertino Fundamental II 09 anos - Ensino Regular 32

8º ANO  - Paulo Freire - Matutino Fundamental II 09 anos - Ensino Regular 38

8º ANO - Darcy Ribeiro - Matutino Fundamental II 09 anos - Ensino Regular 38

8º ANO - Paulo Freire - Vespertino Fundamental II 09 anos - Ensino Regular 31

8º ANO - Darcy Ribeiro - Vespertino Fundamental II 09 anos - Ensino Regular 30

9º ANO - Anisio Teixeira - Matutino Fundamental II 09 anos - Ensino Regular 36
9º ANO - Florestan Fernandes -
Matutino Fundamental II 09 anos - Ensino Regular 37

9º ANO - Anisio Teixeira - Vespertino Fundamental II 09 anos - Ensino Regular 34
9º ANO - Florestan Fernandes -
Vespertino Fundamental II 09 anos - Ensino Regular 28

EJA I - 6º e 7º Ano - Castro Alves -
Noturno

Educação de Jovens e Adultos - EJA - Anos
Finais 29

EJA II - 8º e 9º Ano - Jorge Amado  -
Noturno

Educação de Jovens e Adultos - EJA - Anos
Finais 27

EJA II - 8º e 9º Ano - João Ubaldo  -
Noturno

Educação de Jovens e Adultos - EJA - Anos
Finais 28

TOTAL 644
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ESCOLA MUNICIPAL DO CABOCLO

SERIE ETAPA
ALUNOS

MATRICULADOS

G II - MATUTINO Educação Infantil - Ensino Regular 13

G III - MATUTINO Educação Infantil - Ensino Regular 9

G IV - MATUTINO Educação Infantil - Ensino Regular 9

G V - MATUTINO Educação Infantil - Ensino Regular 10

1º ANO - MATUTINO Fundamental I - 09 anos - Ensino Regular 10

2º ANO - MATUTINO Fundamental I - 09 anos - Ensino Regular 6

3º ANO - VESPERTINO Fundamental I - 09 anos - Ensino Regular 16

4º ANO - VESPERTINO Fundamental I - 09 anos - Ensino Regular 5

5º ANO - VESPERTINO Fundamental I - 09 anos - Ensino Regular 15

EPJAI 1ª E 2ª SERIE - MAURICIO
Educação de Jovens e Adultos - EJA - Anos

Iniciais 13
EPJAI 1ª E 2ª SERIE - MARIA

APARECIDA
Educação de Jovens e Adultos - EJA - Anos

Iniciais 28

EPJAI 1ª E 2ª SERIE - ARLEN
Educação de Jovens e Adultos - EJA - Anos

Iniciais 21

EPJAI 5ª E 6ª SERIE  - NOTURNO
Educação de Jovens e Adultos - EJA - Anos

Iniciais 16

TOTAL 171
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ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO

SERIE ETAPA
ALUNOS

MATRICULADOS

GRUPO II - MATUTINO Educação Infantil - Ensino Regular  20

GRUPO III - MATUTINO Educação Infantil - Ensino Regular  12

GRUPO IV - MATUTINO Educação Infantil - Ensino Regular  8

GRUPO V - MATUTINO Educação Infantil - Ensino Regular  14

1º ANO - MATUTINO Fundamental 09 anos - Ensino Regular  14

2º ANO -  MATUTINO Fundamental 09 anos - Ensino Regular  9

3º ANO - MATUTINO Fundamental 09 anos - Ensino Regular  12

4º ANO - VESPERTINO Fundamental 09 anos - Ensino Regular  5

5º ANO  - VESPERTINO Fundamental 09 anos - Ensino Regular  9
EPJAI 1ª E 2ª Serie - NOTURNO -

RAILDA
Educação de Jovens e Adultos - EJA -Anos

Iniciais 17
EPJAI 1ª E 2ª Serie - NOTURNO -

MARLI
Educação de Jovens e Adultos - EJA -Anos

Iniciais 21
EPJAI 1ª E 2ª Serie - NOTURNO -

TALITA
Educação de Jovens e Adultos - EJA -Anos

Iniciais 18
EPJAI 1ª E 2ª Serie - NOTURNO -

JAMILE
Educação de Jovens e Adultos - EJA -Anos

Iniciais 19
EPJAI 1ª E 2ª Serie - NOTURNO -

IZIDORIA
Educação de Jovens e Adultos - EJA -Anos

Iniciais 21
EPJAI 1ª E 2ª Serie - NOTURNO -

RAQUEL
Educação de Jovens e Adultos - EJA -Anos

Iniciais 24
EPJAI 1ª E 2ª Serie - NOTURNO -

CLEUZA
Educação de Jovens e Adultos - EJA -Anos

Iniciais 18
EPJAI 3ª E 4ª Serie - NOTURNO -

LUANA
Educação de Jovens e Adultos - EJA -Anos

Iniciais 23
EPJAI 3ª E 4ª Serie - NOTURNO -

JIRLANE
Educação de Jovens e Adultos - EJA -Anos

Iniciais 24
EPJAI 3ª E 4ª Serie - NOTURNO -

LEIDIANE
Educação de Jovens e Adultos - EJA -Anos

Iniciais 24

EPJAI 5ª E 6ª Serie - NOTURNO
Educação de Jovens e Adultos - EJA -Anos

Finais 54

TOTAL 366
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ESCOLA MUNICIPAL MARIA DOS ANJOS DE ANDRADE LIMA

SERIE ETAPA
ALUNOS

MATRICULADOS

GRUPO II - INTEGRAL Educação Infantil - Tempo Integral 23

GRUPO III - INTEGRAL Educação Infantil - Tempo Integral 15

GRUPO IV - INTEGRAL Educação Infantil - Tempo Integral 17

GRUPO V - INTEGRAL Educação Infantil - Tempo Integral 18

1º ANO - MATUTINO
Fundamental 09 anos - Ensino

Regular 19

2º ANO - MATUTINO
Fundamental 09 anos - Ensino

Regular 14

3º ANO - VESPERTINO
Fundamental 09 anos - Ensino

Regular 23

4º ANO - VESPERTINO
Fundamental 09 anos - Ensino

Regular 17

5º ANO - VESPERTINO
Fundamental 09 anos - Ensino

Regular 12

EPJAI 1ª E 2ª Serie - NOTURNO - FLAVIA
Educação de Jovens e Adultos - EJA-

Anos Iniciais 18
EPJAI 1ª E 2ª Serie - NOTURNO -

ANTONIA
Educação de Jovens e Adultos - EJA-

Anos Iniciais 13
EPJAI 1ª E 2ª Serie - NOTURNO -

ANGELA
Educação de Jovens e Adultos - EJA-

Anos Iniciais 22
EPJAI 1ª E 2ª Serie - NOTURNO -

SANDRA
Educação de Jovens e Adultos - EJA-

Anos Iniciais 17
EPJAI 1ª E 2ª Serie - NOTURNO - ANA

PAULA
Educação de Jovens e Adultos - EJA-

Anos Iniciais 20
EPJAI 1ª E 2ª Serie - NOTURNO -

MONICA
Educação de Jovens e Adultos - EJA-

Anos Iniciais 19
EPJAI 1ª E 2ª Serie - NOTURNO -

KAUAN
Educação de Jovens e Adultos - EJA-

Anos Iniciais 18
EPJAI 1ª E 2ª Serie - NOTURNO -

ALEXSANDRA
Educação de Jovens e Adultos - EJA-

Anos Iniciais 17

EPJAI 3ª E 4ª Serie - NOTURNO - ELIENE
Educação de Jovens e Adultos - EJA-

Anos Finais 13
EPJAI 3ª E 4ª Serie - NOTURNO -

CRISTIANE DA SILVA
Educação de Jovens e Adultos - EJA-

Anos Iniciais 12
EPJAI 3ª E 4ª Serie - NOTURNO -

CRISTIANE SOARES
Educação de Jovens e Adultos - EJA-

Anos Iniciais 12
EPJAI 3ª E 4ª Serie - NOTURNO -

VANESSA
Educação de Jovens e Adultos - EJA-

Anos Iniciais 20

EPJAI 5ª E 6º Serie - NOTURNO
Educação de Jovens e Adultos - EJA-

Anos Finais 45

EPJAI 5ª E 6º Serie - NOTURNO
Educação de Jovens e Adultos - EJA-

Anos Finais 45

EPJAI 7ª E 8º Serie - NOTURNO
Educação de Jovens e Adultos - EJA-

Anos Finais 26

TOTAL 481
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ESCOLA MUNICIPAL ABILIO FERREIRA PEIXOTO

SERIE ETAPA
ALUNOS

MATRICULADOS

GRUPO II - INTEGRAL Educação Infantil - Tempo Integral 2

GRUPO III - INTEGRAL Educação Infantil - Tempo Integral 15

GRUPO IV - INTEGRAL Educação Infantil - Tempo Integral 5

GRUPO V - INTEGRAL Educação Infantil - Tempo Integral 2

1º ANO - INTEGRAL
Ensino Fundamental 09 anos - Ensino

Regular 3

2º ANO - INTEGRAL
Ensino Fundamental 09 anos - Ensino

Regular 3
EPJAI 1ª E 2ª Serie - NOTURNO -

JAQUELINE
Educação de Jovens e Adultos - EJA- Anos

Finais 25

TOTAL 55

ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO

SERIE ETAPA
ALUNOS

MATRICULADOS

GRUPO II - INTEGRAL - TURMA A Educação Infantil - Tempo Integral 17

GRUPO II - INTEGRAL - TURMA B Educação Infantil - Tempo Integral 17

GRUPO III - INTEGRAL Educação Infantil - Tempo Integral 28

GRUPO IV - INTEGRAL Educação Infantil - Tempo Integral 15

GRUPO  V - INTEGRAL Educação Infantil - Tempo Integral 27

1º ANO - MATUTINO
Ensino Fundamental 09 anos - Ensino

Regular 20

2º ANO - MATUTINO
Ensino Fundamental 09 anos - Ensino

Regular 18

3º ANO - MATUTINO
Ensino Fundamental 09 anos - Ensino

Regular 19

4º ANO - MATUTINO
Ensino Fundamental 09 anos - Ensino

Regular 18

5º ANO - VESPERTINO
Ensino Fundamental 09 anos - Ensino

Regular 14
EPJAI 1ª E 2ª Serie - NOTURNO -

LUDMILA
Educação de Jovens e Adultos - EJA- Anos

Iniciais 22
EPJAI 1ª E 2ª Serie - NOTURNO - ALANI

CHABI
Educação de Jovens e Adultos - EJA- Anos

Iniciais 15

EPJAI 3ª E 4ª Serie - GABRIELA
Educação de Jovens e Adultos - EJA- Anos

Iniciais 9

TOTAL 239
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ESCOLA MUNICIPAL COSTA E SILVA

SERIE ETAPA
ALUNOS

MATRICULADOS

GRUPO II - MATUTINO Educação Infantil - Ensino Regular 21

GRUPO III - MATUTINO Educação Infantil - Ensino Regular 9

GRUPO VI - MATUTINO Educação Infantil - Ensino Regular 12

GRUPO V - MATUTINO Educação Infantil - Ensino Regular 5

1º ANO - MATUTINO
Ensino Fundamental 09 anos - Ensino

Regular 6

2º ANO - MATUTINO
Ensino Fundamental 09 anos - Ensino

Regular 10

3º ANO -  MATUTINO
Ensino Fundamental 09 anos - Ensino

Regular 12

4º ANO - VESPERTINO
Ensino Fundamental 09 anos - Ensino

Regular 6

5º ANO -VESPERTINO
Ensino Fundamental 09 anos - Ensino

Regular 17
EPJAI 1ª E 2ª Serie - NOTURNO -

LIDIANE
Educação de Jovens e Adultos - EJA - Anos

Iniciais 17
EPJAI 3ª E 4ª Serie - NOTURNO -

ROZANA
Educação de Jovens e Adultos - EJA - Anos

Iniciais 21

TOTAL 136
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ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SARNEY

SERIE ETAPA
ALUNOS

MATRICULADOS

GRUPO II - INTEGRAL Educação Infantil - Tempo Integral 18

GRUPO III - INTEGRAL Educação Infantil - Tempo Integral 8

GRUPO  IV - INTEGRAL Educação Infantil - Tempo Integral 5

GRUPO V - INTEGRAL Educação Infantil - Tempo Integral 7

1º ANO - INTEGRAL
Ensino Fundamental 09 anos - Tempo

Integral 12

2º ANO - INTEGRAL
Ensino Fundamental 09 anos - Tempo

Integral 17

3º ANO - INTEGRAL
Ensino Fundamental 09 anos - Tempo

Integral 11

4º ANO - INTEGRAL
Ensino Fundamental 09 anos - Tempo

Integral 7

5º ANO - INTEGRAL
Ensino Fundamental 09 anos - Tempo

Integral 5
EPJAI 1ª E 2ª Serie - NOTURNO  -

LAIANNE
Educação de Jovens e Adultos - EJA - Anos

Iniciais 26
EPJAI 3ª E 4ª Serie - NOTURNO  -

DENISE
Educação de Jovens e Adultos - EJA - Anos

Iniciais 12

EPJAI 5ª E 6ª Serie - NOTURNO
Educação de Jovens e Adultos - EJA - Anos

Finais 26

TOTAL 154
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ESCOLA MUNICIPAL DR. JORGE AUGUSTO NOVIS

SERIE ETAPA
ALUNOS

MATRICULADOS

GRUPO II - INTEGRAL Educação Infantil - Tempo Integral 27

GRUPO III - INTEGRAL Educação Infantil - Tempo Integral 24

GRUPO IV - INTEGRAL Educação Infantil - Tempo Integral 16

GRUPO V - INTEGRAL Educação Infantil - Tempo Integral 25

1º ANO - MATUTINO  Fundamental I - 09 anos - Ensino Regular 17

2º ANO - MATUTINO Fundamental I - 09 anos - Ensino Regular 19

3º ANO - MATUTINO Fundamental I - 09 anos - Ensino Regular 20

4º ANO - MATUTINO Fundamental I - 09 anos - Ensino Regular 13

5º ANO - MATUTINO  Fundamental I - 09 anos - Ensino Regular 19

6º ANO - VESPERTINO - A
Ensino Fundamental II - 09 anos - Ensino

Regular 21

6º ANO - VESPERTINO - B
Ensino Fundamental II - 09 anos - Ensino

Regular 20

7ª ANO - VESPERTINO
Ensino Fundamental II - 09 anos - Ensino

Regular 31

8ª ANO - VESPERTINO
Ensino Fundamental II - 09 anos - Ensino

Regular 29

9º ANO - VESPERTINO
Ensino Fundamental II - 09 anos - Ensino

Regular 20
EPJAI 1ª E 2ª Serie -

NOTURNO
Educação de Jovens e Adultos - EJA- Anos

Iniciais 21
EPJAI 3ª E 4º Serie -

NOTURNO
Educação de Jovens e Adultos - EJA- Anos

Iniciais 31
EPJAI 5ª E 6º Serie -

NOTURNO
Educação de Jovens e Adultos - EJA- Anos

Finais 16

TOTAL 369

TOTAL DE ALUNOS NO MUNICÍPIO  4.868
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Metodologia de Realização e Aplicação do
Censo Escolar

A estratégia e a forma de coleta de dados neste ano atípico

de Pandemia ocorreram da mesma forma conforme os anos

anteriores, no início do ano letivo, após a efetivação das

matriculas na rede Municipal de ensino, conforme as

orientações com a publicação de Portaria Municipal, o

departamento técnico da Secretaria, visita as escolas para

avaliação dos documentos necessários para inserção no

Sistema Educacenso, contidos nas pastas de aluno, Diários

de Classes e outros.

Posteriormente esse material é enviado pelo Diretor ao

Coordenador do Censo Municipal para inserir as informações

no Sistema Educacenso, gerando os Relatórios Preliminares

das Turmas conforma a quantidade de alunos existentes na

Unidade Escolar, efetuando a vinculação dos Professores e

Profissionais Escolares, bem como as informações sobre uso

de transporte Escolar e outras informações necessárias a

alimentação do sistema.

Para finalizar esse processo, os Relatórios Finais são

conferidos criteriosamente pelo Diretor ou responsável da

escola, juntamente com o Coordenador do Educacenso, na

Secretaria, efetuando-se o fechamento da Escola no sistema,

imprimindo os recibos e relatórios que serão assinados e
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ambas as partes ficam com as cópias de documentos e

gravação dos dados em mídia, para a consulta futura e

arquivamento nas Unidades Escolares e na Secretaria de

Educação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante todo o periodo de coleta dos dados os responsáveis por cada

Unidade Escolar participaram deste processo com muita dedicação e

excelencia, obtendo assim o resultado planejado se tratando das

questoes administrativas, pedagogicas entre outras. Desta forma,

acreditamosque juntos, aprendemos juntos e superamos as

adversidades deste periodo díficil e desafiador.

REFERENCIAS:

http://censobasico.inep.gov.br/censobasico/#/
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Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral

17 7 6 25 55

Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral

107 49 156

Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral

76 78 154

Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral

426 95 521

Escola Municipal Luís Eduardo Magalhães

Ensino Regular EJA

Educação Infantil Ensino Fundamental
Médio

EJA Presencial

Creche Pré- escola Anos Iniciais Anos Finais
Fundamental Médio

Escola Municipal Gisélia Neiva Santana

Ensino Regular EJA

Educação Infantil Ensino Fundamental
Médio

EJA Presencial

Creche Pré- escola Anos Iniciais Anos Finais
Fundamental Médio

Educação Infantil Ensino Fundamental
Médio

EJA Presencial

Creche Pré- escola Anos Iniciais Anos Finais
Fundamental Médio

TOTAL DE ALUNOS - MATRICULAS REDE MUNICIPAL EDUCACENSO 2021

Ensino Regular EJA

Escola Municipal Abilio Pereira Peixoto

Escola Municipal Brinquedoteca Minha Mestra

Ensino Regular EJA

Educação Infantil Ensino Fundamental
Médio

EJA Presencial

Creche Pré- escola Anos Iniciais Anos Finais
Fundamental Médio
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Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral

22 19 52 78 171

Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral

51 41 88 121 68 369

Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral

325 90 415

Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral

111 67 178

Escola Municipal Francisco Guedes

Ensino Regular EJA

Educação Infantil Ensino Fundamental
Médio

EJA Presencial

Creche Pré- escola Anos Iniciais Anos Finais
Fundamental Médio

Matrícula inicial -

Escola Municipal Renato Medrado

Ensino Regular EJA

Educação Infantil Ensino Fundamental
Médio

EJA Presencial

Creche Pré- escola Anos Iniciais Anos Finais
Fundamental Médio

Matrícula inicial -

Escola Municipal Dr. Jorge Augusto Novis

Ensino Regular EJA

Educação Infantil Ensino Fundamental
Médio

EJA Presencial

Creche Pré- escola Anos Iniciais Anos Finais
Fundamental Médio

Escola Municipal do Caboclo

Ensino Regular EJA

Educação Infantil Ensino Fundamental
Médio

EJA Presencial

Creche Pré- escola Anos Iniciais Anos Finais
Fundamental Médio
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Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral

96 119 215

Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral

26 12 52 64 154

Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral

38 35 85 323 481

Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral

558 86 644

Escola Municipal Presidente Medici

Ensino Regular EJA

Educação Infantil Ensino Fundamental
Médio

EJA Presencial

Creche Pré- escola Anos Iniciais Anos Finais
Fundamental FundamentalII

Escola Municipal Maria dos Anjos Andrade

Ensino Regular EJA

Educação Infantil Ensino Fundamental
Médio

EJA Presencial

Creche Pré- escola Anos Iniciais Anos Finais
Fundamental Médio

Escola Municipal José Sarney

Ensino Regular EJA

Educação Infantil Ensino Fundamental
Médio

EJA Presencial

Creche Pré- escola Anos Iniciais Anos Finais
Fundamental

Fundamental

II

Escola Municipal José Guedes

Ensino Regular EJA

Educação Infantil Ensino Fundamental
Médio

EJA Presencial

Creche Pré- escola Anos Iniciais Anos Finais
Fundamental Médio
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Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral

32 22 49 263 366

Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral

111 90 214 415

Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral

86 113 199

Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral

62 42 89 46 239

Escola Municipal Castelo Branco

Ensino Regular EJA

Educação Infantil Ensino Fundamental
Médio

EJA Presencial

Creche Pré- escola Anos Iniciais Anos Finais
Fundamental Médio

Escola Municipal Raimundo Ferreira

Ensino Regular EJA

Educação Infantil Ensino Fundamental
Médio

EJA Presencial

Creche Pré- escola Anos Iniciais Anos Finais
Fundamental Médio

Escola Municipal Ovídio Andrade

Ensino Regular EJA

Educação Infantil Ensino Fundamental
Médio

EJA Presencial

Creche Pré- escola Anos Iniciais Anos Finais
Fundamental Médio

Ensino Regular EJA

Educação Infantil Ensino Fundamental
Médio

EJA Presencial

Creche Pré- escola Anos Iniciais Anos Finais
Fundamental Fundamental II

Escola Municipal Santo Antonio
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Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral

30 17 51 38 136

Escola Municipal Costa e Silva

Ensino Regular EJA

Educação Infantil Ensino Fundamental
Médio

EJA Presencial

Creche Pré- escola Anos Iniciais Anos Finais
Fundamental Médio
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INEP LOCALIZAÇÃO TOTAL

1 Escola Municipal Abílio Pereira Peixoto 29173302 RURAL 55

2 Escola Municipal Brinquedoteca Minha Mestra 29426880 URBANA 156

3 Escola Municipal Gisélia Neiva Santana 29173680 URBANA 154

4 Escola Municipal Luís Eduardo Magalhães 29391288 URBANA 521

5 Escola Municipal do Caboclo 29173701 RURAL 171

6 Escola Municipal Dr. Jorge Augusto Novis 29173515 RURAL 369

7 Escola Municipal Renato Medrado 29174112 URBANA 415

8 Escola Municipal Francisco Guedes 29174090 URBANA 178

9 Escola Municipal José Guedes 29173604 URBANA 215

10 Escola Municipal José Sarney 29173744 RURAL 154

11 Escola Municipal Maria dos Anjos Andrade 29174023 RURAL 481

12 Escola Municipal Presidente Médici 29174120 URBANA 644

13 Escola Municipal Santo Antônio 29173973 RURAL 366

14 Escola Municipal Ovídio Andrade 29173833 URBANA 415

15 Escola Municipal Raimundo Ferreira 29173469 URBANA 199

16 Escola Municipal Castelo Branco 29174155 RURAL 239

17 Escola Municipal Costa e Silva 29173434 RURAL 136

4868

RELAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO FELIPE

NOME DAS ESCOLAS

TOTAL DE ALUNOS - REDE MUNICIPAL DE ENSINO -  03/11/2021
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ASSESSORA FINANCEIRA DE PROGRAMAS

SILVANIA OLIVEIRA DOS SANTOS

São Felipe – Bahia

03 de Dezembro de 2021
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O presente relatório reverbera ações e atividades desenvolvidas ao longo

do ano de 2021, no âmbito da Assessoria da Empresa “SOS Assessoria”,

representada pela profissional Silvania Oliveira dos Santos. Tendo como

proposito articular demandas do contexto educacional, que abarca o

monitoramento, Execução e Controle de alguns sistemas e plataformas: SIMEC

(Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle), acompanhando

todas as ações e programas, seja no contexto de prorrogação de prazos das

iniciativas contempladas, prestação de contas os equipamentos adquiridos,

acompanhamento das obras para possível alerta do engenheiro, adesão de

programas: Educação Conectada, Brasil na Escola, Educação e Família a partir

da adesão a demanda dos programas migram para a plataforma do PDDE

Interativo para elaboração dos Planos de Atendimento Financeiro, pelos entes

responsáveis, outro sistema monitorado é o SIGPC (Sistema de Gestão das

Prestações de contas), onde foram inseridas as prestações de contas referente

ao ano de 2020 do PNAE (Programa Nacional de prestação de Contas), o

PNATE (Programa Nacional de Transporte Escolar), prestação de contas dos

anos anteriores, o Programa Apoio Suplementar referente a anos anteriores,

PDE -Escola  e PDDE Cultura, dando legitimidade aos processos em pauta e

informado a quem de direito todas as ações aqui pontuadas, com o propósito de

publicitar as demandas para melhor condução dos trabalhos em pauta. Outro

sistema monitorado e o MAVS ( Módulo de Acompanhamento e Validação do

SIOPE), que homologa o SIOPE a cada bimestre. Paralelo a esse contexto os

encaminhamentos deferidos no âmbito dos conselhos:  CAE (Conselho de

Alimentação Escolar), renovação das representatividades que compõe o

conselho, delegando as informações referentes as normativas vigentes e

intermediando todas as proposições para composição do referido conselho, bem

como reunião com as representatividades na escolha da mesa diretiva e inserção

dos conselheiros na plataforma do CAE Virtual, fazendo o acompanhamento no

processo de validação do MEC (Ministério da Educação).

No tocante aos conselhos do CACS – FUNDEB e CAE foram fomentados

os pareceres no sistema do SIGECOM (Sistema de Gestão de Conselhos),

orientado os presidentes dos conselhos no preenchimento do parecer. Foram

intermediadas algumas reuniões para delegar as demandas da Conferência
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Municipal de Educação, bem como a mediação da Conferência, consolidando as

propostas a partir das discussões. As reuniões obtiveram várias vertentes que

subsidiaram as ações em pauta, a título dos momentos com a procuradoria para

fomentar as deliberações das prestações de contas dos anos anteriores com

elaboração dos  relatórios discriminando todos os dados inerentes ao contexto,

tendo como fundamentação as normativas vigentes para legitimar as

argumentações, outros momentos de reuniões foram concretizados para ajustes

de documentações e/ou orientações no âmbito dos programas com os técnicos

da SEMED, Secretário de Educação, bem como equipes da unidades escolares.

Ainda sobre documentos foi elaborado o projeto de lei do NAP (Núcleo de Apoio

Pedagógico), que tem como propósito a normatização da instituição para obter

recursos através dos programas fomentados pelo FNDE, foram elaborados

também documentos para deliberações junto às novas normativas do FNDE no

contexto das prestações de contas do PDDE e Ações Integradas, que tem como

proposito viabilizar as diretrizes e encaminhamentos na aquisição de produtos,

materiais e serviços dando mais legitimidade na gestão democrática dos

recursos descentralizados.

Em se tratando do contexto dos ambientes virtuais foram encaminhados

várias demandas no Fale Conosco do FNDE, que subsidiaram os trabalhos e

consolidaram as ações implementadas no âmbito educacional, a título da

celeridade da análise e aprovação dos dados dos conselhos, questões

relacionadas às prestações de contas dos anos anteriores para fomentar melhor

as deliberações dos procuradores, desbloqueio de senhas no contexto das

plataformas do prefeito, secretário e dos diretores, ferramenta que conglomerou

muitas deliberações e facilitou os encaminhamentos das demandas. Dentre os

aspectos mencionados, houve também a intermediação na elaboração do

relatório de monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação que

autora as vinte metas e suas inúmeras estratégias, com o propósito de fazer uma

análise dos índices educacionais do município, sempre primando pela celeridade

e fidelidade nos dados e informações deferidas, outra intermediação foram as

orientações na elaboração do PAR (Plano de Ações Articuladas 2020/2024,

articulando informações para o cadastramento das iniciativas que fomentaram

as proposições intermediadas pelo FNDE para os quatro anos. Enfim todas as
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ações e atividades mencionadas foram desenvolvidas atendendo rigorosas

analises, bem como reverbera conduções pautadas em legislações exigidas pelo

órgão maior MEC, bem como atendendo as diretrizes municipais no âmbito

educacional, legitimando um trabalho pautado na dedicação e seriedade,

zelando sempre pela qualidade dos serviços e crescimento da Secretária de

Educação do município de São Felipe-BA.

SILVANIA OLIVEIRA DOS SANTOS

ASSESSORA FINANCEIRA DE PROGRAMAS

59 



O presente relatório retrata todo o contexto de ações implementadas

sobre minha responsabilidade, perpassando pelos aspectos administrativo,

pedagógico e financeiro, que requer detrimento processual e continuo para

dirimir todas as proposições de forma a atender e subsidiar as

condicionalidades de um resultado plausível e contundente.

No contexto administrativo foi intermediado as demandas cartorária das

unidades executoras, mediando os processos junto aos diretores

responsáveis, sendo monitorado desde a elaboração da ata até o processo de

registro no cartório e intermediação junto ao banco para que a UEX possa gerir

os recursos vigentes, outro acompanhamento indispensável das UEX são as

Declarações tramitadas pelo contador e a atualização dos dados cadastrais

junto à Receita Federal, sendo encaminhados todos os dados necessários para

a tramitação desse contexto.

Outra ação de cadastramento que determina a legalidade da UEX e a

liberação dos recursos do PDDE Manutenção é viabilizada pelo PDDEWEB,

onde anualmente é realizado a atualização cadastral e a porcentagem que

cada escola necessita para demandar as ações pleiteadas. No tocante ao

Financeiro é elaborado todas as cartas de crédito referentes a cada programa:

PDDE Manutenção, PDDE Campo, PDDE Água, PDDE Escola Acessível,

PDDE Educação Conectada, PDDE tempo de Aprender, PDDE Novo Mais

Educação, PDDE Brasil na Escola, mediante liberação do Secretário e vale

salientar que cada carta emitida vai com todas as diretrizes e normativas que

cada programa prevê. Outra atribuição do financeiro está ligada ao gerenciador

financeiro que abarca todo contexto financeiro das UEX, inclusive a emissão

dos extratos das contas dos programas supracitados, onde o processo de

consolidação de cada programa está atrelado ao processo de análise dos

extratos, bem como ordem bancária emitida pelo FNDE, transferências

realizadas, tarifas cobradas, saldos reprogramados e saldos a ser

reprogramados, todo esse contexto é monitorado continuamente. Ainda sobre

o financeiro é de extrema relevância pontuar o acompanhamento e orientações

aos gestores e responsáveis por cada unidade executora, que requer
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processualmente uma constante verificação de todos os fatos transcorridos,

desde a liberação das cartas de crédito, até a consolidação da prestação de

contas, que perpassa nas orientações de preenchimento dos documentos

comprobatórios: cotações, comparação de preços ordem de preços,

demonstrativo de execução, bens adquiridos, termo de doação, para além de

verificação dos dados das notas fiscais emitidas pelas empresas, todas as

certidões emitidas pelos fornecedores e suas respectivas validades.

Vale salientar que após a verificação mencionada anteriormente das

prestações de contas precisa consolidar os dados discorrendo no

demonstrativo de execução, a título saldo reprogramado do ano anterior, seja

ele custeio e/ou capital, recursos recebidos no exercício, rendimento de

aplicação, gastos realizados no ano em exercício e reprogramar a saldo

restante se houver para o ano subsequente, bem como parecer conclusivo

pontuando todas as inocorrências existentes na prestação de contas, sendo

assinado pela analista e pelo Secretário de educação,  todos esses passos

requer muita atenção e dedicação para não incorrer em erros, implicados

futuros investimentos e comprometendo as gestoras e suas respectivas

unidades executoras. Diante desse contexto o resultado da consolidação de

cada programa é inserido no SIGPC (Sistema de Gestão de Prestação de

Contas), para análise do FNDE.O processo de arquivamento das prestações

de contas é realizado com a reprodução de duas vias, onde o original é

arquivado na Secretária, uma cópia fica na escola e outra cópia é entregue a

gestora para seu arquivo pessoal. Nesse inteire dos processos, o

acompanhamento é o grande alinhado na condução das ações em pauta,

consolidando parcerias e tendo a certeza que todas as propostas pleiteadas

serão articuladas de forma a atender os pre requisitos exigidos. Para além do

contexto financeiro subsidio as escolas na elaboração dos planos financeiros

das unidades executoras em relação aos programas: PDDE Campo, PDDE

Água, Tempo de Aprender, PDDE Brasil na Escola, pleiteando a contemplação

de novos recursos para as escolas, afim de viabilizar as demandas emergentes

das mesmas. É notório pontuar que para cada programa financeiro que as

escolas são contempladas precisa elaborar um plano com detrimentos
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pedagógicos que influenciará no financeiro, é por isso que a articulação de

todos os passos e deliberações fomentadas por qualquer programa é

acompanhada integralmente para haver um alinhamento intrínseco entre o

pedagógico e o financeiro, fomentando uma rede de ações voltadas a realidade

local para que o recurso venha obter um resultado satisfatório na implantação

e implementação das propostas pleiteadas.

Após todos os requisitos forem alinhados, tal proposição é inserida no

sistema para análise e validação do FNDE e posteriormente a liberação dos

recursos seja consolidada. Minhas atribuições na Secretaria de Educação de

São Felipe, no setor financeiro estão condicionadas e elencadas no decorrer

do mencionado relatório, sabendo que todo processo em questão realizo de

forma a atender as legislações vigentes e condução de quem de direito,

pleiteando sempre uma postura célere e responsável na condução dos meus

trabalhos, zelando por ações fidedignas em prol de um serviço prestado de

qualidade para melhoria educacional do município.

Maria Rita da Silva Santos

COORD. GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – PDDE

62 



MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RUA DOM MACEDO COSTA

CEP: 44550-000 - SÃO FELIPE - BA
TELEFONE: (75) 3628-2749

RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS EM 2021

SÃO FELIPE-BA

DEZEMBRO202
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2021

O presente relatório tem por objetivo apresentar as ações realizadas por esta

coordenação no decorrer do ano de 2021. No início do ano participei das discursões,

juntamente, com os outros setores desta secretaria acerca do encerramento do ano

letivo 2020 e início do ano letivo 2021.  Em seguida, fui designado pelo secretário de

educação para ser a pessoa responsável pelo preenchimento do PAR (Planos de

Ações Articuladas). O PAR é um planejamento plurianual da educação que todos os

entes federativos precisam fazer para receber apoio técnico e financeiro da União para

melhorias na educação básica pública. Comecei a preencher a etapa preparatória do

quarto ciclo do Plano de Ações Articuladas (PAR), que teve início agora em 2021 e

vai até 2024. Mas para planejar as ações no PAR, primeiramente foi necessário

realizar o cadastro no SIMEC na aba +PNE o Plano Municipal de Educação, contendo

todas metas e estratégias. A Plataforma +PNE é o ambiente virtual em que o Ministério

da Educação (MEC) apoiará os Estados, os Municípios e o Distrito Federal na

implementação de estratégias e instrumentos para o monitoramento e a avaliação de

seus planos de educação. Após o preenchimento da etapa preparatória, comecei a

fazer o diagnóstico da rede de ensino, que vai apontar as necessidades para aprimorar

a educação básica pública do nosso município. Inicialmente, foi realizado um

diagnóstico minucioso da realidade educacional local. A partir desse diagnóstico, foi

desenvolvido um conjunto coerente de ações que resulta no PAR. O instrumento para

o diagnóstico da situação educacional local está estruturado em quatro grandes

dimensões: dimensão 1 -  Gestão Educacional; dimensão 2 – Formação de

Profissionais da Educação; dimensão 3 – Práticas Pedagógicas e Avaliação;

dimensão 4 – Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos. Depois do diagnóstico

comecei o preenchimento de acordo a necessidade do município. Estão cadastradas

as seguintes ações, aguardando análise: adquirir material esportivo, adquirir

brinquedos, adquirir material escolar, adquirir equipamento de climatização, adquirir

equipamento de cozinha, adquirir equipamentos para práticas pedagógicas e

laboratórios, adquirir mobiliário de sala de aula, adquirir mobiliário para outros

ambientes escolares, adquirir ônibus escolar, adquirir equipamento de TIC

(Tecnologia da informação e comunicação), adquirir caminhão frigorífico e apoiar

despesas de custeio no âmbito da política pública de transporte escolar. Estão em

cadastramento as seguintes ações: ampliar escola ou creche, reformar escola ou
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creche, realizar eventos. Fui responsável pela coordenação do Monitoramento e

Avaliação do PME, Plano Municipal de Educação, os trabalhos começaram no mês

de março e finalizarão no final da primeira quinzena do mês de dezembro do ano em

curso com a Audiência Pública do PME. Responsável da secretaria de educação

como coordenador da Pré-Conferência Municipal de Educação e mediador das

discursões do Grupo III, rumo a CONTER (Conferência Territorial de Educação do

Recôncavo), envolvendo os municípios de Conceição do Almeida, Dom Macedo

Costa, São Felipe e Muniz Ferreira.  A Pré-Conferencia de Educação aconteceu aos

quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, na Escola Municipal

Presidente Médici, situado à rua Dr. Aloisio Prata, Centro, nesta cidade de São Felipe-

Bahia. A CONTER, sediada na cidade de Castro Alves-Ba acontecerá no próximo dia

nove de dezembro, de forma virtual, presencial apenas para as pessoas que irão

participar das plenárias dos eixos. Participei na elaboração do Plano de Retorno as

aulas semipresenciais no Sistema Municipal de Educação que teve como objetivo

orientar a comunidade escolar para o enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19)

com ações e informações para a retomada gradativa e segura das atividades

escolares, no município de São Felipe – Bahia. Participei de várias reuniões,

juntamente, com o pessoal do setor pedagógico afim de orientar diretores e

coordenadores no direcionamento das ações inerentes a educação do nosso

município.

Reginaldo Oliveira de Jesus

Coordenador Técnico
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MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RUA DOM MACEDO COSTA

CEP: 44550-000 - SÃO FELIPE - BA
TELEFONE: (75) 3628-2749

Ofício nº 001/2021                             São Felipe, 03 de dezembro de 2021

Ao Exmº Srº

Silvio Ricardo Conceição

Subsecretário de Educação

SEMED – Secretaria Municipal de Educação, São Felipe-Ba

Assunto: Relatório de Atividades realizadas 2021

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar o

relatório de gestão contento todas as atividades realizadas pela Coordenação

Técnica da Secretaria Municipal de Educação no ano em curso.

Aproveito a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e

consideração.

Reginaldo Oliveira de Jesus

Coordenador Técnico
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

COORDENAÇÃO DO SISTEMA PRESENÇA

Fernanda Carianha Cerqueira

São Felipe – Bahia

03 de Dezembro de 2021
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Na oportunidade de fazer parte do corpo de colaboradores da Secretaria Municipal de

Educação em janeiro de 2021 o desejo foi de contribuir para o desenvolvimento de uma

educação ainda mais responsável e comprometida, agregando a toda situação destinada a mim

empenho e dedicação para alcançar o objetivo desejado.

Ao assumir a coordenação do Sistema Presença recebi a orientação da coordenação estadual

do programa na pessoa de Nivanides da Cruz sobre a necessidade de atualizar o município

para o lançamento da frequência escolar, foi necessário designar uma pessoa em cada escola

para ser responsável pelo lançamento desses dados, o que antes era feito de forma unificada

somente pela coordenação municipal do programa, essa responsabilidade foi atribuída aos

diretores de cada unidade escolar e assim fiz o cadastramento de todos os gestores das escolas

municipais, privadas e estadual.

Entre os anos de 2017/2018 a antiga coordenação do programa fez um apanhado em todo

município mapeando em cada escola as famílias que já estavam fora do prazo de atualização

no Cad. Único que tem impacto direto com a funcionalidade do pagamento do benefício do

Bolsa família associado as condicionalidades da educação, como essa atualização deve

acontecer a cada 02 anos, esse ano fiz toda analise das famílias novamente no sistema do Cad.

Único onde tive acesso liberado pela coordenação do programa Bolsa Família e em parceria

com a Secretaria de Ação Social as atualizações foram feitas pela equipe do Bolsa nas próprias

escolas em dias específicos quando na zona rural e através de agendamento para as escolas da

sede feitos na própria Secretaria de Ação Social.

O Sistema Presença passou por diversas modificações, em julho tive uma reunião de

alinhamento do Bolsa Família em relação ao novo programa, foi apresentado as novas

funcionalidades do sistema que seguia em manutenção, discutimos em relação a importância

da veracidade dos dados que serão inseridos, a forma como a coordenação municipal deve

acompanhar esse novo jeito de inserir a frequência, recebi uma tabela dos motivos de baixa

frequência com a proposta de suprimir ou agregar informações depois das pontuações o

documento foi devolvido anexados aos dos outros municípios e encaminhado pra avaliação do

MEC.

A coordenação estadual promoveu vários momentos de discursões e questionamentos sobre o

possível retorno dos lançamentos de frequência entre as coordenações municipais da Bahia

por conta do retorno de aulas presenciais em alguns deles, em alguns momentos situações

especificas voltadas para os municípios do NTE 21, fizemos estudos de várias situações tendo

como base os municípios onde o retorno já havia acontecido em um dos momentos

compartilhados fizemos analise da nova Medida provisória  n° 1.061 de 09 de agosto que

instituiu o programa Auxilio Brasil que exige também o cumprimento das condicionalidades

da educação.

Diante do cenário da pandemia no país e utilizando como base legal para manutenção dos

benefícios aos estudantes a Portaria do Ministério da Cidadania n° 624 de 31 de março de

2021 todos os períodos de registro de frequência foram suspensos em toda Bahia.
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Com o ensino remoto e suspensão dos períodos de coleta o sistema presença não teve seu

funcionamento como devido, foi um ano de discursões, alinhamentos e planejamentos para o

ano de 2022.

Temos uma capacitação pendente para os novos operadores, porém com a falta de dados para

lançamento o MEC achou prudente aguardar o retorno presencial para promover a todos esse

momento.

Dentre as atividades realizadas estão algumas que não envolvem o Sistema Presença tais

como:

• Levantamento do número de professores da rede para organização da compra,

montagem e entrega dos kits para Jornada Pedagógica.

• Levantamento solicitado pela UNDIME com dados dos profissionais da educação

atuantes, organizados por faixa de idade, se pertencentes ao grupo de risco, ou fazem

uso de medicação continua, com detalhamentos específicos.

• Levantamento do número de alunos para compra, montagem e entrega dos kits

pedagógicos para todos da rede, seguindo com essa montagem para os alunos que

adentraram as unidades depois da entrega.

• Lançamento e cadastramento de algumas escolas e turmas no Censo Escolar.

• Organização dos dados dos profissionais dividindo as categorias, idade e comorbidades

prioritárias para vacinação onde estive presente nos dois dias de maior fluxo de vacina

que aconteceu na Secretaria de Saúde.

• Participação na construção do plano de retorno as aulas presenciais.

• Estruturação da dinâmica de capacitação dos profissionais envolvidos nos plantões

pedagógicos.

• Organização, suporte e acompanhamento da testagem para os profissionais que

estiveram envolvidos nos plantões pedagógicos, posteriormente fazendo a entrega dos

exames impressos.

• Gestão das redes sociais SEMED.

Durante todo ano tive a oportunidade de participar de várias reuniões internas (SEMED) e

externas (nas Unidades Escolares) onde diante de todas as situações meu conhecimento se

estendeu muito.

Que em 2022 possamos caminhar unidos em um mesmo propósito de continuar lutando por

uma Educação de qualidade.

Educação, compromisso de todos.

69 



MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA DOM MACEDO COSTA
CEP: 44550-000 - SÃO FELIPE - BA

TELEFONE: (75) 3628-3749

Relatório anual 2021

Neonice Andrade dos Santos de Jesus

2021

70 



MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA DOM MACEDO COSTA
CEP: 44550-000 - SÃO FELIPE - BA

TELEFONE: (75) 3628-3749

O presente relatório contém as ações desenvolvidas no ano letivo de 2021 para a

Rede Municipal de Ensino de São Felipe-Ba.

Subsequente as eleições a nova gestão apresentaram um novo dirigente Municipal

de Educação o Sº Cássio Nunes de Lima, onde o mesmo se posicionou que sua

gestão seria baseada de forma democrática e participativa em todo processo

educacional da rede municipal de ensino.

Dentro desta dinâmica de trabalho proposto na Secretaria Municipal de Educação

2021, eu Neonice Andrade dos Santos de Jesus professora licenciada em

Pedagogia e com Especialização em Gestão Planejamento Educacional,

Coordenação Pedagógica,continuei tutora municipal programa formação pela escola

do Governo Federal cuja exigência é que o tutor tenha formação em Pedagogia e

seja do Quadro Efetivo da rede tendo a obrigação firmada em Convênio celebrado

entre a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Estadual de Educação,

onde no qual o tutor precisa ter 20 horas a serviço do programa Formação pela

Escola, do Governo Federal cujo finalidade é possibilitar a todo o cidadão desta

municipalidade um conhecimento e importância das políticas públicas mantida pelo

governo federal no município. O curso tem uma estrutura Online com dois ambientes

o MOODLE (Ambiente virtual do aluno) onde os cursistas respondem todas as

atividades no sistema e o SIFE (Sistema de Informação do Programa Formação pela

Escolaé acompanhado pelo Tutor Municipal, que tem acesso a página de todos

cursistas e precisa corrigir as atividades postadas e monitorar os mesmos dando

feedback a respeito do curso tendo  que realizar encontros presenciais no município

e no final de cada módulo gerar um relatório e encaminhar para Coordenação

Estadual do Programa. A organização curricular do programa é composta de 09

(nove) módulos sendo que cada termino do Módulo o cursista aprovado já está

habilitado para iniciar no final de outro o módulo.Além disso sou articuladora do

Programa de Inovação Educação Conectada, sendo responsável pela coordenação
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e organização das atividades na escola, pela promoção da interação entre a escola

e a comunidade, pela prestação de informações sobre o desenvolvimento das

atividades para fins de monitoramento e pela integração do programa tendo como

objetivo  apoiar a universalização do acesso à internet de alta velocidade, por via

terrestre e satelital, e fomentar o uso de tecnologia digital na Educação Básica.O

programa tem como base em quatro dimensões: visão estratégias, formação de

gestores e professores, os recursos educacionais digitais e a infraestrutura. Uma

estratégia Nacional de Educação e inovadora, que garante qualidade e equidade no

acesso do conhecimento em todo país. O programa de Inovação Educação

Conectada é resultante de uma articulação horizontal e colaborativa, que envolveu,

em diversos momentos, entes dos três níveis federativos.O Secretário de Educação

Municipal fez a adesão ao programa no sistema SIMEC (Sistema Integrado de

Planejamento,Orçamento e Finanças do Ministério de Educação).Todas as gestoras

das dezessete escolas fizeram a adesão ao programa, responderam o

questionamento estratégicos que resultou um diagnóstico da realidade de cada

unidade escolar.Com o Programa de Inovação Educação Conectada, iniciativa do

Governo Federal que pretende ofertar internet de alta velocidade e assegurar

inserção da tecnologia como ferramenta pedagógica de uso cotidiano nas escolas

públicas de Educação Básica e na questão das redes de ensino.Todas as escolas

da rede Municipal de Ensino já estão sendo beneficiadas com a internet do

programa. Estabelecendo, dentre suas ações, diretrizes nacionais que propiciem a

todos os estados e municípios condições de desenvolver suas próprias ações de

inovação e uso de tecnologia nas escolas. O conhecimento e a vivencia de gestores

em tecnologia das redes de ensino forneceram os subsídios para a identificação das

realidades educacionais locais identificando as prioridades em seguida será

produzido O Plano Local de Inovação é um conjunto de ações priorizadas e

elaboradas a partir do resultado do Diagnóstico, de forma a orientar a inclusão da

inovação e da tecnologia na prática pedagógica das escolas da rede. Esse plano é

requisito para que a rede e suas escolas recebam ou permaneçam recebendo

integralmente o apoio do MEC para as ações do Programa. A ferramenta para a

elaboração do Plano Local será disponibilizada no módulo “Educação Conectada” do

Simec e a metodologia contará com os resultados do diagnóstico, cuja característica

principal é a devolutiva automática para o gestor da escola e da rede de expansão

(2019 a 2021): ampliação da meta para alcançar atendimento de 85% dos alunos da
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educação básica. Também será feita a avaliação dos resultados com base na

formação, utilização dos recursos educacionais digitais e capacidade de gestão dos

recursos financeiros e dispositivos legais disponíveis;Os recursos destinados ao

financiamento do Programa serão repassados às UEx representativas das unidades

escolares beneficiadas para cobertura de despesas de custeio, capital ou ambos,

devendo ser empregados: I – Na contratação de serviço de acesso à internet

ofertada por via terrestre; e II – Na implantação, nas dependências da escola, de

infraestrutura para distribuição interna do sinal da internet.

Fase de sustentabilidade (2022 a 2024): integralização do Programa para alcançar

100% dos alunos da educação básica, transformando o Programa em Política

Pública de Inovação e Educação Conectada na busca de informações,

problematizando e desafiando os alunos no uso dessas tecnologias, proporcionando

uma leitura crítica desses usos, para que de fato eles possam construir o

conhecimento de maneira significativa e transformadora.É primordial agora, garantir

o direito à vida para ter um processo educativo com vidas saudáveis no futuro.

Assim, mesmo sem saber por quanto tempo se prolongará essa “quarentena”, fez-se

necessário mais do que nunca orientar e mobilizar os dirigentes responsáveis pela

gestão da Rede.

Segue em anexo os instrumentos utilizados para promover o ambiente de interação

no processo do sistema educacional.
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Relatório Final das Ações 2021

Coordenação de Educação Infantil

Deisiane Silva Santos Vilas Boas

Coordenadora Técnica
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São Felipe-Ba
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Apresentação

O presente relatório é o resultado final das atividades desenvolvida pela Coordenação

de Educação Infantil em 2021, a coordenação é um setor que compõe a Secretaria Municipal

de Educação. Represento a secretaria compondo os conselhos Conselho Escolar de

Alimentação – Titular e Conselho Municipal de Saúde – Suplente.

A coordenação de Educação Infantil exerce um papel significativo na rede municipal,

atuando como articulador e contribuindo com o trabalho pedagógico dos coordenadores

escolares e professores. Aqui contemplamos algumas ações, compromissos e organização que

desenvolvemos durante o ano, desenvolvendo um trabalho conjunto com a equipe, assumindo

uma postura democrática e centrada, buscando sempre o melhor para as escolas e estudantes.

O acesso à escola é uma necessidade para o desenvolvimento humano. Por isso, a

importância da educação infantil é cada vez mais reconhecida, debatida e buscada pelos pais

com filhos menores de seis anos. O ensino nessa idade traz inúmeros benefícios e são muito

efetivos na aprendizagem com longa duração. Pois nessa faixa etária as crianças brincam, são

incentivadas com técnicas e com orientação pedagógica que favoreça seu amadurecimento. Os

métodos trabalhados em classe visam preparar os pequenos para os próximos anos letivos.
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Ações desenvolvidas

Considerando que a pandemia do COVID-19 ainda não acabou. Com objetivo de

resguardar a saúde coletiva, continuamos com Decreto n° 47 de 18 de março de 2020 que

suspende as aulas presenciais no município, diante de todos os cuidados que precisam ser

tomados para que as escolas não virem foco de contaminação, os alunos ainda vão ter que

conviver por mais tempo com as aulas remotas. Com isso, o que era emergencial precisa ser

encarado de forma mais consistente, organizada e de olho nos impactos de longo prazo no

ensino dos nossos estudantes.

Muitos estudantes têm sentido a falta da escola, é notório que as crianças sentem muito

mais, principalmente por ser a fase de interação e de aprendizagem mútua.

Encerramos o ano letivo de 2020 no mês de março 31 de março, a equipe pedagógica

construiu um documento orientando as escolas com datas e ações sobre o encerramento e

realizou reuniões individual com cada unidade escolar.

A Educação Infantil encerrou o ano de 2020 com aproximadamente 771 (setecentos e

setenta e uma) crianças, tendo idade de um ano e seis meses a cinco anos. Nas Escolas:

Municipal Brinquedoteca Minha Mestra (Creche), Escola Municipal de Educação Infantil

Giselia da Silva Neiva, Escola Municipal Ovídio Andrade (Creche) localizada na sede. E as da

zona rural são: Escola Municipal Castelo Branco (Creche), Escola Municipal Dr. Jorge Augusto

Novís (Creche), Escola Municipal Presidente Costa e Silva, Escola Municipal do Caboclo,

Escola Municipal Santo Antônio, Escola Municipal José Sarney, Escola Municipal Maria dos

Anjos Andrade Lima, Escola Municipal Abílio Peixoto (anexo ao Terrão).

No mês de fevereiro iniciamos o programa continuo Busca Ativa que teve o objetivo de

buscar crianças, jovens, adultas e idosas para inserir na rede municipal de ensino que não estava

matriculado ou por algum motivo desistiram dos estudos. Todas as escolas realizaram o dia D,

aumentando o número de estudantes, obtendo resultado de sucesso.

O início do ano letivo de 2021 foi marcado com a Jornada Pedagógica que aconteceu

no dia 30 de março com o tema: Por uma educação que acredita nas pessoas, por pessoas que

acredita na educação, que abordou pontos significativos norteando o trabalho da rede.

Tive o prazer de coordenar duas escolas Brinquedoteca Minha Mestra e Giselia Neiva

Santana durante um curto período além das atividades da coordenação, foram dias corridos que

exigia um planejamento de horário para atender as duas unidades, desafio vencido com sucesso.

Realizei reuniões com as direções e professoras para alinhar o início das aulas, como gravação

de vídeos, criação dos grupos por turma com os responsáveis, apresentei os formulários plano
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quinzenal do professor, do estudante e de curso, controle de entrega das atividades,

proporcionamos estudo dos campos de experiências e suas habilidades, depois de um período

de quinze dias Andreia Vilas Boas assumiu a coordenação das duas unidades e eu permaneci

na coordenação de Educação Infantil.

A qualidade na educação é um objetivo de todos que fazem parte da comunidade escolar,

uma das ações de fundamental importância é o acompanhamento técnico pedagógico nas

unidades, pois proporciona uma relação de parceria, dialogo, possibilitando melhorias nas ações

das escolas, sinto um prazer enorme em está mais perto da equipe diretiva, professores, família

e estudantes quando realizo os acompanhamentos.

Elaborei cronogramas trimestrais com as datas de entrega, devolução de atividades e

sábado letivos que eram enviados para as escolas para auxiliar no seu planejamento, os blocos

das atividades eram entregues as famílias quinzenalmente, todos os dias os professores

enviavam vídeos explicando o conteúdo e enviando para os grupos de WhatsApp.

No mês de maio eu e minha família fomos infectados pela corona vírus, precisei ficar

afastada do trabalho no período 05 de maio a 08 de junho, foram dias difíceis, insolada de todos,

meu esposo ficou em estado grave esteve hospitalizado por 28 dias, graças a Deus fomos

curados e estamos bem. No período contei com as orações, solidariedade, apoio, carinho e

atenção da família, amigos, vizinhos e colegas da SEMED. Nesse período realizei orientações

através das ligações e mensagens principalmente sobre o projeto Eu sou a cara de São Felipe.

“Ainda que tudo pareça fora do lugar, estamos unidos pela mesma esperança: a certeza de que

tudo vai melhorar! ” Inês Seibert. Retornei aos trabalhos com o coração cheio de gratidão a

Deus por mais uma oportunidade de vida.

Durante o ano letivo tivemos grande demanda com impressão dos blocos de atividades

que as professoras elaboravam complementando o livro didático, apoio de fundamental

importância para as escolas, além de fornecer a matéria prima.

O livro didático é o recurso pedagógico mais utilizado pelas escolas. Sua importância

se dá por ser um material facilitador da aprendizagem e que age como suporte à prática

pedagógica, no mês de julho realizamos o processo de escolha Programa Nacional do Livro

Didático/PNLD 2022 Educação Infantil, que traz novidades, além da escola do manual para o

professor, iremos receber pelo Ministério de Educação/MEC livro didático para os alunos Pré-

Escola Grupo 4 – 4 anos Volume I e Grupo 5- 5 anos Volume II.

Realizamos uma reunião com as coordenadoras pedagógica escolar para apresentar os

títulos e orientar sobre processo de escolha que iria acontecer nas escolas com as professoras,
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na oportunidade organizamos uma agenda com as datas das reuniões nas unidades, o processo

de escolha do foi executando com sucesso e dentro do prazo estabelecido pelo Mec.

Foi solicitado por alguns pais relatórios avaliativos para apresentar a perícia agendada

ao Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, para as professoras terem melhor condições de

escrever o relatório, foram agendados avaliações presenciais com estudantes e seus

responsáveis, presenciei as avaliações na oportunidades conseguimos encaminhar uma das

crianças para o Centro de Prevenção e Reabilitação de Deficiências – CEPRED, ele realizou

alguns exames na unidade e permanece fazendo acompanhamento.

Atendimento aos representantes da Editora Brasil Clebson, FTD Sérgio, na

oportunidade ele trouxeram livros didáticos Educação Infantil para as turmas do grupo 2 e 3.

O ano de 2021 foi marcado pela procura de matricula na Educação Infantil, que

aconteceu de forma continua, chegamos ao final do ano com um número aproximado de 951

estudantes, distribuídos em 49 turmas, os resultados obtidos são provas do brilhante trabalho e

esforço, neste momento parabenizo a SEMED, equipe diretiva e professores.

Ainda teremos programado o encerramento em algumas escolas com as crianças e

família da turma grupo 5, nas escolas Municipal Brinquedoteca Minha Mestra, Ovídio Andrade

e Giselia Neiva Santana, Jorge Novis, os estudantes dessas turmas encerram seu ciclo de estudo,

eles irão continuar os estudos nas unidades que ofertam o Ensino Fundamental Anos Inicias.
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Registros das ações desenvolvidas

Reunião para a construção das orientações para as escolas em parceria com Conselho

Municipal de Educação e Núcleo de Apoio Pedagógico (orientar, divulgar e acompanhar);

Reunião com a Secretaria Municipal de Saúde: Alinhamento para elaboração do protocolo de

possível retorno das aulas presencia do ano letivo 2021;

Reuniões com diretores, coordenadores para alinhamento do encerramento do ano letivo 2020

atividades remotas;

Jornada UNDIME- A Bahia mobilizada entre o CUIDAR e a garantia do DIREITO de

APRENDER:

Painel formacional 1: Desafios para garantir uma educação pública de qualidade;

Painel formacional 2: Aprender em tempos de pandemia;

Painel formacional 3: Troca de experiências/ inspirações: Planejamento, desenvolvimento e

normatização de atividades remotas;

Painel formacional 4: Orientações do CEE/ BA e UNCME para regulamentação das

atividades letivas para 2021;

Painel formacional 5: O papel da UNCME no fortalecimento dos sistemas de ensino;

Painel formacional 6: Ensinar e Aprender: elegendo o que é fundante no conjunto de saberes

presentes no Referencial Curricular Municipal;

Painel formacional 7: Docência remota de emergência e adaptada / O Ensino Híbrido como

possibilidade;

Painel formacional 8: Contribuições da Pedagogia da Alternância para o desenvolvimento de

atividades remotas no atual contexto da pandemia Covid-19;

Painel formacional 9: Avaliação, progressão e terminalidade. Currículo/ processo educativo.

Reunião para alinhamento com a equipe SEMED sobre o Calendário 2021 e alinhamento da

Jornada Pedagógica online;

Reunião com o Secretario e equipe técnica da Semed;

Reuniões com secretário, equipe Semed, diretores e coordenadores para alinhamento e

direcionamento das ações;

Jornada Pedagógica;

Revisão dos arquivos diários de classe Educação Infantil;

Seleção do livro didático da Educação Infantil;

Acompanhamento e monitoramento pedagógico das unidades escolar;
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Reunião do Conselho Municipal de Saúde;

Videoconferência sobre a Operacionalização do Novo Fundeb - O que muda na prática?

Encaminhamento e acompanhamento dos estudantes para o atendimento no Núcleo de Apoio

Pedagógico dos estudantes da rede municipal de ensino.

Reunião para alinhamento de questões administrativas, Portaria de matrícula, Atas Finais e

Busca Ativa Escolar com diretores e coordenadores.

Reunião com diretores escolares: Apresentar o Planos de retorno às atividades presenciais do

Sistema Municipal de Ensino;

Reunião com a equipe gestora e professoras da unidade de ensino Abílio Pereira Peixoto;

Reunião com coordenadoras escolares e professoras apreciação de proposta de livro didático

grupo 2 e 3;

Elaboração da proposta Matriz Curricular Educação Infantil com base nos documentos

orientadores com Plano Nacional de Educação e Referencial Curricular Municipal de São

Felipe.
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Considerações Finais

Palavra que define o ano é Gratidão, a Deus pela vida, ao Prefeito Antônio Jorge,

Secretario Cássio Lima pela oportunidade, equipe SEMED e equipe diretiva das escolas,

estudantes e família pela parceria e dedicação, sem a participação de cada as nossas ações não

teria sentido.

É um grande orgulho para mim ver que conseguir vencer desafios, alcancei objetivos,

mas o mais importante ainda, é sentir a forma como eles foram conquistados, com trabalho em

equipe, dedicação e esforço, ciente que sempre dei o melhor.

Pensando no ano de 2022, desejo que seja possível o retorno das aulas presenciais, pois

trará grandes desafios, a readaptação de alunos e professores exigirá da secretaria e escolas

ações com acolhimento lúdico, cheio de brincadeiras proporcionando alegrias e avaliação

diagnóstica com o olha sensível principalmente para o lado socioemocional dos estudantes e

suas famílias.

Segue anexo cronogramas por trimestre, relação dos alunos encaminhado para o Núcleo de

Apoio Pedagógico – Nap.

16 de dezembro de 2021

Deisiane Silva Santos Vilas Boas

Coordenadora Técnica Educação Infantil
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MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE - ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Alunos que necessitam de acompanhamento pelo Núcleo de Apoio Pedagógico - NAP

Escola Municipal Brinquedoteca Minha Mestra

ALUNO           IDADE   SITUAÇÃO

Guilherme Adorno De Jesus

Conceição 06 ANOS

CID: F84 A mãe já levou a criança ao

neuropediatra, o aluno apresenta

características de autista.

Analu Lessa Araújo 03 ANOS

A aluna tem pedido médico para avaliação com

neuropediatra

Arthur Gabriel Rosa Da Silveira  06 ANOS A mãe pede acompanhamento pelo NAP

Elisa Gabrielly Ramos Da Conceição  04 ANOS A aluna já faz acompanhamento pelo NAP
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Escola Municipal de Educação Infantil Gisélia Neiva Santana

Aluno (a) Grupo                Situação

Marina Vitória Santos Almeida Grupo 5
Vespertino

Necessidade auditiva

Enzo de Brito Rangel Santos Grupo 4
Vespertino

Os pais relataram a escola,
que o aluno necessita de
acompanhamento, devido ao
seu comportamento.

Iago Santos Tadeu Barbosa Grupo 4
Matutino

Toma remédio controlado
(RISPERIDONA)

Caroline da Silva Santos Grupo 5
Matutino

A mãe pediu
acompanhamento pelo NAP

Emmanuelly de Souza Astolpho Grupo 3
Matutino

A mãe pediu
acompanhamento pelo NAP

Rayzon Lopes Barbosa Grupo 2
Matutino

A mãe já tem o pedido
médico para o neoropediatra
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Escola Municipal Ovídio Andrade

Aluno (a) Grupo                Situação

Davi Lucca Baiense de Farias Grupo 3 - A

Luann Silva Almeida Grupo 3 - A                   Apresenta deficiência

intelectual, distúrbio

comportamental e dismorfias de

etiologia neurogênica CID-DES:

F06.7

Heitor Sales da Cruz Grupo 3 - A                   Foi encaminhada por solicitação

pediátrica com hipótese de

autodidatismo-TDAH.

Marlon Davi Souza dos Santos Grupo 4 B Foi encaminhado pelo psicólogo

do hospital por apresentar

agitação, agressividade e

inquietação. Prosseguido com

acompanhamento psicológico.

Antonio Martinho Ribeiro Neto Grupo 5 B Apresenta diagnostico de

imperatividade e paralisia

cerebral (CID G: 80.9-U:06.9)

apresenta um comprometimento

motor e intelectual. Necessita de

acompanhamento continuo com

os professionais específicos as

áreas- psicólogo e

psicopedagogo.
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Educação, compromisso de todos.
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Apresentação

O presente relatório destaca as principais ações educacionais desenvolvidas pela

Coordenação dos Anos Finais do Ensino Fundamental a partir do mês de janeiro do ano

de 2021, na Equipe Técnica da Secretaria de Educação.

A Coordenação é um setor que compõe a secretaria, o ensino fundamental etapa final do

6° ao 9° ano – tem como finalidade viabilizar, a produção de conhecimento dos estudantes

que se encontram na faixa etária entre 11 aos 14 anos. Nesse período, continuam

evidenciando o lúdico e as tecnologias mediante o acesso às diversas linguagens artísticas,

corporal e às temáticas socioculturais que ampliam a visão crítica e reflexiva,

aprimorando as habilidades e competências, de forma a assegurar aos estudantes a

promoção para o Ensino Médio.

A rede municipal de ensino no ano de 2021 atendeu aproximadamente 1.105 estudantes

dos Anos Finais do Ensino Fundamental, nas Escolas Municipais Dep. Luís Eduardo

Magalhães, Presidente Médici e Dr. Jorge Augusto Novís. Buscamos no nosso dia a dia,

através da nossa equipe de trabalho, equipes escolares, famílias e estudantes desenvolver

juntos uma efetiva parceria nessa tarefa constante que é a formação integral dos

estudantes, principalmente nesses dois últimos anos letivos atípicos, por causa da

pandemia, resultando em ensino remoto.

Ações desenvolvidas no ano de 2021

1- Acompanhamento Pedagógico

O ano de 2021 foi marcado por mudanças, implantamos a Busca Ativa Escolar para que

nossos estudantes tivessem todo suporte e não abandonassem os estudos e também em

busca de alunos que possivelmente estivessem fora da escola. Além disso, o trabalho

Pedagógico foi baseado no Documento Curricular Referencial Municipal, realizando

assim, adequações, no seguimento os professores passaram a realizar planos de aulas, no

qual deu fluidez ao trabalho desenvolvido, ações nas escolas para melhor
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acompanhamento das atividades e organização para os estudantes durante o ensino

remoto.

Durante toda finalização do ano letivo 2020, que se deu em 19 de março do ano em curso

e início do ano letivo 2021 até a finalização do mesmo, estive acompanhando as escolas

de forma presencial. O acompanhamento pedagógico presencial é uma ação que

possibilita diversas ações e intervenções necessárias para o bom funcionamento das

escolas. Pude dialogar com professores, coordenação e direção, ouvindo e buscando

orientar.

Iniciamos o ano letivo 2021 com a Jornada Pedagógica Conectando Saberes- “Por uma

educação que acredita nas pessoas, por pessoas que acreditam na educação”, foi um

momento prazeroso e de muito aprendizado. Ao longo do ano letivo 2021, estive presente

nas ações realizadas pelas escolas, em diálogo com pais e os responsáveis, mediando

conflitos, orientando e esclarecendo a necessidade do compromisso e dialogo das famílias

com as escolas. Podemos também contar com parcerias com o Conselho Tutelar,

Assistência Social e Agentes Comunitários de Saúde, viabilizando as atividades remotas

e orientando as famílias.

É preciso reconhecer os esforços realizados por grande parte dos professores para

organizar atividades durante esse período e das equipes gestoras pelo compromisso e

dedicação. É importante salientar que tenho acompanhado e orientado juntamente com a

Equipe da Secretaria Municipal de Educação as ações realizadas para minimizar os

impactos no contexto pandêmico.

Para minimizar os impactos e manter o vínculo entre as escolas e estudantes,

proporcionando a continuação do desenvolvimento educacional, demos continuidade as

atividades remotas, enviando atividades nos grupos de WhatsApp, vídeos, e foram

disponibilizadas atividades impressas para os alunos sem acesso à internet. O trabalho

intensificou, pois, já tinha a experiência do ano anterior, podendo organizar e aprimorar

o que deu certo.

Ainda de forma remota, o ano letivo foi marcado de muitos desafios e superações, um

dos desafios foi envolver as escolas na Olimpíada de Língua Portuguesa, foram muitas
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inquietações, desenvolver uma olimpíada de forma remota não é algo tão simples,

contudo, o comprometimento dos professores foi fundamental para que acontecesse.

A Olimpíada de Língua Portuguesa foi desenvolvida por professores dos Anos Iniciais e

Finais do Ensino Fundamental, no total de 21 professores inscritos, 11 escolas em 27

categorias. Durante o percurso foram desenvolvidas várias atividades com o tema “O

lugar onde vivo”, foram muitas histórias de vidas, pessoas anônimas que através dos

relatos passaram a ser protagonistas da própria história.

Em parceria com a coordenadora dos Anos Iniciais Celina Conceição, reunimos,

passamos nas escolas, dialogamos com os professores, buscamos solucionar as

inquietações e orientar para que o percurso fosse de forma leve desenvolvido e colhemos

resultados extraordinários. No final, nos emocionamos com cada trabalho realizado,

construções e memorias de vidas protagonizando em pleno ano remoto, de forma

brilhante com riqueza de detalhes.

O Programa Brasil na Escola contemplou no início de abril apenas as Escolas Municipais

Dep. Luís Eduardo Magalhães e Dr. Jorge Augusto Novis, com uma proposta que

possibilita os professores inovarem na sua prática pedagógica e dá suporte financeiro às

escolas para gerir as ações de acordo com o Plano de Atendimento Escolar construído

pelos próprios professores. Está sendo mais um desafio pois, cada etapa mobiliza novas

ações para serem desenvolvidas, junto com Maria Rita, responsável pelo financeiro e

Silvania responsável pelos programas, realizamos diálogos, trocas de experiências, ideias,

sanamos as dúvidas.

Passei com as coordenações escolares longos períodos, de estudo, revisão dos materiais,

visando o cumprimento das metas do programa. No meado de novembro, finalizando os

Planos de Atendimento Escolar das escolas selecionadas, prontos para inserir no sistema,

recebemos a confirmação de mais uma escola contemplada com o programa, a escola

Municipal Presidente Médici. Visto a necessidade de envolver os professores o quanto

antes, já que o ano letivo está finalizando, estabelecemos dialogo e prazos para

cumprimento das ações, estamos em constante mobilização para darmos como concluído

o Plano de Atendimento Escolar até o dia 20 de dezembro do ano atual.
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Uma das ações que toda equipe esteve empenhada em desenvolver e participei ativamente

dos diálogos com os pais e responsáveis foram momentos que antecederam os Plantões

Pedagógicos, momento esse difícil para todos, mas, que foram realizados com sucesso.

As expectativas dos plantões presenciais foram muitas, tanto para os profissionais da

educação quanto para estudantes, que puderam aproveitar os poucos momentos e

aprimorar seus conhecimentos.

Durante o ano letivo participei das escritas das mídias sociais da SEMED e sempre que

possível nas demandas de montagem dos kits dos estudantes e outras que foram surgindo

em equipe.

2- Formação continuada

Diante desse contexto, estamos em constante estudo para ampliar nossos conhecimentos

de forma a orientar nossos coordenadores escolares e criar estratégias para um possível

retorno ou melhorar o desenvolvimento do ensino remoto.

Participei de formações online buscando entendimento para poder dialogar com as

equipes escolares, para melhor desenvolvimento das ações, entre as formações, participei

da formação do FUNDEB- Operacionalização do Novo FUNDEB, Brasil na Escola –

Aprender é fundamental, Escrevendo o Futuro- Olimpíada de Língua Portuguesa,

Capacitação para Técnicos e Gestores Educacionais- Plano Nacional de Educação e Plano

de Ações Articuladas.

Uma das formações deste ano foi desenvolvida pelo IAT- Instituto Anísio Teixeira,

Formação Continuada Territorial, NTE 21. A formação foi toda online e envolvia os

coordenadores, diretores e técnicos das Secretarias que atuam nos Anos Finais do Ensino

Fundamental.

Foi uma formação com muitos aprendizados, ricas em experiências e desenvolvimento,

trazendo reflexões sobre a pratica e o atual momento remoto. Possibilitando colocar ações

e estratégias em pratica, já dialogada. Houve apenas um encontro presencial de

Monitoramento com os Territórios no CETEP Recôncavo, em Santo Antônio de Jesus,

para ouvir todos que participaram, e buscar meios para alcance de todos os profissionais.
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Além disso, realizei a formação do DCRB na escola, Documento Curricular Referencial

da Bahia, implantação da BNCC e DCRB através da Plataforma Virtual de

Aprendizagem, realizado pela Secretaria de Educação do Estado.

Conclusão

Neste momento de tantas incertezas, projetar como será a educação daqui para frente é

algo complexo e, talvez, a única certeza que tenhamos é que, definitivamente, a educação

não será mais a mesma após este período. A pandemia tem trazido inúmeros desafios para

a Educação, junto a eles a necessidade de adaptações, reflexões, ressignificações, mas, ao

mesmo tempo, tem permitido oportunidades de aprendizagens em diferentes sentidos, não

há dúvidas de que a educação terá muito a ganhar quando tudo isso acabar. Diante deste

contexto, estamos em constante estudo para ampliar nossos conhecimentos de forma a

orientar nossos coordenadores escolares e criar estratégias para um possível retorno ou

ensino remoto.

O presente relatório relata minhas ações individuais e coletivas até os dias atuais de 2021.

Finalizo destacando todo empenho e compromisso do Secretário de Educação Cássio

Lima, da Equipe SEMED, coordenadores, diretores, estudantes e famílias em

cumprimento de suas funções desenvolvidas durante o ano. Foi um ano desafiador e

bastante produtivo, prezando sempre pela responsabilidade e compromisso com a

educação, concluo o ano de 2021 grata pela oportunidade de contribuir para a educação

de São Felipe.

Ivana Rosa dos Santos

Coordenadora Técnica Anos Finais do Ensino Fundamental
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Anexo

Plantões Pedagógicos

Formação Continuada

153 



MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA DOM MACEDO COSTA

CEP: 44550-000 - SÃO FELIPE - BA

TELEFONE: (75) 3628-3749

Educação, compromisso de todos.

Acompanhamento Pedagógico
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SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

RELATÓRIO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

(PNAE)

Elaborado por: Fernanda Santana Mota (Nutricionista Responsável Técnica –

PNAE)

São Felipe-Ba, 21 dezembro de 2021
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RELATÓRIO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 2021

1. IDENTIFICAÇÃO:

Identificação da unidade: Programa de Alimentação Escolar (PNAE) do

município de São Felipe-Ba.

Ano de referência: 2021

Nutricionista Responsável Técnica: Fernanda Santana Mota, CRN-5, nº9470

2. CLIENTELA ATENDIDA:

Educação infantil: total de 984 alunos (688 alunos no ensino integral e 296 no

ensino parcial)

Educação fundamental I (anos iniciais): total de 1097 alunos (281 alunos no

ensino integral e 816 no ensino parcial)

Educação fundamental II (anos finais): total de 1345 alunos (1345 alunos no

ensino parcial)

Educação de Jovens e Adultos (EJA): total de 1700 alunos

3. FORMA DE GESTÃO: Centralizada

4.

5. PROCESSO DE AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS:

Os gêneros alimentícios foram adquiridos por processo licitatório via Pregão
Eletrônico nº 006/2021/SRP e Processo Administrativo nº 077/2021, o qual
ocorreu no dia 27/04/2021 e Processo de Chamada Pública sob o nº 005-
2021, PROCESO ADMINISTRATIVO Nº 095-2021. Em tempo, destaca-se que
o Processo de Chamada Pública ocorreu em etapa única, no período de
26/05/2021 a 17/06/2021, conforme Lei n. º 11.947/2009 e Resolução FNDE n.
º 038/2009 e Resolução Nº 02, DE 09 de abril de 2020. Após processo
licitatório e foi realizada análise técnica e sensorial de todos os itens contidos
em termo de referência, o qual ocorreu sob responsabilidade da nutricionista
Responsável Técnica e coordenadora da Vigilância Sanitária do município de
São Felipe-Ba, sendo posteriormente emitido parecer técnico.
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6. PLANO DE ATIVIDADE PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA

NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DURANTE A

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DAS AULAS EM RAZÃO DO COVID-19

(CORONA VÍRUS).

6.1 . INTRODUÇÃO:

A alimentação, como estabelecido pela Constituição Federal Brasileira,

é um direito social a qual deve ser garantida na sua integralidade e equilíbrio,

devendo ser mantido a equidade. Sendo assim, como forma de garantir a

promover a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) da população, a

Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou emergência em Saúde Pública

em decorrência da atual situação de saúde, causada pelo Corona vírus (COVID-

19). Devido ao cenário supracitado e em decorrência da suspensão das aulas

em toda rede pública e privada de forma temporária, mas sem data prevista para

retorno das mesmas, como forma de evitar a disseminação da doença.

Tendo como base a Lei nº 13.987/2020 de 7 de abril de 2020, que altera

a Lei nº 11.947/2009 de 16 de junho de 2009, marco legal do PNAE, para

autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em

razão de situação de emergência, a distribuição de gêneros alimentícios

adquiridos com recursos do Programa, aos pais ou responsáveis dos estudantes

das escolas públicas de educação básica.

Sabe-se que o fornecimento da alimentação escolar é primordial para a

garantia de uma nutrição adequada, mesmo que parcialmente, tendo como foco

principal o público em maior vulnerabilidade. Assim sendo e considerando as

diretrizes do PNAE, foi realizado o levantamento de dados, formação de kits e

doação para todos os escolares matriculados na rede municipal de ensino, de

acordo com escalas de entrega e considerando a necessidade nutricional e os

recursos fornecidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

(FNDE) e repasse municipal. Portanto, o Setor de Merenda Escolar com

responsabilidade técnica da Nutricionista, através da Secretaria Municipal de

Educação e da Prefeitura Municipal de São Felipe-Ba, com deliberação do

Conselho de Alimentação Escolar (CAE), elaborou o presente plano de atividade

para regulamentar todo o processo de fornecimento da merenda escolar nesse

período.

Os kits alimentares foram elaborados por meio dos gêneros alimentícios

adquiridos por meio de recursos do PNAE fornecidos, considerando seu aporte

nutricional e perecibilidade dos alimentos. Todos os alunos da rede municipal

foram beneficiados, no entanto, devido ao elevado número de alunos e escolas
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do município, as entregas foram realizadas por períodos, a fim de evitar

aglomerações. Foram realizadas as entregas em ciclos de 5 (cinco) etapas, ,

contemplando todos os escolares matriculados na rede municipal de ensino na

primeira etapa, sendo entregue de forma fracionada nos meses subsequentes,

tendo como etapa inicial os alunos da educação infantil, posteriormente a

distribuição foi estendida para os alunos do fundamental I, fundamental II, e

findando com os alunos da Educação de Pessoas Jovens, Adultos e Idosas

(EPJAI). O processo de entrega foi realizado por meio do contato direto das

escolas com os pais e responsáveis dos alunos acerca dos dias, locais e horários

de distribuição.

O processo de planejamento e organização dos kits foi realizado tendo

como base o Art. 2º, §1º da RESOLUÇÃO Nº 02, de 09 de abril de 2020 e a

Resolução nº 26 de 17 de junho de 2013. Os kits foram organizados pela

nutricionista responsável técnica, juntamente a equipe de alimentação escolar e

aos funcionários das escolas, priorizando as determinações da Resolução

supracitada, respeitando a faixa etária dos escolares e o recurso financeiro

disponibilizado pelo governo federal.

Toda a separação e distribuição dos kits obedeceu rigorosamente às

recomendações do Ministério da Saúde necessárias neste momento de

Pandemia do Covid-19 (Corona Vírus).

6.2  PLANEJAMENTO, COMPOSIÇÃO DO KIT E RECURSOS

FINANCEIROS DO PNAE

Para elaboração dos kits foi levado em consideração o per capita

nutricional de acordo com as tabelas de adequação e de necessidades

nutricionais do PNAE e recursos financeiros do FNDE considerado para cada

modalidade, o número de refeições por dia que o aluno faria na escola,

modalidade de ensino e o respeito aos hábitos alimentares locais. Ressalta-se

ainda que os kits sofreram mudanças ao longo das entregas, por conta das faixas

etárias das entregas e disponibilidade dos itens da agricultura familiar. Diante

disso, foi realizada a substituição de alguns alimentos por alimentos com

características nutricionais semelhantes, assim não comprometendo o equilíbrio

nutricional. Os alimentos que estão contidos nos kits escolares estão

discriminados em planilha em anexo.

A equipe responsável pelo recebimento dos gêneros alimentícios, que

compuseram os Kits, seguiu todas as recomendações conforme a Resolução

RDC nº 216 de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. A

distribuição dos gêneros alimentícios foi realizada com todos os cuidados e
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proteção determinados pelo Ministério da Saúde. As entregas foram realizadas

nas unidades escolares, em dias e horários previamente estabelecidos e

comunicados aos responsáveis pelos profissionais da educação. Foram

entregues um montante 10000 kits de alimentação escolar, organizados por

série e modalidade de ensino e incluindo itens da agricultura familiar, via

processo de chamada pública.

Para a execução do PNAE, o FNDE disponibilizou mensalmente o

montante de R$ 36.398,00, sendo esse proveniente de cálculo com base no

número de alunos por modalidade de ensino, inseridos no Censo Escolar 2020.

Em decorrência desse e com base na resolução     30% do recurso total deve

ser aplicado a adesão de itens da agricultura familiar, como forma de fortalecer

a renda do agricultor e garantir uma alimentação com maior qualidade

nutricional. Com base no valor recebido no município ao longo do ano de 2021 -

montante de R$ 436.776,00-, o valor previsto destinado a chamada pública seria

de R$ 131.032,80 (30% do valor total anual), no entanto, foi realizado pedidos

no montante de R$ 90.961,58 (20,82% do repasse total), entre os meses de julho

a novembro de 2021. Esse valor abaixo do percentual determinado, deu-se por

conta da perecibilidade dos produtos, os quais eram entregues via kit e tinham

sua entrega comprometida pela demora do recebimento dos responsáveis e por

questões climáticas/sazonais, além da baixa oferta por meio dos agricultores.

Durante a entrega dos kits, foram realizadas orientações às famílias dos

estudantes para que limpem as embalagens com álcool em gel ou lavem com

água e sabão todos os produtos e embalagens entregues, de preferência, antes

destes adentrarem na moradia.

7. FORMULAÇÃO DE CARDÁPIO E TERMO DE REFERÊNCIA:

No mês de março de 2021 foi realizada a confecção do cardápio

destinado aos alunos das escolas municipais de São Felipe, o qual foi preparado

de acordo com a modalidade de ensino (creche parcial, creche integral,

fundamental parcial, fundamental integral, educação de pessoas jovens, adultos

e idosos - EPJAI), sendo respeitada a cultura local, assim como recurso

destinado por aluno segundo Resolução FNDE nº01 de 8 de fevereiro de 2017,

visando um possível retorno das aulas. Após o processo de formulação dos

cardápios e avaliação quantitativa e qualitativa foi realizada reunião para

apresentação dos cardápios com membros do Conselho de Alimentação Escolar

(CAE) municipal.

Após a aprovação pelo CAE foi realizada a descrição dos gêneros

alimentícios utilizados no preparado das refeições por modalidade de ensino,
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assim como determinação da quantidade anual por gênero alimentício. A

quantificação dos itens a serem utilizados foi realizada por meio do cálculo:

(quantidade per capita dos itens x nº de alunos x nº de vezes utilizadas =

quantidade total). Por meio do cálculo da quantidade total dos itens realizou-se

a previsão orçamentária anual, considerando o valor previsto de repasse do

governo federal e destinando 30% do valor para gêneros a serem adquiridos via

processo de chamada pública, como determinado pela Lei nº 11.947 de 16 de

junho de 2009.

Para além desse, foi realizado o levantamento dos itens essenciais para

compor o kit de gêneros alimentícios, como forma de garantir o fornecimento

para todos os escolares da rede municipal de ensino, via escalonamento por

classe de ensino e com base no recurso financeiro disponível.

Para a formulação dos kits foi incluindo itens da agricultura familiar, por

meio do processo de chamada pública. Neste, foram inseridos itens com menor

perecibilidade e que garantissem a adequação nutricional para todos os grupos

de escolares.

8. RETORNO PARCIAL DE AULAS:

No dia 20 de setembro de 2021 foi realizado reunião com as merendeiras e

responsáveis pela alimentação escolar, com a finalidade de realizar o

planejamento e organização do retorno das aulas, destinados aos alunos do

6º e 9º ano do ensino fundamental. A reunião teve como objetivo principal a

orientação sobre medidas de prevenção e higienização, afim de evitar a

contaminação e disseminação do Vírus SARS-CoV-2 e Covid-19, durante o

período letivo. Em tempo, foi apresentado a adaptação do cardápio (Anexo

02), para o período letivo, além de especificações quanto ao preparo e

distribuição das preparações, de forma segura e coerente, juntamente com a

entrega de um manual de procedimentos padrões de retorno das aulas

(Anexo 03).

São Felipe-BA, 21 de dezembro de 2021

________________________________________________
Fernanda Santana Mota

Nutricionista Responsável Técnica
CRN-5 nº 947

224 



MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 06.074.823/0001-48

RUA DOM MACEDO COSTA, CEP: 44550-000 - SÃO FELIPE – BA, TELEFONE: (75) 3628 3749

E-MAIL: Semeceduca2017@gmail

ANEXOS:

Anexo 01: Planilha de itens contidos em kit alimentício escolar:

Modalidade EPJAI e Fundamental I e II

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1.  AÇÚCAR

2.  ARROZ

3.  BATATA DOCE

4.  BEIJU

5.  BISCOITO CREAM CRACKER

6.  BISCOITO MAIZENA

7.  CAFÉ

8.  COCO SECO

9.  FARINHA DE MANDIOCA

10.  FEIJÃO

11.  INHAME

12.  LARANJA

13.  LEITE DE VACA EM PÓ

14.  LEITE LÍQUIDO

15.  MACARRÃO

16.  MARGARINA

17.  MASSA DE SOPA

18.  ÓLEO DE SOJA

19.  PROTEÍNA DE SOJA
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Modalidade Creche e Ensino Infantil

TEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1.  AÇÚCAR

2.  ARROZ

3.  BATATA DOCE

4.  BEIJU

5.  BISCOITO CREAM CRACKER

6.  BISCOITO MAIZENA

7.  ACHOCOLATADO

8.  COCO SECO

9.  FARINHA DE MANDIOCA

10.  FEIJÃO

11.  INHAME

12.  LARANJA

13.  LEITE DE VACA EM PÓ

14.  LEITE LÍQUIDO

15.  MACARRÃO

16.  MARGARINA

17.  MASSA DE SOPA

18.  ÓLEO DE SOJA

19.  PROTEÍNA DE SOJA
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Anexo 02: Cardápio para retorno parcial de aulas por escola

CARDÁPIO ENSINO FUNDAMENTAL

Escola Municipal Renato Medrado

TERÇA-FEIRA QUINTA-FEIRA

SEMANA 1
Pão com patê de frango ou soja

Fruta
Suco

Pão com patê de frango
ou soja
Fruta
Suco

SEMANA 2
Cozido de verduras

Pirão
Arroz simples

Cozido de verduras
Pirão

Arroz simples

SEMANA 3
Macarrão com molho nutritivo

Carne desfiada

Macarrão com molho
nutritivo

Carne desfiada

SEMANA 4
Cuscuz de milho salgado

Fruta
Suco

Cuscuz de milho salgado
Fruta
Suco

OBSERVAÇÕES: *De acordo com Resolução nº06, de 08 de maio de 2020, Resolução nº20, de 02 de Dezembro de 2020.

Cardápio repete, pois são alunos diferentes (1 semana aula presencial / 2 semanas aula a distância)

PROTOCOLO COVID 19:

ALUNOS HIGIENIZAR AS MÃOS COM ÁLCOOL GEL AO ENTRAR NO REFEITÓRIO, USO DE MÁSCARA COBRINDO A BOCA E O NARIZ,

DISTANCIAMENTO. MERENDEIRAS E SERVENTES SERVEM AOS ALUNOS,

SISTEMA SELF-SERVICE SUSPENSO, MERENDEIRA ENTREGA O PRATO E O TALHER E REALIZA O PORCIONAMENTO.

ALUNO PODE RETIRAR A MÁSCARA SOMENTE ENQUANTO ESTIVER SENTADO E COMENDO.
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CARDÁPIO ENSINO FUNDAMENTAL

Escola Municipal Renato Medrado

TERÇA-FEIRA QUINTA-FEIRA

SEMANA 5
Empanada de frango ou de carne

Suco

Empanada de frango ou de
carne
Suco

SEMANA 6 Arroz de carreteiro Arroz de carreteiro

SEMANA 7
Bolo
Fruta

Bolo
Fruta

SEMANA 8
Arroz com legumes

Feijão preto
Frango assado

Arroz com legumes
Feijão preto

Frango assado

OBSERVAÇÕES: *De acordo com Resolução nº06, de 08 de maio de 2020, Resolução nº20, de 02 de Dezembro de 2020.

Cardápio repete, pois são alunos diferentes (1 semana aula presencial / 2 semanas aula a distância)

PROTOCOLO COVID 19:

ALUNOS HIGIENIZAR AS MÃOS COM ÁLCOOL GEL AO ENTRAR NO REFEITÓRIO, USO DE MÁSCARA COBRINDO A BOCA E O NARIZ,

DISTANCIAMENTO. MERENDEIRAS E SERVENTES SERVEM AOS ALUNOS,

SISTEMA SELF-SERVICE SUSPENSO, MERENDEIRA ENTREGA O PRATO E O TALHER E REALIZA O PORCIONAMENTO.

ALUNO PODE RETIRAR A MÁSCARA SOMENTE ENQUANTO ESTIVER SENTADO E COMENDO.
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CARDÁPIO ENSINO FUNDAMENTAL

Escola Municipal Francisco Guedes

TERÇA-FEIRA QUINTA-FEIRA

SEMANA 1
Empanada de frango ou de carne

Suco

Empanada de frango ou de
carne
Suco

SEMANA 2 Arroz de carreteiro Arroz de carreteiro

SEMANA 3
Bolo
Fruta

Bolo
Fruta

SEMANA 4
Arroz com legumes

Feijão preto
Frango assado

Arroz com legumes
Feijão preto

Frango assado

OBSERVAÇÕES: *De acordo com Resolução nº06, de 08 de maio de 2020, Resolução nº20, de 02 de Dezembro de 2020.

Cardápio repete, pois são alunos diferentes (1 semana aula presencial / 2 semanas aula a distância)

PROTOCOLO COVID 19:

ALUNOS HIGIENIZAR AS MÃOS COM ÁLCOOL GEL AO ENTRAR NO REFEITÓRIO, USO DE MÁSCARA COBRINDO A BOCA E O NARIZ,

DISTANCIAMENTO. MERENDEIRAS E SERVENTES SERVEM AOS ALUNOS,

SISTEMA SELF-SERVICE SUSPENSO, MERENDEIRA ENTREGA O PRATO E O TALHER E REALIZA O PORCIONAMENTO.

ALUNO PODE RETIRAR A MÁSCARA SOMENTE ENQUANTO ESTIVER SENTADO E COMENDO.
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CARDÁPIO ENSINO FUNDAMENTAL

Escola Municipal Francisco Guedes

TERÇA-FEIRA QUINTA-FEIRA

SEMANA 5
Pão com patê de frango ou soja

Fruta
Suco

Pão com patê de frango
ou soja
Fruta
Suco

SEMANA 6
Cozido de verduras

Pirão
Arroz simples

Cozido de verduras
Pirão

Arroz simples

SEMANA 7
Macarrão com molho nutritivo

Carne desfiada

Macarrão com molho
nutritivo

Carne desfiada

SEMANA 8
Cuscuz de milho salgado

Fruta
Suco

Cuscuz de milho salgado
Fruta
Suco

OBSERVAÇÕES: *De acordo com Resolução nº06, de 08 de maio de 2020, Resolução nº20, de 02 de Dezembro de 2020.

Cardápio repete, pois são alunos diferentes (1 semana aula presencial / 2 semanas aula a distância)

PROTOCOLO COVID 19:

ALUNOS HIGIENIZAR AS MÃOS COM ÁLCOOL GEL AO ENTRAR NO REFEITÓRIO, USO DE MÁSCARA COBRINDO A BOCA E O NARIZ,

DISTANCIAMENTO. MERENDEIRAS E SERVENTES SERVEM AOS ALUNOS,

SISTEMA SELF-SERVICE SUSPENSO, MERENDEIRA ENTREGA O PRATO E O TALHER E REALIZA O PORCIONAMENTO.

ALUNO PODE RETIRAR A MÁSCARA SOMENTE ENQUANTO ESTIVER SENTADO E COMENDO.
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CARDÁPIO ENSINO FUNDAMENTAL

Escola Municipal José Guedes

TERÇA-FEIRA QUINTA-FEIRA

SEMANA 1
Pão com patê de frango ou soja

Fruta
Suco

Cozido de verduras
Pirão

Arroz simples

SEMANA 2
Banana da terra ou Aipim

Achocolatado
Pão de forma

Fruta

SEMANA 3
Bolo

Suco ou Achocolatado proteico

Macarrão com molho
nutritivo

Carne desfiada

SEMANA 4
Cuscuz de milho salgado

Fruta
Suco

Arroz com legumes
Feijão preto

Frango assado

OBSERVAÇÕES: *De acordo com Resolução nº06, de 08 de maio de 2020, Resolução nº20, de 02 de Dezembro de 2020.

Cardápio repete, pois são alunos diferentes (1 semana aula presencial / 2 semanas aula a distância)

PROTOCOLO COVID 19:

ALUNOS HIGIENIZAR AS MÃOS COM ÁLCOOL GEL AO ENTRAR NO REFEITÓRIO, USO DE MÁSCARA COBRINDO A BOCA E O NARIZ,

DISTANCIAMENTO. MERENDEIRAS E SERVENTES SERVEM AOS ALUNOS,

SISTEMA SELF-SERVICE SUSPENSO, MERENDEIRA ENTREGA O PRATO E O TALHER E REALIZA O PORCIONAMENTO.

ALUNO PODE RETIRAR A MÁSCARA SOMENTE ENQUANTO ESTIVER SENTADO E COMENDO.
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CARDÁPIO ENSINO FUNDAMENTAL

Escola Municipal José Guedes

TERÇA-FEIRA QUINTA-FEIRA

SEMANA 5
Banana da terra ou Aipim

Achocolatado
Empanada de frango ou de carne

Suco

SEMANA 6
Cuscuz de milho salgado

Fruta
Suco

Arroz de carreteiro

SEMANA 7
Bolo
Fruta

Cozido de verduras
Pirão

Arroz simples

SEMANA 8
Empanada de frango ou de

carne
Suco

Macarrão com molho nutritivo
Carne desfiada

OBSERVAÇÕES: *De acordo com Resolução nº06, de 08 de maio de 2020, Resolução nº20, de 02 de Dezembro de 2020.

Cardápio repete, pois são alunos diferentes (1 semana aula presencial / 2 semanas aula a distância)

PROTOCOLO COVID 19:

ALUNOS HIGIENIZAR AS MÃOS COM ÁLCOOL GEL AO ENTRAR NO REFEITÓRIO, USO DE MÁSCARA COBRINDO A BOCA E O NARIZ,

DISTANCIAMENTO. MERENDEIRAS E SERVENTES SERVEM AOS ALUNOS,

SISTEMA SELF-SERVICE SUSPENSO, MERENDEIRA ENTREGA O PRATO E O TALHER E REALIZA O PORCIONAMENTO.

ALUNO PODE RETIRAR A MÁSCARA SOMENTE ENQUANTO ESTIVER SENTADO E COMENDO.
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CARDÁPIO ENSINO FUNDAMENTAL

Escola Municipal Raimundo Ferreira

TERÇA-FEIRA QUINTA-FEIRA

SEMANA 1
Pão com patê de frango ou soja

Fruta
Suco

Cozido de verduras
Pirão

Arroz simples

SEMANA 2
Banana da terra ou Aipim

Achocolatado
Pão de forma

Fruta

SEMANA 3
Bolo

Suco ou Achocolatado proteico

Macarrão com molho
nutritivo

Carne desfiada

SEMANA 4
Cuscuz de milho salgado

Fruta
Suco

Arroz com legumes
Feijão preto

Frango assado

OBSERVAÇÕES: *De acordo com Resolução nº06, de 08 de maio de 2020, Resolução nº20, de 02 de Dezembro de 2020.

Cardápio repete, pois são alunos diferentes (1 semana aula presencial / 2 semanas aula a distância)

PROTOCOLO COVID 19:

ALUNOS HIGIENIZAR AS MÃOS COM ÁLCOOL GEL AO ENTRAR NO REFEITÓRIO, USO DE MÁSCARA COBRINDO A BOCA E O NARIZ,

DISTANCIAMENTO. MERENDEIRAS E SERVENTES SERVEM AOS ALUNOS,

SISTEMA SELF-SERVICE SUSPENSO, MERENDEIRA ENTREGA O PRATO E O TALHER E REALIZA O PORCIONAMENTO.

ALUNO PODE RETIRAR A MÁSCARA SOMENTE ENQUANTO ESTIVER SENTADO E COMENDO.
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CARDÁPIO ENSINO FUNDAMENTAL

Escola Municipal Raimundo Ferreira

TERÇA-FEIRA QUINTA-FEIRA

SEMANA 5
Banana da terra ou Aipim

Achocolatado
Empanada de frango ou de carne

Suco

SEMANA 6
Cuscuz de milho salgado

Fruta
Suco

Arroz de carreteiro

SEMANA 7
Bolo
Fruta

Cozido de verduras
Pirão

Arroz simples

SEMANA 8
Empanada de frango ou de

carne
Suco

Macarrão com molho nutritivo
Carne desfiada

OBSERVAÇÕES: *De acordo com Resolução nº06, de 08 de maio de 2020, Resolução nº20, de 02 de Dezembro de 2020.

Cardápio repete, pois são alunos diferentes (1 semana aula presencial / 2 semanas aula a distância)

PROTOCOLO COVID 19:

ALUNOS HIGIENIZAR AS MÃOS COM ÁLCOOL GEL AO ENTRAR NO REFEITÓRIO, USO DE MÁSCARA COBRINDO A BOCA E O NARIZ,

DISTANCIAMENTO. MERENDEIRAS E SERVENTES SERVEM AOS ALUNOS,

SISTEMA SELF-SERVICE SUSPENSO, MERENDEIRA ENTREGA O PRATO E O TALHER E REALIZA O PORCIONAMENTO.

ALUNO PODE RETIRAR A MÁSCARA SOMENTE ENQUANTO ESTIVER SENTADO E COMENDO.
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CARDÁPIO ENSINO FUNDAMENTAL

Escola Municipal Presidente Médici

TERÇA-FEIRA QUINTA-FEIRA

SEMANA 1
Pão com patê de frango ou soja

Fruta
Suco

Pão com patê de frango ou
soja
Fruta
Suco

SEMANA 2
Cozido de verduras

Pirão
Arroz simples

Cozido de verduras
Pirão

Arroz simples

SEMANA 3
Macarrão com molho nutritivo

Carne desfiada
Macarrão com molho nutritivo

Carne desfiada

SEMANA 4
Cuscuz de milho salgado

Fruta
Suco

Cuscuz de milho salgado
Fruta
Suco

OBSERVAÇÕES: *De acordo com Resolução nº06, de 08 de maio de 2020, Resolução nº20, de 02 de Dezembro de 2020.

Cardápio repete, pois são alunos diferentes (1 semana aula presencial / 2 semanas aula a distância)

PROTOCOLO COVID 19:

ALUNOS HIGIENIZAR AS MÃOS COM ÁLCOOL GEL AO ENTRAR NO REFEITÓRIO, USO DE MÁSCARA COBRINDO A BOCA E O NARIZ,

DISTANCIAMENTO. MERENDEIRAS E SERVENTES SERVEM AOS ALUNOS,

SISTEMA SELF-SERVICE SUSPENSO, MERENDEIRA ENTREGA O PRATO E O TALHER E REALIZA O PORCIONAMENTO.

ALUNO PODE RETIRAR A MÁSCARA SOMENTE ENQUANTO ESTIVER SENTADO E COMENDO.
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MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 06.074.823/0001-48

RUA DOM MACEDO COSTA, CEP: 44550-000 - SÃO FELIPE – BA, TELEFONE: (75) 3628 3749

E-MAIL: Semeceduca2017@gmail

CARDÁPIO ENSINO FUNDAMENTAL

Escola Municipal Presidente Médici

TERÇA-FEIRA QUINTA-FEIRA

SEMANA 5
Empanada de frango ou de carne

Suco

Empanada de frango ou de
carne
Suco

SEMANA 6 Arroz de carreteiro Arroz de carreteiro

SEMANA 7
Bolo
Fruta

Bolo
Fruta

SEMANA 8
Arroz com legumes

Feijão preto
Frango assado

Arroz com legumes
Feijão preto

Frango assado

OBSERVAÇÕES: *De acordo com Resolução nº06, de 08 de maio de 2020, Resolução nº20, de 02 de Dezembro de 2020.

Cardápio repete, pois são alunos diferentes (1 semana aula presencial / 2 semanas aula a distância)

PROTOCOLO COVID 19:

ALUNOS HIGIENIZAR AS MÃOS COM ÁLCOOL GEL AO ENTRAR NO REFEITÓRIO, USO DE MÁSCARA COBRINDO A BOCA E O NARIZ,

DISTANCIAMENTO. MERENDEIRAS E SERVENTES SERVEM AOS ALUNOS,

SISTEMA SELF-SERVICE SUSPENSO, MERENDEIRA ENTREGA O PRATO E O TALHER E REALIZA O PORCIONAMENTO.

ALUNO PODE RETIRAR A MÁSCARA SOMENTE ENQUANTO ESTIVER SENTADO E COMENDO.
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MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 06.074.823/0001-48

RUA DOM MACEDO COSTA, CEP: 44550-000 - SÃO FELIPE – BA, TELEFONE: (75) 3628 3749

E-MAIL: Semeceduca2017@gmail

CARDÁPIO ENSINO FUNDAMENTAL

Escola Municipal Luís Eduardo Magalhães

TERÇA-FEIRA QUINTA-FEIRA

SEMANA 1
Pão com patê de frango ou soja

Fruta
Suco

Pão com patê de frango ou
soja
Fruta
Suco

SEMANA 2
Cozido de verduras

Pirão
Arroz simples

Cozido de verduras
Pirão

Arroz simples

SEMANA 3
Macarrão com molho nutritivo

Carne desfiada
Macarrão com molho nutritivo

Carne desfiada

SEMANA 4
Cuscuz de milho salgado

Fruta
Suco

Cuscuz de milho salgado
Fruta
Suco

OBSERVAÇÕES: *De acordo com Resolução nº06, de 08 de maio de 2020, Resolução nº20, de 02 de Dezembro de 2020.

Cardápio repete, pois são alunos diferentes (1 semana aula presencial / 2 semanas aula a distância)

PROTOCOLO COVID 19:

ALUNOS HIGIENIZAR AS MÃOS COM ÁLCOOL GEL AO ENTRAR NO REFEITÓRIO, USO DE MÁSCARA COBRINDO A BOCA E O NARIZ,

DISTANCIAMENTO. MERENDEIRAS E SERVENTES SERVEM AOS ALUNOS,

SISTEMA SELF-SERVICE SUSPENSO, MERENDEIRA ENTREGA O PRATO E O TALHER E REALIZA O PORCIONAMENTO.

ALUNO PODE RETIRAR A MÁSCARA SOMENTE ENQUANTO ESTIVER SENTADO E COMENDO.
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MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 06.074.823/0001-48

RUA DOM MACEDO COSTA, CEP: 44550-000 - SÃO FELIPE – BA, TELEFONE: (75) 3628 3749

E-MAIL: Semeceduca2017@gmail

CARDÁPIO ENSINO FUNDAMENTAL

Escola Municipal Luís Eduardo Magalhães

TERÇA-FEIRA QUINTA-FEIRA

SEMANA 5
Empanada de frango ou de carne

Suco

Empanada de frango ou de
carne
Suco

SEMANA 6 Arroz de carreteiro Arroz de carreteiro

SEMANA 7
Bolo
Fruta

Bolo
Fruta

SEMANA 8
Arroz com legumes

Feijão preto
Frango assado

Arroz com legumes
Feijão preto

Frango assado

OBSERVAÇÕES: *De acordo com Resolução nº06, de 08 de maio de 2020, Resolução nº20, de 02 de Dezembro de 2020.

Cardápio repete, pois são alunos diferentes (1 semana aula presencial / 2 semanas aula a distância)

PROTOCOLO COVID 19:

ALUNOS HIGIENIZAR AS MÃOS COM ÁLCOOL GEL AO ENTRAR NO REFEITÓRIO, USO DE MÁSCARA COBRINDO A BOCA E O NARIZ,

DISTANCIAMENTO. MERENDEIRAS E SERVENTES SERVEM AOS ALUNOS,

SISTEMA SELF-SERVICE SUSPENSO, MERENDEIRA ENTREGA O PRATO E O TALHER E REALIZA O PORCIONAMENTO.

ALUNO PODE RETIRAR A MÁSCARA SOMENTE ENQUANTO ESTIVER SENTADO E COMENDO.
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MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 06.074.823/0001-48

RUA DOM MACEDO COSTA, CEP: 44550-000 - SÃO FELIPE – BA, TELEFONE: (75) 3628 3749

E-MAIL: Semeceduca2017@gmail

CARDÁPIO ENSINO FUNDAMENTAL

Escola Municipal Maria dos Anjos Andrade Lima

TERÇA-FEIRA QUINTA-FEIRA

SEMANA 1
Pão com patê de frango ou soja

Fruta
Suco

Pão com patê de frango
ou soja
Fruta
Suco

SEMANA 2
Cozido de verduras

Pirão
Arroz simples

Cozido de verduras
Pirão

Arroz simples

SEMANA 3
Macarrão com molho nutritivo

Carne desfiada

Macarrão com molho
nutritivo

Carne desfiada

SEMANA 4
Cuscuz de milho salgado

Fruta
Suco

Cuscuz de milho salgado
Fruta
Suco

OBSERVAÇÕES: *De acordo com Resolução nº06, de 08 de maio de 2020, Resolução nº20, de 02 de Dezembro de 2020.

Cardápio repete, pois são alunos diferentes (1 semana aula presencial / 2 semanas aula a distância)

PROTOCOLO COVID 19:

ALUNOS HIGIENIZAR AS MÃOS COM ÁLCOOL GEL AO ENTRAR NO REFEITÓRIO, USO DE MÁSCARA COBRINDO A BOCA E O NARIZ,

DISTANCIAMENTO. MERENDEIRAS E SERVENTES SERVEM AOS ALUNOS,

SISTEMA SELF-SERVICE SUSPENSO, MERENDEIRA ENTREGA O PRATO E O TALHER E REALIZA O PORCIONAMENTO.

ALUNO PODE RETIRAR A MÁSCARA SOMENTE ENQUANTO ESTIVER SENTADO E COMENDO.
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MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 06.074.823/0001-48

RUA DOM MACEDO COSTA, CEP: 44550-000 - SÃO FELIPE – BA, TELEFONE: (75) 3628 3749

E-MAIL: Semeceduca2017@gmail

CARDÁPIO ENSINO FUNDAMENTAL

Escola Municipal Maria dos Anjos Andrade Lima

TERÇA-FEIRA QUINTA-FEIRA

SEMANA 5
Empanada de frango ou de carne

Suco

Empanada de frango ou de
carne
Suco

SEMANA 6 Arroz de carreteiro Arroz de carreteiro

SEMANA 7
Bolo
Fruta

Bolo
Fruta

SEMANA 8
Arroz com legumes

Feijão preto
Frango assado

Arroz com legumes
Feijão preto

Frango assado

OBSERVAÇÕES: *De acordo com Resolução nº06, de 08 de maio de 2020, Resolução nº20, de 02 de Dezembro de 2020.

Cardápio repete, pois são alunos diferentes (1 semana aula presencial / 2 semanas aula a distância)

PROTOCOLO COVID 19:

ALUNOS HIGIENIZAR AS MÃOS COM ÁLCOOL GEL AO ENTRAR NO REFEITÓRIO, USO DE MÁSCARA COBRINDO A BOCA E O NARIZ,

DISTANCIAMENTO. MERENDEIRAS E SERVENTES SERVEM AOS ALUNOS,

SISTEMA SELF-SERVICE SUSPENSO, MERENDEIRA ENTREGA O PRATO E O TALHER E REALIZA O PORCIONAMENTO.

ALUNO PODE RETIRAR A MÁSCARA SOMENTE ENQUANTO ESTIVER SENTADO E COMENDO.

Fernanda Santana Mota

Nutricionista Responsável Técnica da Alimentação Escolar

CRN-5 nº 9470
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MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 06.074.823/0001-48

RUA DOM MACEDO COSTA, CEP: 44550-000 - SÃO FELIPE – BA, TELEFONE: (75) 3628 3749

E-MAIL: Semeceduca2017@gmail

CARDÁPIO ENSINO FUNDAMENTAL

Escola Municipal Jorge Augusto Novís

TERÇA-FEIRA QUINTA-FEIRA

SEMANA 1
Pão com patê de frango ou soja

Fruta
Suco

Cozido de verduras
Pirão

Arroz simples

SEMANA 2
Banana da terra ou Aipim

Achocolatado
Pão de forma

Fruta

SEMANA 3
Bolo

Suco ou Achocolatado proteico

Macarrão com molho
nutritivo

Carne desfiada

SEMANA 4
Cuscuz de milho salgado

Fruta
Suco

Arroz com legumes
Feijão preto

Frango assado

OBSERVAÇÕES: *De acordo com Resolução nº06, de 08 de maio de 2020, Resolução nº20, de 02 de Dezembro de 2020.

Cardápio repete, pois são alunos diferentes (1 semana aula presencial / 2 semanas aula a distância)

PROTOCOLO COVID 19:

ALUNOS HIGIENIZAR AS MÃOS COM ÁLCOOL GEL AO ENTRAR NO REFEITÓRIO, USO DE MÁSCARA COBRINDO A BOCA E O NARIZ,

DISTANCIAMENTO. MERENDEIRAS E SERVENTES SERVEM AOS ALUNOS,

SISTEMA SELF-SERVICE SUSPENSO, MERENDEIRA ENTREGA O PRATO E O TALHER E REALIZA O PORCIONAMENTO.

ALUNO PODE RETIRAR A MÁSCARA SOMENTE ENQUANTO ESTIVER SENTADO E COMENDO.
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MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 06.074.823/0001-48

RUA DOM MACEDO COSTA, CEP: 44550-000 - SÃO FELIPE – BA, TELEFONE: (75) 3628 3749

E-MAIL: Semeceduca2017@gmail

CARDÁPIO ENSINO FUNDAMENTAL

Escola Municipal Jorge Augusto Novís

TERÇA-FEIRA QUINTA-FEIRA

SEMANA 5
Banana da terra ou Aipim

Achocolatado
Empanada de frango ou de carne

Suco

SEMANA 6
Cuscuz de milho salgado

Fruta
Suco

Arroz de carreteiro

SEMANA 7
Bolo
Fruta

Cozido de verduras
Pirão

Arroz simples

SEMANA 8
Empanada de frango ou de

carne
Suco

Macarrão com molho nutritivo
Carne desfiada

OBSERVAÇÕES: *De acordo com Resolução nº06, de 08 de maio de 2020, Resolução nº20, de 02 de Dezembro de 2020.

Cardápio repete, pois são alunos diferentes (1 semana aula presencial / 2 semanas aula a distância)

PROTOCOLO COVID 19:

ALUNOS HIGIENIZAR AS MÃOS COM ÁLCOOL GEL AO ENTRAR NO REFEITÓRIO, USO DE MÁSCARA COBRINDO A BOCA E O NARIZ,

DISTANCIAMENTO. MERENDEIRAS E SERVENTES SERVEM AOS ALUNOS,

SISTEMA SELF-SERVICE SUSPENSO, MERENDEIRA ENTREGA O PRATO E O TALHER E REALIZA O PORCIONAMENTO.

ALUNO PODE RETIRAR A MÁSCARA SOMENTE ENQUANTO ESTIVER SENTADO E COMENDO.
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MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 06.074.823/0001-48

RUA DOM MACEDO COSTA, CEP: 44550-000 - SÃO FELIPE – BA, TELEFONE: (75) 3628 3749

E-MAIL: Semeceduca2017@gmail

CARDÁPIO ENSINO FUNDAMENTAL

Escola Municipal Costa e Silva

TERÇA-FEIRA QUINTA-FEIRA

SEMANA 1
Pão com patê de frango ou soja

Fruta
Suco

Pão com patê de frango
ou soja
Fruta
Suco

SEMANA 2
Cozido de verduras

Pirão
Arroz simples

Cozido de verduras
Pirão

Arroz simples

SEMANA 3
Macarrão com molho nutritivo

Carne desfiada

Macarrão com molho
nutritivo

Carne desfiada

SEMANA 4
Cuscuz de milho salgado

Fruta
Suco

Cuscuz de milho salgado
Fruta
Suco

OBSERVAÇÕES: *De acordo com Resolução nº06, de 08 de maio de 2020, Resolução nº20, de 02 de Dezembro de 2020.

Cardápio repete, pois são alunos diferentes (1 semana aula presencial / 2 semanas aula a distância)

PROTOCOLO COVID 19:

ALUNOS HIGIENIZAR AS MÃOS COM ÁLCOOL GEL AO ENTRAR NO REFEITÓRIO, USO DE MÁSCARA COBRINDO A BOCA E O NARIZ,

DISTANCIAMENTO. MERENDEIRAS E SERVENTES SERVEM AOS ALUNOS,

SISTEMA SELF-SERVICE SUSPENSO, MERENDEIRA ENTREGA O PRATO E O TALHER E REALIZA O PORCIONAMENTO.

ALUNO PODE RETIRAR A MÁSCARA SOMENTE ENQUANTO ESTIVER SENTADO E COMENDO.

243 



MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 06.074.823/0001-48

RUA DOM MACEDO COSTA, CEP: 44550-000 - SÃO FELIPE – BA, TELEFONE: (75) 3628 3749

E-MAIL: Semeceduca2017@gmail

CARDÁPIO ENSINO FUNDAMENTAL

Escola Municipal Costa e Silva

TERÇA-FEIRA QUINTA-FEIRA

SEMANA 5
Empanada de frango ou de carne

Suco

Empanada de frango ou de
carne
Suco

SEMANA 6 Arroz de carreteiro Arroz de carreteiro

SEMANA 7
Bolo
Fruta

Bolo
Fruta

SEMANA 8
Arroz com legumes

Feijão preto
Frango assado

Arroz com legumes
Feijão preto

Frango assado

OBSERVAÇÕES: *De acordo com Resolução nº06, de 08 de maio de 2020, Resolução nº20, de 02 de Dezembro de 2020.

Cardápio repete, pois são alunos diferentes (1 semana aula presencial / 2 semanas aula a distância)

PROTOCOLO COVID 19:

ALUNOS HIGIENIZAR AS MÃOS COM ÁLCOOL GEL AO ENTRAR NO REFEITÓRIO, USO DE MÁSCARA COBRINDO A BOCA E O NARIZ,

DISTANCIAMENTO. MERENDEIRAS E SERVENTES SERVEM AOS ALUNOS,

SISTEMA SELF-SERVICE SUSPENSO, MERENDEIRA ENTREGA O PRATO E O TALHER E REALIZA O PORCIONAMENTO.

ALUNO PODE RETIRAR A MÁSCARA SOMENTE ENQUANTO ESTIVER SENTADO E COMENDO.
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MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 06.074.823/0001-48

RUA DOM MACEDO COSTA, CEP: 44550-000 - SÃO FELIPE – BA, TELEFONE: (75) 3628 3749

E-MAIL: Semeceduca2017@gmail

CARDÁPIO ENSINO FUNDAMENTAL

Escola Municipal Castelo Branco

TERÇA-FEIRA QUINTA-FEIRA

SEMANA 1
Pão com patê de frango ou soja

Fruta
Suco

Cozido de verduras
Pirão

Arroz simples

SEMANA 2
Banana da terra ou Aipim

Achocolatado
Pão de forma

Fruta

SEMANA 3
Bolo

Suco ou Achocolatado proteico

Macarrão com molho
nutritivo

Carne desfiada

SEMANA 4
Cuscuz de milho salgado

Fruta
Suco

Arroz com legumes
Feijão preto

Frango assado

OBSERVAÇÕES: *De acordo com Resolução nº06, de 08 de maio de 2020, Resolução nº20, de 02 de Dezembro de 2020.

Cardápio repete, pois são alunos diferentes (1 semana aula presencial / 2 semanas aula a distância)

PROTOCOLO COVID 19:

ALUNOS HIGIENIZAR AS MÃOS COM ÁLCOOL GEL AO ENTRAR NO REFEITÓRIO, USO DE MÁSCARA COBRINDO A BOCA E O NARIZ,

DISTANCIAMENTO. MERENDEIRAS E SERVENTES SERVEM AOS ALUNOS,

SISTEMA SELF-SERVICE SUSPENSO, MERENDEIRA ENTREGA O PRATO E O TALHER E REALIZA O PORCIONAMENTO.

ALUNO PODE RETIRAR A MÁSCARA SOMENTE ENQUANTO ESTIVER SENTADO E COMENDO.
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MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 06.074.823/0001-48

RUA DOM MACEDO COSTA, CEP: 44550-000 - SÃO FELIPE – BA, TELEFONE: (75) 3628 3749

E-MAIL: Semeceduca2017@gmail

CARDÁPIO ENSINO FUNDAMENTAL

Escola Municipal Castelo Branco

TERÇA-FEIRA QUINTA-FEIRA

SEMANA 5
Banana da terra ou Aipim

Achocolatado
Empanada de frango ou de carne

Suco

SEMANA 6
Cuscuz de milho salgado

Fruta
Suco

Arroz de carreteiro

SEMANA 7
Bolo
Fruta

Cozido de verduras
Pirão

Arroz simples

SEMANA 8
Empanada de frango ou de

carne
Suco

Macarrão com molho nutritivo
Carne desfiada

OBSERVAÇÕES: *De acordo com Resolução nº06, de 08 de maio de 2020, Resolução nº20, de 02 de Dezembro de 2020.

Cardápio repete, pois são alunos diferentes (1 semana aula presencial / 2 semanas aula a distância)

PROTOCOLO COVID 19:

ALUNOS HIGIENIZAR AS MÃOS COM ÁLCOOL GEL AO ENTRAR NO REFEITÓRIO, USO DE MÁSCARA COBRINDO A BOCA E O NARIZ,

DISTANCIAMENTO. MERENDEIRAS E SERVENTES SERVEM AOS ALUNOS,

SISTEMA SELF-SERVICE SUSPENSO, MERENDEIRA ENTREGA O PRATO E O TALHER E REALIZA O PORCIONAMENTO.

ALUNO PODE RETIRAR A MÁSCARA SOMENTE ENQUANTO ESTIVER SENTADO E COMENDO.
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MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 06.074.823/0001-48

SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

RUA DOM MACEDO COSTA, CEP: 44550-000 - SÃO FELIPE – BA, TELEFONE: (75) 3628 3749

E-MAIL: Semeceduca2017@gmail

Anexo 03:

MANUAL DE RETORNO AS AULAS

São Felipe-Ba

Setembro de 2021
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MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 06.074.823/0001-48

SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

RUA DOM MACEDO COSTA, CEP: 44550-000 - SÃO FELIPE – BA, TELEFONE: (75) 3628 3749

E-MAIL: Semeceduca2017@gmail

MANUAL DE RETORNO AS AULAS

O Manual de Orientação para o retorno das aulas foi formulado como forma de auxiliar

em medidas cotidianas a serem realizadas pelos profissionais responsáveis pelo

preparo e distribuição das refeições, destinadas aos escolares da rede municipal de

ensino.

Por meio da decisão da retomada das aulas presenciais e pela necessidade de
implementação das medidas sanitárias, os gestores escolares estar atentos ao número
de trabalhadores e às suas condições de trabalho, principalmente daqueles que atuam
na limpeza do ambiente e na manipulação dos alimentos, de forma a preservar a saúde
física e mental da equipe, de acordo com a Portaria Conjunta nº 20, de 18 de junho de
2020, do Ministério da Economia e da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO:

 Os profissionais de limpeza, ao realizarem a desinfecção das superfícies e

ambientes, devem utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

necessários.

 Higienizar a cozinha antes e após o preparo das refeições com solução sanitizante;

 Higienizar o depósito alimentar diariamente com solução sanitizante;

 As maçanetas das portas, balcões de atendimento, corrimãos e pisos deverão ser

limpos antes e depois de cada turno com solução com água e hipoclorito de sódio

(água sanitária) ou álcool a 70%.

  Higienizar os bebedouros frequentemente com álcool a 70% ou hipoclorito 0,01%.

O usuário não deve beber água diretamente do bebedouro e deve utilizar um

recipiente de uso pessoal ou copo descartável. Isolar a torneira que permite o

consumo direto no bebedouro.

 Garantir que os ambientes estejam o mais arejado possível, especialmente as salas

de aula, realizando a atividade educacional, sempre que viável, em áreas abertas.

Manter os ambientes ventilados com as janelas e portas abertas.

 Identificar os objetos de uso pessoal e evitar o compartilhamento de materiais;

realizar a higienização e desinfecção dos instrumentos utilizados e estimular que os

alunos também façam esse procedimento.
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MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 06.074.823/0001-48

SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

RUA DOM MACEDO COSTA, CEP: 44550-000 - SÃO FELIPE – BA, TELEFONE: (75) 3628 3749

E-MAIL: Semeceduca2017@gmail

MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA COPA/REFEITÓRIO:

 Higienizar a copa/refeitório/cantina, no mínimo com especial atenção para:

maçanetas, interruptor, porta da geladeira, porta do micro-ondas, puxadores dos

armários, botões da cafeteira, garrafa térmica e torneiras.

 Reforçar a higienização de mesas e cadeiras.

 Evitar compartilhamento de lanches, copos, pratos e talheres.

 Higienizar talheres e objetos de higiene pessoal antes e após o uso com água e

sabão e/ou álcool a 70%.

 Não utilizar vasilhames de uso coletivo, a exemplo de potes de biscoitos e garrafas.

 Não utilizar o espaço da copa/refeitório como área de descanso e reuniões.

 Permanecer o menor tempo possível e evitar conversar no ambiente,

principalmente durante as refeições, quando estiver sem máscara;

 Espaçar as mesas e cadeiras para aumentar as distâncias entre as pessoas ou

proceder a retirada destas;

 Utilizar somente um dos lados da mesa ou alternar os lados como forma de evitar

que as pessoas fiquem frente a frente ou reduzir a capacidade de cada mesa em

50%;

 Se necessário, demarcar as mesas para que mantenham uma distância mínima

segura de 2 metros.

 Orientar a higienização das mãos com água corrente e sabão líquido ou álcool em

gel a 70% antes e depois de entrar no restaurante/lanchonete.

 Implantar e sinalizar o uso do álcool em gel 70% no local de início das filas.

 Sinalizar no piso o ordenamento do fluxo das filas, indicando a fila de compra e de
retirada do pedido, garantindo o distanciamento mínimo de 1,5m com utilização de
máscara;

 Manutenção de todas as áreas ventiladas, inclusive refeitórios e salas de aulas;

 Verificação do estoque de produtos vencidos ou com alteração nas suas
características e realização do descarte, se necessário;

 Verificação da temperatura de funcionamento dos equipamentos refrigerados
(câmaras, freezers e geladeiras) e demais equipamentos à quente;

 Organização do estoque no sistema PVPS (primeiro que vence, primeiro que sai)
para otimização de uso dos itens próximos da validade;

 Verificação do funcionamento das lixeiras com acionamento por pedal e distribuição
nos pontos de utilização;

 Verificação da quantidade de utensílios para atender à alimentação nos turnos de
distribuição, de forma a garantir que a higienização seja realizada adequadamente.
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CUIDADOS PESSOAIS PARA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO:

 Evitar tocar a boca, o nariz, o rosto e os ouvidos com as mãos não higienizadas.

 Evitar deslocamentos desnecessários nas salas de aula e entre as áreas do colégio.

 Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência, principalmente

ao final de cada turno.

 Ao espirrar e tossir, cobrir a boca e o nariz com o antebraço (parte interna do

cotovelo) e evitar contato das gotículas com as mãos. Não praticar contatos

próximos, como abraços, beijos e apertos de mão.

 Proibida aglomeração de qualquer tipo.

 Manter a distância segura de outras pessoas, mínima de 1,5 metro utilizando

máscara de proteção. Utilizar a máscara durante a locomoção ao trabalho.

 Substituir a máscara no início do trabalho e no retorno à residência, descartando de

forma segura em local apropriado.

 No colégio e ao sair na rua: evite tocar na máscara durante o uso.

 Trocar a máscara a cada turno ou quando estiver úmida. Lavar as mãos antes e

depois de colocar e retirar a máscara.

 Nariz e boca sempre cobertos, com máscara bem ajustada ao rosto.

 Retirar a máscara pelo elástico e não tocá-la na parte da frente.

 Guardar a máscara usada em um saco fechado até chegar em casa.

 Lavar a máscara separadamente, fazendo imersão em água potável com água

sanitária (2,0 a 2,5%) por 30 minutos. A proporção de diluição a ser utilizada, nesse

caso, é de 1 parte de água sanitária para 50 partes de água. Após o tempo de

imersão, realizar o enxague em água corrente. Em seguida, lavar com água

corrente e sabão neutro, secar naturalmente e passá-la com o ferro de passar

roupa.
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PROCEDIMENTO PARA HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS,
EQUIPAMENTOS E SUPERFÍCIES SEM CONTATO COM ALIMENTOS:

 Higienizar as mãos;

 Verificar se o equipamento está desligado da corrente elétrica antes de iniciar a
higienização;

 Retirar resíduos sólidos com auxílio de uma espátula, pano seco ou papel toalha;

 Esfregar com esponja, água e detergente neutro;

 Enxaguar ou retirar o detergente neutro com pano úmido;

 Passar um pano limpo para secar;

 Outros produtos alternativos ao álcool 70% que podem ser utilizados para
desinfecção de objetos e superfícies:

o Hipoclorito de sódio a 0,1% (concentração recomendada pela OMS), alvejantes
contendo hipoclorito (de sódio, de cálcio) a 0,1% e saneantes de uso geral
aprovados pela Anvisa, como a água sanitária.

A higienização de utensílios, equipamentos e superfícies sem contato com
alimentos deve seguir a Instrução abaixo descritas:

1. Aplicar hipoclorito de sódio a 0,1% ou solução clorada 1000 ppm ou álcool líquido
a 70% com borrifador diretamente nas superfícies, equipamentos ou utensílios
ou com pano multiuso, limpo e seco. Esta etapa deve ser realizada com os
utensílios, equipamentos e superfícies já secos. Caso contrário, irá demorar
muito tempo para que o hipoclorito de sódio a 0,1% ou a solução clorada ou o
álcool a 70% seque naturalmente;

2. Deixar secar naturalmente ou, após aplicar o saneante, aguardar pelo menos 15
minutos para utilizar os utensílios, equipamentos e superfícies.

PREPARO DA SOLUÇÃO CLORADA 1000 PPM

2 1/2 colheres de sopa* de água
sanitária

Diluídas em 1 litro de água

40 ml de água sanitária Diluídos em 1 litro de água

*Se possível, utilizar um medidor de ml. Existe a venda de copo plástico medidor de
ml no varejo. As colheres de sopa disponíveis no mercado não apresentam uma
capacidade volumétrica padrão, estando entre 10 a 15 ml.

OBSERVAÇÕES:
Frequência: uma vez ao dia ou mais vezes, caso seja necessário;

 Cuidado ao higienizar equipamentos eletrônicos: o uso frequente de álcool a 70%
pode ressecar a superfície desses equipamentos;

 Realizar a desinfecção das mesas e cadeiras após cada troca de aluno;
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 Os objetos frequentemente tocados, por exemplo, interruptores de luz,
maçanetas, corrimãos, mesas de escritório, telefones e teclados podem ser
desinfetados com álcool a 70% ou saneantes de uso doméstico;

 No caso de superfícies como pisos e paredes, entre outras, use luvas descartáveis
para realizar a limpeza e desinfecção. As luvas devem ser descartadas após o uso
e orienta-se a higienização das mãos imediatamente;

 É orientado que os ambientes estejam sempre bem ventilados e arejados.

HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E SUPERFÍCIES COM
CONTATO COM ALIMENTOS

É necessário:

 Aumentar a frequência de higienização de bancadas e superfícies em intervalos de
três horas ou menos, se necessário;

 Permitir a ventilação natural, respeitando os cuidados previstos na legislação
sanitária vigente no que diz respeito às barreiras físicas que impeçam o acesso de
insetos e outros animais como roedores, pombos e gatos, tais como: telas
milimétricas, borracha de vedação e ralo com sistema de fechamento;

 A limpeza deve ser realizada com água e detergente neutro, e a desinfecção
usando a solução clorada a 200 - 250 ppm ou álcool a 70% ou ação do calor.

PREPARO DA SOLUÇÃO CLORADA 200 - 250 PPM

1 colher de sopa* de água sanitária Diluídas em 1 litro de água

10 ml de água sanitária Diluídos em 1 litro de água

*Se possível, utilizar um medidor de ml. Existe a venda de copo plástico medidor de
ml no varejo. As colheres de sopa
disponíveis no mercado não apresentam uma capacidade volumétrica padrão,
estando entre 10 a 15 ml.

UTENSÍLIOS:

 Retirar resíduos sólidos com auxílio de uma espátula, pano seco ou papel toalha;

 Esfregar com esponja (fibraço ou escova própria para esse fim), água e

detergente neutro;

 Enxaguar com água corrente;

 Imergir por 15 minutos em solução clorada 200 a 250 ppm (1 colher de sopa de

água sanitária diluída em um 1 litro de água).

OU

 Borrifar com solução clorada 200 a 250 ppm (1 colher de sopa de água sanitária

diluída em um 1 litro de água) ou com álcool líquido a 70% diretamente nos

utensílios. Esta etapa deve ser realizada com os utensílios já secos. Caso

contrário, irá demorar muito tempo para que a solução clorada ou o álcool líquido

a 70% sequem naturalmente;
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 Deixar secar naturalmente ou, após borrifar, aguardar 15 minutos pelo menos

para utilizar os utensílios.

 Em desinfecção por calor ou em máquinas de lava--louças devem ser atingidas

as seguintes temperaturas:

 Durante a lavagem: 55°C a 65°C;

 Durante o enxágue: 80°C a 90°C.

EQUIPAMENTOS:

 Desligar o equipamento da tomada;

 Sempre que possível, desmontar o equipamento para higienização completa.

Partes móveis:
o Retirar resíduos sólidos com auxílio de uma espátula, pano seco ou papel toalha;

o Remover e colocar em imersão em água e detergente neutro;

o Esfregar com escova ou esponja (conforme o tipo de equipamento);

o Enxaguar com água;

o Imergir por 15 minutos em solução clorada 200 a 250 ppm (1 colher de sopa de
água sanitária para 1 litro de água) ou borrifar com solução clorada 200 a 250
ppm (1 colher de sopa de água sanitária diluída em um 1 litro de água) ou com
álcool líquido a 70% diretamente nas partes móveis dos equipamentos. Esta
etapa deve ser realizada com as partes móveis dos equipamentos já secos. Caso
contrário, irá demorar muito tempo para que a solução clorada ou o álcool líquido
a 70% seque naturalmente;

o Deixar secar naturalmente ou, após borrifar, aguardar pelo menos 15 minutos
para utilizar os equipamentos.

Partes fixas:
o Remover os resíduos sólidos;

o Esfregar com esponja, água e detergente neutro;

o Remover a espuma com pano descartável úmido;

o Passar pano limpo para secar;

o Aplicar solução clorada 200 a 250 ppm (1 colher de sopa de água sanitária para
1 litro de água) ou álcool líquido 70% com um pano multiuso, limpo e seco nas
partes fixas dos equipamentos. Esta etapa deve ser realizada com as partes
fixas dos equipamentos já secos. Caso contrário, irá demorar muito tempo para
que a solução clorada ou o álcool 70% seque naturalmente;

o Deixar secar naturalmente ou, após borrifar, aguardar pelo menos 15 minutos
para utilizar os equipamentos.
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SUPERFÍCIES:
o Remover os resíduos sólidos;

o Esfregar com esponja, água e detergente neutro;

o Enxaguar com água ou passar pano descartável úmido;

o Passar pano descartável limpo para secar;

o Borrifar com solução clorada 200 a 250 ppm (1 colher de sopa de água sanitária
para 1 litro de água) OU com álcool 70% diretamente na superfície. Esta etapa
deve ser realizada com a superfície já seca. Caso contrário, irá demorar muito
tempo para que a solução clorada ou o álcool 70% seque naturalmente;

o Deixar secar naturalmente ou, após borrifar, aguardar pelo menos 15 minutos
para utilizar a superfície.

MANEJO DOS RESÍDUOS:

o A coleta de resíduos, dentro do espaço escolar, requer alguns cuidados para
diminuir a transmissão da COVID-19:

o A lixeira deve ter tampa e acionamento por pedal para evitar o toque com as
mãos;

o A lixeira deve ser higienizada diariamente;

o A retirada dos resíduos deve ser realizada na ausência dos alunos, no mínimo
duas vezes ao dia ou a cada troca de turno e ao final do período;

o Caso a escola realize a coleta seletiva, atenção para evitar o descarte de lenços
de papel e máscaras descartáveis nos recipientes destinados aos resíduos
recicláveis;

o Após a retirada dos ambientes, colocar os resíduos em sacos resistentes, bem
fechados, respeitando sua capacidade e em local específico para tal
armazenamento, higienizado diariamente;

MANIPULADORES

o Por isso, as orientações para os manipuladores de alimentos envolvem as
condições para diminuir ou evitar este tipo de transmissão e protegê-los durante
sua rotina de trabalho.

o Os manipuladores de alimentos são as pessoas que entram em contato direto
ou indireto com os alimentos nos locais onde os mesmos são processados.

o Os manipuladores de alimentos devem redobrar os cuidados com a sua higiene
pessoal, com a higiene do local de trabalho e com a higiene dos alimentos;

o Ficar, no mínimo, a 1 metro de distância, se possível, dos outros funcionários;

254 



MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 06.074.823/0001-48

SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

RUA DOM MACEDO COSTA, CEP: 44550-000 - SÃO FELIPE – BA, TELEFONE: (75) 3628 3749

E-MAIL: Semeceduca2017@gmail

o Usar máscara no rosto. A máscara deve ser trocada quando se tornar fonte de
exposição por exemplo: cair no chão, rasgar, perfurar, estiver úmida/molhada,
com sujeira aparente, danificada, dificultando a respiração ou a cada 2-3 horas;

o Manter o ambiente de trabalho sempre limpo;

o Higienizar as mãos com muita frequência (ao voltar do banheiro, tossir, espirrar,
coçar ou assoar o nariz, coçar os olhos ou tocar a boca, trocar de tarefa ou
serviço ou de alimento a ser manipulado, tocar em objetos como celular, chaves,
maçanetas, dinheiro ou latas de lixo, retornar ao setor de trabalho após os
intervalos de descanso ou de lanche, etc.);

O manipulador de alimentos deve estar atento ao asseio pessoal, tais como:
▪ Manter as unhas curtas, limpas e sem esmalte ou base;

▪ Manter os cabelos totalmente protegidos por toucas ou redes;

▪ Manter a barba e bigode aparados;

▪ Não usar colar, amuleto, pulseira, relógio, fita, brincos, anel, aliança, piercing e
qualquer outro adorno que possa representar perigo de contaminação dos
alimentos, de transmissão do coronavírus ou de acidentes de trabalho;

▪ Usar uniformes limpos, bem conservados, completos, apropriados para a sua
atividade, sem bolsos acima da cintura e levados para escola protegidos em saco
plástico ou outra proteção adequada;

▪ Utilizar calçados totalmente fechados e antiderrapantes;

▪ Não carregar objetos no uniforme, exceto o crachá para sua identificação e
aqueles necessários ao desenvolvimento das suas atividades. Os crachás
devem ser afixados de forma a evitar o risco de acidentes e os demais objetos
devem ser mantidos nos bolsos inferiores;

▪ Aparelhos celulares não devem ser usados nas áreas onde há manipulação de
alimentos. Como forma de reduzir a disseminação da COVID-19, recomenda-se
que todos os trabalhadores da unidade escolar realizem a limpeza e desinfecção
dos celulares com panos ou papéis descartáveis embebidos levemente em
álcool 70%;

▪ Usar os uniformes somente nas dependências da escola durante a jornada de
trabalho;

▪ Trocar diariamente o uniforme completo (calça, camisa, touca/rede e avental);

▪ Guardar os uniformes sujos em local específico, em embalagem fechada e não
colocar os sapatos em contato com os uniformes;

▪ Nos casos emergenciais ou de contaminação acidental do uniforme, substituir
prontamente e, se necessário, realizar a higienização corporal;

▪ No caso de espirrar ou tossir, trocar a máscara;

▪ Manter a frequência da higienização das mãos em intervalos de no máximo 1
hora;
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PROCEDIMENTO PARA HIGIENIZAÇÃO DOMÉSTICA DOS UNIFORMES
o Higienizar as mãos;

o Lavar os uniformes com detergentes adequados para esta finalidade (sabão em
pó ou líquido. Não utilizar alvejantes à base de cloro, pois destroem as fibras do
tecido);

o Enxaguar bem para retirar o excesso do produto;

o Torcer;

o Secar naturalmente.

PROCEDIMENTO PARA HIGIENIZAÇÃO DOMÉSTICA DOS SAPATOS
o Higienizar as mãos;

o Lavar com detergentes adequados para esta finalidade, esfregando toda a
superfície, inclusive a sola, com escova para remover as sujidades aparentes;

o Enxaguar bem para retirar o excesso do produto;

o Torcer;

o Secar naturalmente.

o Borrifar solução clorada 1000 ppm (2 1/2 colheres de sopa de água sanitária
para cada litro de água ou outro produto saneante desenvolvido para essa
finalidade, conforme as instruções do rótulo) ou álcool líquido 70%;

o Secar naturalmente.

CONDUTA E ETIQUETA RESPIRATÓRIA DOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS

Durante a manipulação de alimentos os funcionários não devem:
o Cantar, assobiar, tossir, espirrar, bocejar, falar em excesso, rir sobre os

alimentos;

o Mascar goma, palito, fósforo ou similares, chupar balas, comer;

o Experimentar alimentos diretamente das mãos;

o Provar alimentos em talheres ou outros utensílios e devolvê-los ao recipiente
contendo os alimentos, sem prévia higienização;

o Assoar o nariz, colocar o dedo no nariz ou ouvido, mexer no cabelo ou se
pentear;

o Enxugar o suor com as mãos, panos ou qualquer peça da vestimenta;

o Tocar nos olhos, nariz, boca e máscara;

o Compartilhar itens pessoais de trabalho, por exemplo: copos, talheres,
uniformes, equipamentos de proteção, máscaras, canetas, lápis e celular;

o Manipular aparelhos eletrônicos e outros materiais não pertencentes à área de
manipulação, como aparelhos celulares pessoais, entre outros.
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HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
O funcionário deve higienizar as mãos sempre que:

o Chegar ao trabalho;

o Utilizar os sanitários ou vestiários;

o Iniciar, interromper ou trocar de atividade;

o Após manipular alimentos crus ou não higienizados;

o Antes de manipular alimentos submetidos à cocção, higienizados ou prontos
para o consumo;

o Tossir, espirrar, assoar o nariz, secar o suor, tocar no corpo ou cabelo;

o Usar utensílios e materiais de limpeza, como vassouras, rodos, pás, panos de
limpeza, entre outros;

o Manipular lixo e outros resíduos;

o Tocar em sacarias, caixas, garrafas, maçanetas, sapatos ou outros objetos
estranhos à atividade;

o Pegar em dinheiro;

o Antes e após a colocação da máscara;

o Após tocar na máscara;

o Antes de vestir e após retirar as luvas utilizadas na manipulação de alimentos,
se necessário;

o Manter a frequência de higienização das mãos em intervalos de no máximo 1
hora, ou antes, a depender das atividades realizadas.

o Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete líquido por pelo menos 20
segundos.

USO DE LUVAS E MÁSCARAS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

A higienização das mãos, respeitando a Técnica e frequência adequadas, ainda é
a melhor estratégia para evitar a contaminação e transmissão de DTA e da COVID-
19.

É obrigatório o uso de máscaras enquanto durarem as medidas de enfrentamento da
COVID-19. Cabe destacar que o uso incorreto da máscara pode aumentar o risco
da COVID-19 e de DTA.

Deve-se atentar as seguintes orientações quanto ao uso das máscaras:
o As máscaras de uso não profissional ou artesanais devem estar de acordo com

as orientações do Ministério da Saúde e da Anvisa;

o Os manipuladores de alimentos devem utilizar máscara de proteção respiratória
de uso não profissional durante toda a jornada de trabalho e deve-se realizar a
troca na frequência necessária;
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o As máscaras devem ser trocadas quando se tornarem fonte de exposição por
exemplo: caírem no chão, rasgarem, perfurarem, estiverem úmidas/molhadas,
com sujeira aparente, danificadas, dificultando a respiração ou a cada 2-3 horas;

PROCEDIMENTO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÁSCARAS DE USO NÃO
PROFISSIONAL OU ARTESANAL REUTILIZÁVEL

o Higienizar as mãos;
o Deixar a máscara de molho por pelo menos 20 minutos em solução clorada (2

colheres de sopa de água sanitária para 1 litro de água ou outro produto
saneante desenvolvido para essa finalidade, conforme as instruções do rótulo);

o Enxaguar a máscara para retirar o excesso do saneante;
o Lavar a máscara em água corrente e sabão neutro;
o Secar naturalmente;
o Passar com o ferro quente (atentar à compatibilidade do tecido à temperatura

utilizada).

MATÉRIAS-PRIMAS, INGREDIENTES E EMBALAGENS

FORNECIMENTO DE MATÉRIAS-PRIMAS, INGREDIENTES E EMBALAGENS

 Realizar a higienização das mãos;

 Usar frequentemente álcool em gel 70%;

 Adotar conduta e etiqueta respiratória;

 Evitar contato próximo com qualquer pessoa com sintomas respiratórios (por
exemplo, tosse ou espirro);

 Lavar ou desinfetar frequentemente as superfícies de trabalho e pontos de
contato (por exemplo, maçanetas das portas);

 Higienizar ferramentas e utensílios antes e após o uso;

 Manter um calçado de uso exclusivo para o ambiente de trabalho;

 Ao final das atividades, acondicionar a roupa em sacos plásticos para lavar;

RECEBIMENTO DE MATÉRIAS-PRIMAS, INGREDIENTES E EMBALAGENS
o As matérias-primas, ingredientes e embalagens não devem ser dispostos

diretamente sobre o piso;

o Evitar colocar as matérias-primas, ingredientes e embalagens na bancada de
preparo ou, caso utilizar a bancada, fazer posteriormente a sua higienização;

o Verificar a integridade das embalagens, matérias-primas e ingredientes;

o Retirar as embalagens secundárias e terciárias dos insumos e realizar o descarte
adequado antes de armazená-los.

o Caso as matérias-primas e ingredientes apresentem apenas a embalagem
primária, deve-se realizar a higienização das embalagens com álcool líquido a
70% e pano descartável, antes de adentrar no estoque da escola.
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Para os hortifrutis, duas alternativas são viáveis:
1. Higienizar os hortifrutis no ato do recebimento e armazenar em recipientes

higienizados e com tampa ou sacos plásticos não recicláveis e limpos. Os hortifrutis
que passarão pelo tratamento térmico ou cocção devem ser higienizados e
armazenados em recipientes limpos, como caixas plásticas vazadas;

2. Armazenar os hortifrutis em sacos não reciclados e limpos, no ato do recebimento
para posterior higienização

ARMAZENAMENTO DE MATÉRIAS-PRIMAS, INGREDIENTES E
EMBALAGENS

Caso não tenha a possibilidade de realizar a higienização das embalagens das
matérias-primas e dos ingredientes com água e detergente neutro, ou álcool a 70%,
deve-se prever a “quarentena”, respeitando os seguintes tempos conforme quadro
abaixo.

o Utilizar alguma sala de aula desativada ou em desuso para armazenar os
alimentos que ficarem sob quarentena;

o Não aproveitar as caixas do fornecedor;

o Colocar a data do recebimento para identificar o tempo correto da quarentena
das matérias-primas, ingredientes e embalagens;

o Reforçar a higienização das prateleiras, geladeiras e mobiliários onde serão
armazenados os alimentos (periodicamente e conforme o cronograma de
entrega de matérias-primas, ingredientes e embalagens;

o Deixar o espaço da despensa para matérias-primas e ingredientes de uso
imediato.

259 



MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 06.074.823/0001-48

SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

RUA DOM MACEDO COSTA, CEP: 44550-000 - SÃO FELIPE – BA, TELEFONE: (75) 3628 3749

E-MAIL: Semeceduca2017@gmail

PREPARAÇÃO DOS ALIMENTOS

HIGIENIZAÇÃO DOS ALIMENTOS
A higienização de frutas, verduras, legumes e demais vegetais utilizados na confecção
de preparações culinárias e bebidas deve contemplar as seguintes etapas:
o Higienizar as mãos;
o Selecionar as partes e unidades deterioradas e retirá-las;
o Selecionar as unidades brotadas, com sujidades, pragas e vetores e retirá-las;
o Lavar cuidadosamente em água corrente e potável: folha por folha, legume por

legume, cacho por cacho, fruta por fruta;
o Realizar a desinfecção conforme a recomendação do fabricante do produto

saneante utilizado. Utilizar produto adequado para esta finalidade.

No caso da água sanitária, utilizar na diluição de 200 - 250 ppm (1 colher de sopa
de água sanitária diluída em um 1 litro de água);
o Imergir todos os alimentos ao mesmo tempo.
o Confirmar se todos alimentos estão completamente imersos. Se necessário colocar

um peso (prato) para auxiliar na imersão;
o Deixar os alimentos imersos por 15 minutos ou conforme orientação do fabricante;
o Enxaguar cuidadosamente em água corrente e potável, ou conforme a

recomendação do fabricante.

EXPOSIÇÃO AO CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DO ALIMENTO
PREPARADO
As recomendações para refeitórios incluem:
o Disponibilizar lavatório de mãos com água corrente, sabonete líquido neutro, papel

toalha descartável e álcool gel 70% para que alunos e funcionários higienizem

o as mãos antes das refeições;

o Preferencialmente estabelecer um funcionário específico para servir os alunos;

o Verificar a possibilidade de entregar os pratos na mesa aos alunos;

o Organizar a dinâmica na cozinha para agilizar a entrega dos pratos aos alunos;

o Evitar nesse momento o acesso de familiares aos refeitórios, reduzindo seu uso à
comunidade escolar;

o Orientar os alunos para que mantenham o uso de máscaras até o horário de iniciar
a refeição e retirarem a máscara com cuidado ao se alimentarem, tocando apenas
nos elásticos, e colocarem em um saco plástico pessoal destinado exclusivamente
a isso. Evitar colocar a máscara diretamente sobre a mesa.

o Orientar os alunos que após a refeição colocar uma máscara limpa, garantindo a
troca.

• Talheres (garfos, colheres e facas) para os alunos:
Mantê-los protegidos ou oferecer os talheres já apoiados sobre os alimentos nos pratos
ou cumbucas; ou colocar os talheres diretamente nas mãos dos alunos (não deixá-los
disponíveis para os alunos pegarem);
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o Organizar os alunos em turnos, flexibilizar horários de refeições de forma a
manter o distanciamento no refeitório e higienizar superfícies como mesas e
cadeiras a cada turno de uso do refeitório, com álcool a 70%;

o Alterar a disposição de mesas e cadeiras para garantir o distanciamento mínimo
preconizado e reduzir o número de pessoas por mesa, com espaço de uma
cadeira vazia para cada cadeira ocupada, colocando orientações visíveis e
marcações;

o Salas de aula podem ser espaços para refeições, assim como áreas externas
que permitam a realização de refeições, desde que adotada a higienização de
mesas e cadeiras a cada turno, com o uso de álcool a 70%;

o Organizar o fluxo do refeitório para que comida pronta não cruze com os pratos
usados e a retirada do lixo;

o Retirar o lixo da cozinha logo após o término da distribuição e consumo;
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Secretaria de Educação

Servidor: Jose Carlos dos Santos

Função: Técnico em Informática

Relatório

A princípio, gostaria de agradecer a todos que trabalhou comigo direto ou

indiretamente.

Neste relatório vou ser breve e simples.

Entende-se ainda que Manutenção e Suporte em Informática deve relacionar

teoria e prática de forma interdisciplinar. Por isso, deve ser considerado como

um componente que articula o conhecimento para aplicá-lo no ambiente de

trabalho como profissional.

Nesse contexto, o Suporte em Informática tem como objetivo de manter os

equipamentos funcionando perfeitamente.

Durante o ano corrente realizei várias visitas e reparos técnicos em diversos

setores público, como: Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria

de Administração, Hospital, Escolas, Cras, Creas e outros órgão pertencente que

me chamaram para realizar vistoria de software, hardware, rede, formatação e

outros.

Esse foi meu trabalho durante o ano de 2021 manter os equipamentos de

informática funcionando.

José Carlos dos Santos                        São Felipe 15/10/2021
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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

Em resposta ao oficio do Gabinete C020-B/2021, do Srº Secretário Municipal de
Educação de São Felipe-Ba, de 17 de novembro de 2021

A. IDENTIFICAÇÃO

B. COMPOSIÇÃO DA ATUAL DIRETORIA ESTATUTÁRIA

Dirigente da entidade: Fagna Gomes da Silva

Cargo: Diretora Executiva Profissão: Analista de Sistemas

CPF:047.100.635-16 RG:132.104.636-7 Órgão Expedidor:
SSP-BA

C. ATIVIDADES

1) Apresentação

Nome completo da entidade: Alumiar Tecnologia Digital

CNPJ:37.277.805/0001-97

Endereço: Rua Nicolau Barbosa, 07

Cidade/ UF: São Felipe-BA

DDD/Telefone/ Celular: (77) 988272898

As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) revolucionaram o mundo,

criando novas formas de interação entre pessoas, organizações e negócios. No campo

educacional atual se situa o debate sobre as TDIC como um instrumento de inclusão social, e

que sejam instrumentos capazes de proporcionar novas formas de aprendizagem.

A Base Nacional Comum Curricular estabelece que compreender, utilizar e criar tecnologias

digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas

diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar

informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na

vida pessoal e coletiva é uma necessidade imediata. Essa competência reconhece o papel

fundamental da tecnologia e estabelece que o estudante, em todas as áreas do conhecimento,

deve dominar o universo digital, sendo capaz, portanto, de fazer um uso qualificado e ético das

diversas ferramentas existentes e de compreender o pensamento computacional e os impactos

da tecnologia na vida das pessoas e da sociedade.

No entanto entende-se que é preciso preparar o professor para que este seja capaz de orientar

o seu aluno, assim o Aperfeiçoamento em Letramento Digital o fará conhecer as tecnologias e

saber como fazer uso delas desenvolvendo habilidades para acessar e dominar as ferramentas

apresentadas nas mais variadas mídias.
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2) Detalhamento das atividades/ serviços e projetos desenvolvidos

ATIVIDADE 1:
Descrição: Formação Continuada de Aperfeiçoamento em Letramento Digital Para
Docentes

Objetivo: Conhecer as tecnologias e saber como fazer uso delas desenvolvendo
habilidades para acessar e dominar as ferramentas apresentadas nas mais variadas
mídias.

Público Alvo Professores e colaboradores da rede municipal de ensino

Período de realização: De maio a dezembro de 2021, de acordo com cronograma
passível de alteração devido a pandemia.

Resultados obtidos: Atendemos entre professores e colaboradores, com
aproveitamento de 60% a 100% de presença e rendimento.

Número total de beneficiários atendidos: Atendemos em média 130 pessoas entre

professores e colaboradores, 87 pessoas já concluíram o processo.

ATIVIDADE 2:
Descrição: Oficinas (workshop): Gravação e edição de vídeo com smartphone,
Formulário Google, Canva para Educação.

Objetivo: Execução de atividades de metodologia de trabalho que objetivam a
formação coletiva, com apropriação e construção de saberes com momentos de troca
de conhecimentos e diversas interações.

Público Alvo Professores e colaboradores da rede municipal de ensino

Período de realização: De maio a dezembro de 2021, de acordo com cronograma
passível de alteração devido a pandemia.

Resultados obtidos: Atendemos entre professores e colaboradores, com
aproveitamento de 100% de presença e rendimento.
Articulação de conceitos, pressupostos e ideias com atuações que são vivenciadas
pelo educador e aluno;

Número total de beneficiários atendidos:

Atendemos em média 60 pessoas entre professores e colaboradores.

Obs.: Outras atividades de assessoria e curadoria em tecnologias digitais foram
realizadas concomitantemente. Segue anexo registros como: fotos e lista de
participantes do Curso de Letramento Digital.
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ANEXOS

Fotos de alguns momentos de curso e oficinas

Fagna Gomes da Silva Santos                                                03 de dezembro de 2021
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OrdemProfessor Escola Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 Aula 5 Aula 6 Aula 7 Aula 8 Parcial

1 Inês Silva Santos 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
2 Luzia Margareth Santos Ramos de Souza 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
3 Sandra Cruz Nunes 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
4 Sonia Regina Lima de Souza de Jesus 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
5 Ana Maria Andrade da Silva Andrade 1 1 1 1 1 0 1 0 75%
6 Antonia Andrade dos Santos Lima 1 1 1 1 1 1 0 0 75%
7 Claudiane da Conceição Vilas Verde 1 1 1 1 1 0 1 0 75%
8 Deilma dos Santos Ferreira 1 1 0 0 0 0 0 0 25%
9 Drieli Bispo Teles 1 0 0 0 0 0 0 0 13%

10 Fabiana Leandro Vilela 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
11 José Roque Alves de Andrade 1 1 1 1 1 1 0 0 75%
12 Márcia Regina da Paixão Vidal dos Santos 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
13 Maria da Piedade Andrade Xavier Santos 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
14 Maria de Lourdes Andrade dos Santos Mascarenhas 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
15 Maria do Rosario Conceição Silva 1 1 1 1 1 1 1 0 88%
16 Marisa da Conceição Silva Ramos 1 1 1 1 1 0 1 0 75%
17 Norberta Ribeiro dos Anjos 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
18 Rita de Cássia da Silva Andrade 1 1 0 0 0 0 0 0 25%
19 Sandra dos Anjos Fernandes 1 1 1 1 1 1 1 0 88%
20 Suzane da Silva Lima 1 1 1 1 1 1 0 0 75%
21 Terezinha Pires Alves dos Santos 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
22 Alexsandra de Souza Aleixo 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
23 Ana Rita de Oliveira Cerqueira 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
24 Antônia B. Fraiz de Souza Fagundes 1 1 1 1 1 1 0 0 75%
25 Celenice Maria 0 0 0 1 0 0 0 0 13%
26 Jacilene Maria Ferreira Figueiredo 1 1 0 0 0 0 0 0 25%
27 Josilene da Silva de Jesus 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
28 Juranice Miranda da Paixão 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
29 Sonia da Cruz Figueiredo 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
30 Adalgisa Alves da Silva 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
31 Albertina Alves da Silva 1 1 1 1 1 1 1 0 88%
32 Ana Rita Ferreira Costa 1 1 1 1 1 1 1 0 88%
33 Antonieta Teixeira Ferreira 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
34 Evanildo dos Santos Ribeiro 1 0 0 0 1 0 1 0 38%
35 Fábio Campos da França 1 1 0 0 0 0 0 0 25%
36 Joice Pinheiro Santana 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
37 Jonília Francisco Ribeiro Alves 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
38 Joseane de Jesus Souza 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
39 Juliana Teixeira de Jesus 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
40 Rafaela Teixeira da Cunha 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
41 Rita da Silva Ferreira Gomes 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
42 Telma Maria Silva S. da Conceição 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
43 Zita de Santana Jesus 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
44 Andrea Vilas Boas Lopes 1 1 1 1 1 1 0 0 75%
45 Andreia Souza Santos 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
46 Gertrudes Carinhanha Cruz Santos 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
47 Jeronita dos Santos Lobo Neves 1 1 1 1 1 1 0 0 75%
48 Luciene Melo da Silva 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
49 Maria Aparecida S. Ferreira 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
50 Maria José B. Gomes 1 1 1 0 1 1 1 0 75%
51 Marilene Olievira Santiago 1 1 0 1 1 1 1 1 88%
52 Claudia Calmom 1 1 0 1 0 1 1 0 63%
53 Helenice Nunes de Lima 1 1 1 0 0 0 0 0 38%
54 Elisabete 1 1 1 1 0 0 0 0 50%
55 Maria das Graças Gonçalves Xavier Vidal 1 1 1 1 1 0 0 0 63%
56 Maria Cleonice Gomes dos Santos Escola M. Jorge Augusto Novis 1 1 1 1 1 0 0 0 63%
57 Antonia Tatiana 1 1 1 1 1 0 0 0 63%
58 Danila Santiago 1 1 1 1 0 0 0 0 50%
59 Gilce Maria Calmon de Morais 1 1 1 1 0 0 0 0 50%
60 Janilson Sampaio Santos 1 0 0 0 0 0 0 0 13%
61 José Barbosa Ferreira 1 1 1 1 0 0 0 0 50%
62 Jovenicio Souza de Jesus 1 1 1 1 0 0 0 0 50%
63 Judite Andrade da Silva 1 1 1 1 0 0 0 0 50%
64 Manoel S. Santana 1 1 1 1 0 0 0 0 50%
65 Raimunda da Cruz Batista Silva 1 1 1 1 1 0 0 0 63%
66 Rita de Fatima Sena da Silva 1 1 1 1 1 0 0 0 63%
67 Aline dos Santos Lessa 1 0 1 0 1 1 0 0 50%
68 Carla do Rosario de Amorim 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
69 Claudia Passos Cerqueira 1 1 0 0 1 1 1 1 75%
70 Daise Chaves de Andrade 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
71 Edneia dos Santos Lessa 1 1 1 1 0 0 0 0 50%
72 Gilmaura Nunes Chaves da Fé 1 1 1 1 1 1 1 0 88%
73 Jânia Mirian dos Santos 1 0 0 0 0 0 0 0 13%
74 Jumara Braz Santos 1 1 1 1 0 0 1 1 75%

Participação no Curso de Aperfeiçoamento em Letramento Digital para Docentes 2021 e remanescentes 2020

Escola M. Raimundo dos Santos Ferreira

Escola M. Francisco Guedes

Escola M. Maria dos Anjos e Abilio Peixoto

Escola M. Drº Renato Medrado

Escola M. Presidente José Sarney

Escola M. Giselia Neiva

Escola M. Presidente Medice

Escola M. Brinquedoteca Minha Mestra
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75 Juranice dos Santos Rezende de Jesus 1 1 1 1 1 0 0 0 63%
76 Maria Dimingas Silva Santana 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
77 Romilda Correira A. Conceição 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
78 Rosilene de Oleiveira Souza 1 1 1 1 0 0 0 0 50%
79 Silvaneide Antunes de Amorim 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
80 Jussitelma 1 1 1 1 1 1 1 0 88%
81 Milian Rute 1 1 1 1 1 1 1 0 88%
82 Daniele 1 1 1 1 1 1 1 0 88%
83 Maridalva 1 1 1 1 1 1 1 0 88%
84 Edileoza 1 1 1 1 1 0 0 0 63%
85 Ivanilda 1 1 1 1 1 0 0 0 63%
86 Chrsitiane 1 1 1 1 1 1 1 0 88%
87 Antonia 1 1 1 1 1 1 1 0 88%
88 Regina 1 1 1 1 1 1 0 0 75%
89 Elizene Nascimento Sena dos Santos 1 1 1 0 0 0 0 0 38%
90 Sintia Conceição Silva dos Santos Carianha 1 1 1 1 1 1 0 0 75%
91 Danille Maria Barbosa Ferreira 1 1 1 1 1 1 0 0 75%
92 Anita 1 1 1 1 1 1 0 0 75%
93 Marcos 1 0 0 1 0 0 0 0 25%
94 Jadson Nunes Barbosa Escola M. Luis Eduardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
95 Célia Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
96 Simone Gonçalves de Souza Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
97 Luzia Escola Municipal Santo Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

Fagna Gomes da Silva Santos

Escola M. Ovidio Andrade

Escola M. Francisco Guedes

Escola M. Brinquedoteca Minha Mestra

Escola M. José Guedes
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO - NAP

Rua Dom Macêdo Costa

NAP-NÚCLEO DE APOIO

PEDAGÓGICO

AÇÕES REALIZADAS

DE MARÇO A NOVEMBRO DE 2021

268 



MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO - NAP

Rua Dom Macêdo Costa

EQUIPE DO NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO

Coordenadora: Aline Barbosa

Recepção: Isabel de Jesus

Assistente Social: Ana Paula Prazeres e Vilma Trindade

Psicopedagogas: Ana Rita Sodré e Zuleide Souza

Psicólogas: Camila Oliveira, Priscila Andrade e Grazielle Piton

São Felipe, dezembro de 2021
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MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO - NAP

Rua Dom Macêdo Costa

Março de 2021

Reunião

Iniciamos nossa trajetória de trabalho com reunião na Escola Muncipal

Francisco Guedes, onde provisioriamente funcionamos, para apresentação da

equipe, entrega de documentos, apresentação do Secretário de Educação.

Fizeram uso da palavra a coordenadora Aline Barbosa apresentando a equipe,

Assistente Social Ana Paula, Psicológa Priscila, Psicopedadgoga Zuleide

Souza, expressando satisfação em trabalhar no Núcleo e as expectativas para

o ano de 2021, o Secretário de Educação Cássio Nunes dando boas vindas e

se colocando a disposição para atender juntamente com a equipe  as

demandas apresentadas. Na oportunidade a coordenadora distribuiu

lembrancinhas como forma de acolhimento e boas vindas a todos presentes.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO - NAP

Rua Dom Macêdo Costa

Março 2021

Reunião com coordenadores, diretores e equipe
da Secretaria de Educação

No dia 23 de março ás 08:00h a equipe do NAP compareceram a Escola

Municipal Luis Eduardo Magalhães, para participar da reunião de

coordenadores e diretores juntamente com a equipe técnica da Secretaria de

Educação. Na abertura do evento o Secretário de Educação Cássio Nunes

apresentou a equipe gestora das unidades escolar  composta de,

coordenadores , diretores e também a equipe do NAP. Na sequência fez uso

da palavra o senhor Reginaldo, apresentando o documento de Referencial

Curricular Municipal de Sao Felipe.
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MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO - NAP

Rua Dom Macêdo Costa

Abril 2021

Organização do espaço físico do NAP

Iniciamos o mês de abril arrumando o espaço físico onde provisoriamente

iniciamos as atividades.

Deslocamos-nos até a Secretaria de Educação para pegarmos todos os

recursos, mobilias materiais pedagógicos, pastas dos alunos, entre outros

pertences do núcleo, organizamos todo o ambiente para que assim

pudessemos iniciar os atendimentos.

Solicitamos de todas as escolas uma lista que nos informasse a quantidade de

alunos com necessidades educacionais especiais, se havia relatórios, laudos

que comprovassem a necessidade, contato do responsável e/ou se já faz

acompanhamento no Núcleo.
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NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO - NAP

Rua Dom Macêdo Costa

Abril 2021

Busca Ativa

No dia 19 de abril fizemos a busca ativa, solicitamos a todas as escolas, uma

lista sinalizando os alunos com necessidades educacionais especiais para que

pudessemos fazer o monitoramento e nos organizar-mos quanto aos

agendamentos para iniciar os atendimentos.
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MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO - NAP

Rua Dom Macêdo Costa

Maio 2021

Reunião com os coordenadores das escolas.

No dia 05 de maio pela manhã a equipe do NAP realizou uma reunião na Escola

Municipal Francisco Guedes com todos os coordenadores das unidades

escolares. Momento em que a coordedora Aline apresentou sua equipe de

profissionais e o Projeto do NAP, passando algumas orientações, normas de

funcionamento do Núcleo, falando também sobre a importância da parceria

NAP e escola e na oportunidade distribuiu lembrancinhas a todos os presentes.

Houve a participação do Secretário de Educação Cássio e das coordenadoras

técnicas da Secretaria de Educação Celina, Ivana e Deisiane, que fizeram uso

da palavra dando boas vindas e distribuindo lembrancinhas.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO - NAP

Rua Dom Macêdo Costa

Maio 2021

Ínicio dos Atendimentos

No mês de maio iniciamos os agendamentos das triagens dos novos alunos e

também atendimentos dos que já eram assistidos pelo NAP.

Por conta da pandemia do novo corona vírus, os atendimentos eram realizados

por hora marcada, com um público reduzido evitando-se assim, qualquer tipo

de aglomeração e priorizando os casos mais delicados e relevantes.

275 



MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO - NAP

Rua Dom Macêdo Costa

Maio 2021

Dia das Mães

O Dia das Mães é uma data comemorativa celebrada, no Brasil, no segundo

domingo do mês de maio. Nele é homenageado todo o amor, carinho e

dedicação que as mães têm com seus filhos.

Na semana do Dia das Mães o NAP promoveu uma homenagem as mães:

decoramos o ambiente e entregamos lembrancinhas confeccionada pela equipe.
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Maio 2021

18 de Maio Campanha “Faça Bonito”, em

referência ao Dia Nacional de Enfrentamento ao

Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e

Adolescentes

Recebemos a visita da equipe do CRAS com a presença da coordenadora Nilma

Caldas, a psicóloga Hailla Santos e a coordenadora do Programa Criança Feliz

Aliane da Fé, onde distribuiram panfletos para conscientizaçao sobre a

importância de proteger nossas crianças e adolescentes da exploração sexual.

A proposta do “18 DE MAIO” é destacar a data para mobilizar,
sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da
luta em defesa dos direitos sexuais de crianças e adolescentes.
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Maio 2021

Parabéns São Felipe pelos 141 anos de

Emancipação Política

No dia 29 de maio nossa cidade faz aniversário, e nesse tempo pandêmico para

comemorar decoramos o espaço e de forma remota usamos as redes sociais

com vídeos e fotos para homenagear nossa amada São Felipe.

.
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Junho 2021

12 de junho é o dia Nacional e Internacional de

Combate ao Trabalho Infantil

Recebemos a visita da equipe do CREAS com a presença da coordenadora

Caliane, a assistente social Laisa e da psicóloga Victória. Na oportunidade foi

distribuindo panfletos e cartazes como forma de sensibilizar, informar e dar

destaque ao combate a essa violação de direitos de crianças e adolescentes.
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Junho 2021

Festa Junina

ARRAIÁ DO NAP

Durante todo o mês de junho trabalhamos em clima junino, seguindo a tradição,

onde se comemora as datas dos três Santos que possuem suas datas festivas

neste mês, decoramos o espaço e devido a pandemia do novo corona vírus

realizamos um simples arraiá de forma restrita com a equipe do NAP e com a

presença do Secretário de Educação Cássio Nunes, onde encerramos o primeiro

semestre do ano letivo.
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Julho 2021

Visitas às Escolas

Foram realizadas visitas nas escolas Municipais do nosso município, com

objetivo de conhecer as demandas das escolas e aproveitar o tempo oportuno

para apresentar o objetivo do Núcleo de Apoio Pedagógico - Nap, esclarecer

dúvidas e orientar sobre encaminhamentos e público alvo.

Escola Municipal do Caboclo Escola Municipal Santo Antônio

Escola Municipal Presidente
Castelo Branco

Escola Municipal Presidente
Costa e Silva

Escola Municipal Jose Sarney
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Agosto 2021

Dia do Estudante

“Ser estudante é ter motivação de sobra, é querer um mundo melhor nas mãos,

aguçada sede de vencer obstáculos, problematizar e entender a lição. É sentir

no coração um turbilhão de vontades. É o desejo de seguir uma profissão, de

ir além das limitações e não parar jamais de aprender”.

Em homenagem aos estudantes a equipe do Núcleo de Apoio Pedagógico, de

forma criativa montou um mural especial e confeccionou mimos para parabenizar

a todos eles que são a nossa esperança para um futuro melhor.
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Setembro 2021

Setembro Amarelo

Setembro Amarelo é uma Campanha Nacional de prevenção ao suicídio. Um

assunto tão delicado e que merece nossa atenção e exige que sejamos mais

receptivos com as pessoas. Com o objetivo de conscientizar a população da

importância desse assunto, foi realizada panfletagem na feira livre e fixada

placas (confeccionada pela Semed), na praça principal da cidade com frases

motivacionais e mensagens de valorização da vida.
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Outubro 2021

Outubro Rosa

Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo

principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e

do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer

de colo do útero. Unido a essa campanha foi feita a Distribuição do laço rosa,

símbolo da campanha a alguns usuários e os profissionais usaram vestes na cor

rosa em apoio à campanha.
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Outubro 2021

15 de outubro Dia do Professor

“Professor não é aquele que apenas ensina fórmulas e regras, mas sim o que

desperta o aluno para a aventura da vida! ”

Homenageamos nossos mestres nas redes sociais e em especial as professoras

Aline, Ana Rita e Zuleide, que compõem a equipe do NAP.

Uma data muito especial para aquelas que não medem esforços para ensinar e

que durante a pandemia tiveram que se reinventar para exercer a missão de

compartilhar conhecimentos.
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Outubro 2021

Visitas no NAP

No dia 25 de outubro do corrente ano, recebemos a visita das estudantes de

Pedagogia do Instituto de Pós-Graduação, Extensão e Consultoria – IPEC, com

a objetivo de conhecer o Núcleo, a equipe multidisciplinar, demandas e tipos

encaminhamento.
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Novembro 2021

Organização dos Relatórios

Na segunda semana de novembro iniciamos a produção dos relatórios e

organização das pastas dos usuários que foram assistidos pelo NAP ano de

2021, para envio as escolas como devolutiva aos resultados dos atendimentos.
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Público 2021
Alunos novos 43

Alunos já assistidos  34

Funcionários  10

Total 87

Observação: deve-se levar em conssideração que por conta da pandemia

do novo corona vírus, os atendimentos foram  reduzido, priorizando-se os

casos mais delicados e relevantes evitando-se assim, qualquer tipo de

aglomeração.
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Atendimento 2021

Quantidade

Psicológico   318

Psicopedagógico  184

Social 68

Informações (recepção e coordenação) 56

Visita Domiciliar  06

Visita nas escolas  06

Reunião nas Escolas 10
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Aluno Escola

01 Alan Ferreira de Oliveira Castelo Branco

02
Ana Carolina Lordelo dos Santos Francisco Guedes

03 Ana Luissa dos Santos Andrade Luís Eduardo

04 Ana Melissa dos Santos Ferreira Ovidio Andrade

05 Ana Rita do Nascimento Santos Francisco Guedes

06 Angélica Barbosa dos Reis Francisco Guedes.

07
Angélica Barbosa dos Reis Francisco Guedes

08 Antonia Francielly Conceição Santana Costa e Silva

09 Antônio  Martinho Ribeiro Neto Ovídio Andrade

10
Antonio Martinho Ribeiro Neto Ovídio Andrade

11
Ariel Souza Santos José Guedes

12
Breno Costa do Rosário Renato Medrado

13
Bruno Gabriel dos Santos Nascimento Jose Guedes

14
Cauãn de Jesus dos Santos Francisco Guedes

15 Caylane Andrade Santos Gisélia  Neiva

16
Davi Antônio dos Santos Lima Gisélia Neiva

17 David Lucca B. de Farias Francisco Guedes

18
Elisa Gabrielly Ramos da Conceição

Brinquedoteca Minha

Mestra.

19
Erick dos Santos Souza Presidente Medíce

20 Evelly Santos Silva Santos São Felipe

21
Gabriel De Jesus Brito José Guedes

22
Gabriel Lessa Araújo Francisco Guedes
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23
Geovana de Jesus dos Santos Raimundo Ferreira

24
Giulia Fernanda dos Santos de Jesus Escola do Caboclo

25 Guilherme Adorno de J. Conceição Brinquedoteca

26 Gustavo Silva dos Anjos Renato Medrado

27 Heitor Sales da Cruz Ovídio Andrade

28
Hislander dos Santos Souza Francisco Guedes

29 Italo  Borges da Silva Renato Medrado

30
Ítalo Daniel de Oliveira Alves Francisco Guedes

31 Jailton Levin dos Santos  Costa e Silva

32 Jessica  Pereira Silva Francisco Guedes

33 Jessica Pereira Silva Francisco Guedes

34 João Espínola Reis  Pereira Francisco  Guedes

35 João Paulo Gonçalves de Aguiar Presidente Médici

36
Joaquim Alves da Cruz José Sarney

37 Joelayne  Cerqueira de  Araújo  Renato Medrado.

38
Julia Vieira Pontes  Luis Eduardo

39
Kaio Henrique Pereira da Luz

Brinquedoteca Minha

Mestra

40 Karoline da Silva Santos Gisélia Neiva

41
Kayla Souza Lisboa Luis Eduardo

42
Kenalld Lima dos Santos Barbosa Renato Medrado

43 Kleiton Mendes Santos Luiz Eduardo

44
Luan Carlos Sampaio Alves Francisco Guedes

45 Luana Cruz Santiago Maria dos Anjos
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46
Marcos Daniel Muniz Medeiros Luís Eduardo

47 Maria Eduarda O. Menezes Sena Luiz Eduardo

48
Maria Eduarda Oliveira Santos Francisco Guedes

49 Maria Luiza Goncalves de Aguiar Francisco Guedes

50
Maria Vitória Conceição Souza Luís Eduardo

51 Mario Vitor da Silva Nunes Francisco Guedes

52
Marlon Davi Souza dos Santos Ovídio Andrade

53 Melissa da Silva Cerqueira Raimundo Ferreira

54 Miguel Ribeiro dos Santos Renato Medrado

55 Miguel Santana  Santos Francisco Guedes

56
Miqueias dos Santos Souza  Renato Medrado

57 Mirielli Silva Faleiro  Presidente Medice

58 Railane Conceição da Silva Francisco Guedes

59 Rayllan  Ramos Santana Francisco Guedes

60
Ruan Alexandre Conceição Silva Luiz Eduardo

61 Ruan Conceição da Silva Francisco Guedes

62
Silas dos Santos Celestino Maria dos Anjos

63
Taina Cruz Coelho Presidente Medíce

64
Tainara Lima dos Santos José Sarney

65 Thauana Fantine Bispo Souza Luís Eduardo

66
Thaylan Júnior R. Vilas Boas Escola do Caboclo

67
Thays da Silva Almeida Luís Eduardo

68
Théo Campos Moraes da França Gomes JOSÉ SARNEY
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69
Theylon Fernandes Barbosa José Guedes

70
Vicente Gomes da Silva José Sarney

71
Vinicius de Oliveira Dias Presidente Medíce

72
Vitor dos Santos Ferreira Francisco Guedes

73 Vittoria Silva Nascimento Renato Medrado

74 Wallasy Santos de Souza Núcleo Santo Antônio

75 Wenecris Souza Cova Francisco Guedes

76
Yasmim Miranda Silva Presidente Medice

77
Yasmim Ribeiro Silva Francisco Guedes

78 Cilena Lessa dos Santos Funcionária

79
Eliene dos Santos Costa Funcionária

80 Inês Silva Santos Funcionária

81 Maria da Conceição dos Reis Souza Funcionária

82 Maria das Graças Silva Mota Funcionária

83 Maria de Fátima Pereira Funcionária

84 Marisa da Conceição silva Ramos Funcionária

85
Rosângela Cardoso Oliveira Sousa Funcionária

86 Vânia Silva Santos Funcionária

87
Vera Lucia Trindade Oliveira Funcionária
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Ensinar não é transferir
conhecimento, mas criar as

possibilidades para sua
própria produção ou a sua

construção”.
Paulo Freire
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Município de São Felipe Estado da Bahia

Secretaria Municipal de Educação

Escola Municipal Brinquedoteca Minha Mestra

Rua São José S/N

Cep:44550-000 - São Felipe - Ba

RELATÓRIO SOBRE AS

AÇÕES REALIZADAS

NO ANO DE 2021

Diretora: Damile Gomes Dos Santos

Data: 03.12.2021

299 



A Escola Municipal Brinquedoteca Minha Mestra (Creche) está

localizada na Rua São José S/N, no centro da cidade de São Felipe, foi

implantada no nosso município em 27/06/1976 em tempo integral, hoje temos

157 alunos matriculados, divididos em 06 turmas, sendo 01 turma do grupo 02

A, 01 turma do grupo 02 B, 02 turmas do grupo 03, 01 turma do grupo 04 e 01

turma do grupo 05. Essa distribuição dos alunos por turma aconteceu de

acordo com cada faixa etária, para melhor aproveitamento do ensino

aprendizagem. O grupo 02 B foi resultado do número crescente de matrículas

para essa faixa etária, um fator que contribuiu para o aumento do número de

alunos foi o Projeto Busca Ativa, que teve um resultado positivo mesmo em

tempos de pandemia.

Com o funcionamento em tempo integral a escola possui um recurso

insuficiente ao número de alunos e permanência destes nesta instituição de

ensino. A escola recebe anualmente do FNDE referente ao programa PDDE

para compras de (custeio) o valor de R$2.651,55 destinados à manutenção da

escola. Para compras de materiais permanentes, (capital), a escola recebe o

valor de R$763,38 anualmente. Afirma-se que para um funcionamento de

qualidade e bom atendimento às crianças de 01 ano e 05 meses a 06 anos

completos ou a completar, precisamos do suporte da Secretaria Municipal de

Educação que nos oferece todo subsídio para o nosso pleno funcionamento.

A equipe diretiva da escola é formada por uma Diretora, uma Vice

Diretora, uma Coordenadora e uma Secretária, sendo necessário um auxiliar

administrativo para dar agilidade na organização dos arquivos. O corpo

docente é composto por 09 professores, sendo 06 Professores com carga

horária de 40 horas e 02 Professores com carga horária de 20 horas, formando

assim as 06 turmas de educação infantil. É de suma importância salientar que

o município trabalha com a reseva técnica de carga horária para professores,

desta forma no ano de 2022 a escola precisara de mais professores.

Para auxiliar de Creche temos 02 auxiliares efetivas, número

insatisfatório à quantidade de alunos matriculados para o ano de 2022, no

possível retorno às aulas presenciais à escola necessita de contratações para

auxiliar de creche (duas para cada turma) e pessoal de apoio, pois a mesma
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possui apenas 02 auxiliares de cozinha e 02 auxiliares de serviços gerais,

número insuficiente para organização e higienização desta instituição.

No panorama de ensino remoto, ficou decidido entre a equipe

pedagógica, o envio de atividades impressas, livros e materiais de apoio para

as famílias. Neste ano, as atividades foram enviadas quinzenalmente,

observando os conteúdos apropriados para cada idade através do Plano do

Estudante, uma estratégia que surgiu para que as famílias conseguissem

realizar diariamente as atividades escolares juntamente com os alunos.

Cada turma possui um grupo de Whatsapp, onde as professoras

orientam as atividades e buscam contato constante com as famílias, recebendo

as devolutivas para avaliação do aprendizado. Os alunos realizam pequenos

vídeos e interagem também através de áudios, demonstrando virtualmente o

interesse pelas explicações. Conseguimos observar de forma muita positiva  a

interação entre as crianças e professores, é notório o brilho no olhar dos

pequenos. O controle de saídas e devolutivas das atividades foi realizado

através de planilha, com a assinatura dos pais, o que permite saber quantos

alunos está participando do ensino remoto.

A devolutiva das atividades é uma ação importante para alunos e

professores, pois permite realizar os relatórios avaliativos do desenvolvimento

dos mesmos. Acreditamos que a parceria família e escola ainda continua

proporcionando bons resultados na área educacional. Lembrando que devido à

pandemia utilizamos de todos os meios seguros para a não proliferação do

vírus no momento das visitas das famílias para a entrega de atividades nesta

instituição de ensino, como: Uso de álcool em gel 70, uso de máscaras,

distanciamento e medição de temperatura na entrada.

Podemos afirmar que a maioria dos nossos alunos obteve êxito nas

devolutivas das atividades, assim como na participação dos grupos de estudos

realizados via Whatsapp, apesar das dificuldades relatadas por alguns pais e

responsáveis, como a falta de aparelho celular e internet. A direção, sempre

esteve disponível a realizar ligações para as famílias para que comparecessem

a escola para retirada das atividades. Os professores também estiveram

solícitos nesse processo da realização da busca ativa, conversando com os
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pais e responsáveis sobre a importância dos estudos nesse tempo de

pandemia.

Com isso, atingimos um bom percentual das entregas e devolutivas das

atividades remotas neste ano de 2021.

Trabalhar as datas comemorativas na educação infantil é de suma

importância no âmbito escolar, pois os alunos compreendem melhor os fatos

históricos e desenvolvem habilidades como: linguagem, movimentos corporais

através de dramatizações e o fazer artístico. Mesmo com a situação que nossa

sociedade está enfrentando, devido à pandemia causada pelo Coronavírus, a

equipe da Escola Municipal Brinquedoteca Minha Mestra vem incentivando

seus professores a trabalharem as datas comemorativas através de atividades

impressas e lúdicas (Grupos de WhatsApp).

Neste ano, em comum acordo com nossos professores, trabalhamos

datas comemorativas importantes do nosso calendário, nos reunimos para

analisar a decoração da escola, assim como as lembrancinhas a serem

enviadas as famílias, seguindo todos os protocolos de segurança contra o

vírus. Quando os pais se deslocavam até a escola para retirar as atividades,

lembrávamos  das datas com singelas lembrancinhas aos alunos relacionadas

a temática.  Acreditamos que com essa interação, conseguimos resgatar um

pouco da afetividade desconstruída através do isolamento social, uma forma de

lembrar aos nossos alunos que seus professores estão presentes no processo

escolar.

Desta forma trabalhamos algumas datas comemorativas como: Dia do

Índio, Dia do Livro, Dia das Mães, o São João, Dia do Amigo, Dia dos Avós, Dia

do Estudante, Dia dos Pais, Dia do Folclore, Dia do Soldado, Dia da

Independência do Brasil, Dia da Árvore, Primavera, Dia das Crianças, Dia dos

Professores, Dia da Bandeira, Dia da Consciência Negra e Natal. O trabalho foi

realizado com atividades impressas e de forma lúdica nos grupos de

WhatsApp, com envios de vídeos e materiais de apoio. Houve uma preparação

para que conseguíssemos chamar a atenção das crianças para as atividades

desenvolvidas, onde elas também participaram enviando fotos e vídeos de

acordo a temática para seus respectivos professores.
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Os projetos, também são ferramentas importantes no calendário escolar,

mesmo em tempos de pandemia, pensando nisso a direção e coordenação

desenvolveu um documento impresso chamado: “TEM ESPERANÇA NO

PORTÃO”. O projeto visa diminuir o distanciamento entre professores e alunos.

Com a ajuda da família, as crianças desenvolverão cartinhas através de

desenhos e tentativas de escrita, no qual depositaram no mural que ficou

disponibilizado no pátio desta Instituição de Ensino, logo após as professoras

retiraram essas cartinhas e agradeceram nos grupos de WhatsApp, o carinho

demonstrando por seus alunos, desta forma acreditamos que essa ação

favorece e aguça a imaginação e a criatividade, assim como a interação.  O

projeto teve duração de um mês, respeitando o momento da visita dos pais

para a busca dos blocos de atividades.

No que se refere à alimentação dos estudantes e suas famílias, a

Secretaria de Educação, distribuiu Kits dos alunos nos semestres, onde a

procura foi satisfatória. Organizamos os kits com todas as medidas de

segurança sanitárias, nos momentos das distribuições. Os pais assinaram uma

lista, constatando suas presenças aproveitamos o momento, para resgatar as

atividades impressas que estavam acumuladas nas residências, anteriormente

as datas de entregas dos kits, informamos essa importante contribuição das

famílias através de cards e ligações nos grupos de WhatsApp.

Concluímos que, este ano foi muito desafiador, porém satisfatório, uma

vez que a comunidade escolar conseguiu com a experiência do ano anterior,

rever melhorias de ensino e aprendizagem nas atividades remotas. A ajuda dos

professores foi fundamental nesse processo, pois os alunos em sua maioria

conseguiram atingir os objetivos pretendidos.

Esperamos continuar nossos trabalhos com êxito no ano seguinte,

sendo de fundamental importância a contribuição das famílias em todo o

processo de ensino aprendizagem, sejam elas remota ou presencial.
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RELATÓRIO ANUAL

Este relatório tem como objetivo descrever e relatar as ações, e os

trabalhos realizados na parte da infraestrutura, administrativa e pedagógica da

Escola Municipal Gisélia Neiva Santana.

A Escola Municipal Gisélia Neiva Santana está localizada no Município de

São Felipe, no estado da Bahia, na Rua São José s/n - Bairro Centro,

CEP:44550-000, na área urbana E-mail:

escolainfantilgiselianeiva2017@gmail.com

A Escola foi fundada, no ano de 1978, desde então passou por vários

gestores, várias mudanças e reformas, que reduziu o número de sala que a

mesma possuía, duas salas que pertenciam a Escola, hoje faz parte da Creche

Brinquedoteca Minha Mestra. Funcionando hoje com apenas três salas nos

turnos matutino e vespertino, atendendo crianças com idade de 2 anos ,3 anos

,4 anos, 5 anos de idade.

A escola compõe de uma diretora, uma vice-diretora, uma secretaria, uma

coordenadora pedagógica, nove professores, duas auxiliares de sala, dois

Auxiliares de Serviços Gerais, uma merendeira, um porteiro e um vigilante, no

total de vinte funcionários.

É uma Escola de pequeno porte e sua estrutura precisa de pequenas

reformas para atender melhor o seu público, entretanto, a equipe gestora está

apta a buscar soluções juntamente com a Secretaria de Educação para

solucionar esses pequenos detalhes priorizando o bem-estar das crianças, tendo

como meta não apenas educar, mas formar cidadãos atuantes na sociedade em

que vivem. Cada membro da comunidade escolar desenvolve uma função

diferente por um único objetivo: promover uma educação de qualidade,

atendendo uma clientela de 154 alunos sendo divido nos turnos matutino 69 e

vespertino 85, distribuídas em turmas do Grupo 2 (2 anos), Grupo 3 (3 anos),

Grupo 4 (4 anos) e Grupo 5 (5 anos).

Estamos sempre atentos ao desenvolvimento do trabalho pedagógico,

avaliando e acompanhando o desempenho das crianças por grupos de

WhatsApp, retornos das atividades impressas e relatos dos pais (que deve estar
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de acordo com a filosofia da escola), melhorando e mantendo a infraestrutura

constantemente, ouvindo funcionários, alunos e a comunidade para investir no

que realmente promove a instituição de ensino.

Foi um ano muito difícil devido a pandemia que nos impediu de termos

contatos com as crianças. Foi solicitado da escola um Plano de Retorno as

Atividades Presenciais para um possível retorno as aulas, onde criamos um

Comitê de governança, feito isso foram tomadas algumas medidas protetivas

contra o COVID 19 sendo elas: demarcação das salas e demais ambientes da

Escola, foram instalados dispense de álcool em gel, dispense de sabão liquido

nos banheiros, orientações sobre a higienização correta do ambiente escolar.

Todas as providências foram tomadas para prevenção e controle de transmissão

da Covid entre os alunos e a equipe da escola, mas infelizmente não foi possível

esse retorno as atividades presenciais.

Dessa forma, quanto mais o vírus da COVID-19 circular, através da

movimentação das pessoas, mais oportunidade terá de sofrer mutações. Com

tudo a Escola manteve todos os cuidados necessários como, continuar usando

máscaras, manter a higiene das mãos, deixar os ambientes bem ventilados, algo

muito importante neste momento, evitando aglomerações e reduzir ao máximo o

contato próximo com muitas pessoas, principalmente em espaços fechados.

Assim as aulas continuaram online, disponibilizamos atividades impressas, livros

didáticos, kits pedagógicos e kits alimentação doados pela secretaria de

educação, dando toda assistência necessária aos estudantes. Obtivemos

progressos com todas as atividades realizadas na Escola tais como: Datas

comemorativas, devolutiva das atividades, reuniões com professores e pais de

alunos, reuniões com a equipe gestora da secretaria de educação, tudo

aconteceu com todos os cuidados como rege os decretos da vigilância sanitária.

A Escola Gisélia Neiva Santana é mantida com o PDDE manutenção

(Programa Dinheiro Direto na Escola). Os recursos do PDDE devem ser

utilizados para adquirir bens e contratar serviços que contribuam para o

funcionamento e melhoria da Infraestrutura física, bem como para o

desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas das escolas. Para tanto,

podem ser empregados, para outras finalidades, como na compra de material de
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consumo (limpeza, papelaria, Suplementos de informática etc.), e para material

permanente – quando receberem recursos de capital, e com a Secretaria

Municipal de Educação que vem nos apoiando e dando suporte com os materiais

necessários para o desenvolvimento dos trabalhos na unidade. Com o recurso

do PDDE manutenção recebemos a quantia de R$ 3.260,00 referente as duas

parcelas do mês de abril e setembro que é dividido em custeio R$ 2.608,00 e

capital R$ 652,00 o custeio foi utilizado para compra de materiais didáticos,

limpeza e higiene pessoal e o capital permanece na conta para uma possível

compra de bens permanentes. Em 27 de abril a Escola foi contemplada com o

PDDE Emergencial com o valor de R$ 361,88 referente a primeira parcela. O

objetivo é contribuir, supletivamente, para o provimento das necessidades

prioritárias das unidades de ensino, em função da calamidade provocada pela

pandemia da Covid-19, as escolas e centros municipais de Educação Infantil da

Rede Municipal de Ensino receberam uma parcela complementar do Programa

Dinheiro Direto na Escola (PDDE Emergencial) do Governo Federal. A finalidade

do PDDE Emergencial é apoiar: na reestruturação dos projetos pedagógicos, no

desenvolvimento das atividades educacionais, em pequenos reparos,

adequações ou serviços necessários à manutenção dos procedimentos de

segurança, na contratação de serviços especializados na desinfecção de

ambientes, na aquisição de itens de consumo para higienização do ambiente e

das mãos, assim como na compra de equipamentos de proteção individual, nos

gastos com a melhoria de conectividade e acesso à internet para alunos e

professores e na aquisição de materiais permanentes.  Em outubro do ano em

curso a Escola recebeu o repasse de PDDE Qualidade - conectada o valor de

R$ 2.451,00 dividido em custeio R$ 1.304,00 e capital R$ 326,00, recursos esses

correspondentes a transferência voluntaria do FNDE para o programa Dinheiro

Direto na Escola, foi utilizado para a aquisição de equipamentos de internet (3

Nobreaks 700va,3 Roteadores AC1200, serviço de instalação de cabeamento de

rede, webcam).

Todos os anos entregamos a prestação de contas na Secretaria Municipal

de Educação da utilização dos recursos do PDDE, demonstrando o que foi feito

com os recursos públicos. No caso do PDDE, trata-se de apresentar à

comunidade escolar e aos órgãos competentes os valores recebidos pela
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entidade num dado ano, as despesas realizadas nesse período e eventuais

saldos a serem reprogramados para uso no ano seguinte, para demonstrar se

os recursos foram corretamente empregados e se os objetivos do programa e de

suas ações foram alcançados.

Esse ano foram desenvolvidas várias ações na Escola principalmente nas

datas comemorativas: Páscoa, Dia das Mães, Festa Junina, Dia dos Pais,

Dia do Amigo, Dia dos avos, Dia do Estudante, Dia do Folclore, Dia do

Soldado, Dia da Independência do Brasil, Dia da Árvore, Dia da primavera,

Dia da Bandeira, Dia da Consciência Negra e Natal.  Datas comemoradas com

muito amor e dedicação para alegrar as nossas crianças, algumas registradas

com fotos.
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AÇÕES

DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE

Foi distribuída cestas básicas para famílias carentes na comunidade do

Terrão e na Rua Beija Flor, campanha de alimentos realizada entre a equipe da

Escola.

Projeto Dia das Crianças; ” Doe um Brinquedo e Faça Uma Criança Feliz”

DATAS COMEMORATIVAS

Páscoa

A Páscoa Cristã é uma das festividades mais importantes para o

cristianismo, pois representa a ressurreição de Jesus Cristo, o filho de Deus.

Dia das Mães

O Dia das Mães é uma data comemorativa celebrada, no Brasil, no

segundo domingo do mês de maio. Nele é homenageado todo o amor, carinho

e dedicação que as mães têm com seus filhos. Foi distribuído para as mães uma

pena lembranças para homenageá-las.
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Festa Junina

Festa junina é uma tradicional festividade popular no Brasil que acontece

todo mês de junho e foi trazida para nosso país pelos portugueses durante a

colonização. Inicialmente, a festa possuía uma conotação estritamente religiosa

e era realizada em homenagem a santos como São João e Santo Antônio.

Dia dos Pais

O Dia dos Pais, é celebrado no segundo domingo de agosto como forma

de homenagem aos pais, figuras que dedicam suas vidas a cuidar de seus filhos.

Dia do Amigo

O Dia do Amigo, é comemorado no dia 20 de julho, e é proposta para

celebrar a amizade, fundamental na vida das pessoas.
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Dia dos avos

O Dia dos avos, é comemorado no dia 26 de julho, essa data foi escolhida

em referência á comemoração do dia de Santa Ana e São Joaquim, segundo a

tradição da igreja católica.

Dia do Estudante

O Dia do Estudante, é comemorado no dia 11 de agosto, para celebrar a

importância dos estudos para formação do cidadão.

Dia do Folclore

O Dia do Folclore, é comemorado no dia 22 de agosto, com objetivo de

comemorar e homenagear a cultura popular nacional.
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Dia do Soldado

É comemorado no dia 25 de agosto, a data homenageia o dia do

nascimento de Marechal Luís Alves de Lima e Silva, o Duque De Caxias

Dia da Independência do Brasil

É comemorado no dia 7 de setembro de 1822, quando aconteceu o grito do

Ipiranga. O brasil passou a ser uma nação independente.

Dia da Árvore

O Dia da Árvore, é comemorado 21 de setembro, com objetivo de

conscientização da preservação das arvores e preservação da natureza.

Dia da primavera

O início da primavera acontece, no dia 22 de setembro com o objetivo de

comtemplarmos as flores e o respeito pela natureza.
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Dia das Crianças

O Dia das Crianças é uma data comemorativa celebrada anualmente em

homenagem às crianças, e aqui na Escola Municipal Gisélia Neiva Santana não

é diferente, desenvolvemos na Escola um projeto que tem como tema “Doe Um

Brinquedo e Faça uma Criança Feliz”, que tem como objetivo proporcionar as

crianças, um dia de diversão. Esse dia foi marcado com muita alegria,

distribuição de presentes, brincadeiras, algodão doce, pipocas e pula-pula.

Proporcionamos para as crianças um dia de diferente tomando todos os

cuidados para evitar a contaminação da COVID 19.
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Dia da Bandeira

O Dia da Bandeira, é comemorado no dia 19 de novembro, com o objetivo

de refletirmos a respeito da nossa história.

Dia da Consciência Negra

O Dia da Consciência Negra, é comemorado no dia 10 de novembro, e nos

faz refletir sobre a diversidade.

Natal

O Natal é comemorado no dia 25 de dezembro, com objetivo de refletir

sobre a religiosidade e o amor cristão.
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Comtemplar as datas comemorativas na Educação infantil, é importante

para ensinar e conduzir as crianças no entendimento sobre elas e seus

significados, é uma oportunidade de abordar e desenvolver temas necessários

para conscientização e formação cultural dos alunos. Enfeitamos murais com os

temas e no momento das entregas das atividades remotas, os alunos

contemplaram os murais e receberam as lembrancinhas. As professoras

também, trabalharam os temas nos grupos de WhatsApp, através das

explicações das atividades, fotos e vídeos tornando um momento descontraído

de ensino-aprendizagem.

Assim nos despedimos das aulas remotas de 2021, que com certeza foi

melhor do que o ano anterior, pois através das experiências vividas

anteriormente, foi possível rever e aprimorar situações didáticas juntamente com

nossos professores e famílias que obtiveram um papel fundamental na

educação.
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CESSÃO DE FOTOS E ENCERRAMENTO DAS TURMAS DO GRUPO 5
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1

Escola Municipal Ovídio Andrade 2021

PDDE MANUTENÇÃO

Realizamos a aquisição de materiais didáticos e manutenção/limpeza diversos,

utilizando o recurso custeio e com referência a bens permanentes adquirimos uma

impressora colorida Canon.

26/04/2016

Valor da 1° parcela custeio R$ 1.504,00 e Capital R$ 376,00

01/09/2021

Valor da 2° parcela custeio R$ 1.504,00 e Capital R$ 376,00

PPDE QUALIDADE EM REGENCIAL/CONECTADA

27/04/2021

Valor da 1° parcela custeio R$ 183,93 e Capital R$ 78,83

19/10/2021

Valor da 2° parcela custeio R$ 951,00 e Capital R$ 1.500,00

Aquisição de materiais de limpeza e prevenção, referente ao Covid 19, pagamento da

internet, utilizando o recurso custeio e o capital adquirimos aparelho de medir a temperatura

prevenção covid 19 e a compra de um tablete.

319 



2

Relatório das atividades pedagógicas desenvolvidas do ano de 2021

Não diferente dos anos anteriores, o ano letivo de 2021, não tem sido diferente um

grande desafio para a educação e os profissionais, referente a área é adequar-se à nova

realidade principalmente ao psicológico e ao equilíbrio emocional. Em virtude da pandemia

as aulas continuam na modalidade remota e com medidas diferenciadas no ensino escolar,

para que os alunos não fiquem no prejuízo na maior parte do ensino aprendizado. Durante

este ano procuramos melhorar e corrigir nossas falhas mediante aos erros (erramos tentando

acertar), elaborar e incorporar diversas formas de apresentar os conteúdos inovando de

acordo com a rotina para que não se torne monótono e cansativo para os educandos/pais.

Jornada Pedagógica na Escola

Repensando o planejamento e tentando incorporar nas atividades e ações, que

possam atrair, captar a concentração e desenvolvimento das crianças, para que elas sejam

capazes de se socializar e expressar o aprendizado e desenvolvimento no seu tempo e ritmo

mediante a essa nova realidade.

As aulas remotas deram início no dia 05 de abril de 2021, com a Jornada Pedagógica,

para ser apresentado os planos e como será desenvolvido as aulas durante o ano letivo. Foi

pontuado e planejado como seria as realizações das atividades remotas, os docentes

conheceram todos os documentos e metodologia a ser aplicada para desenvolver as

entregas das atividades como: plano de curso, planejamento quinzenal, plano de ação,

relatórios dos alunos preenchidos no diário de classe a busca ativa, foi criado um grupo de

WhatsApp, para cada sala e pela direção e a coordenação da escola passar informações,

atividade pedagógicas, aulas através de vídeos e orientações diárias e tirar dúvidas dos

professores.
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Início das aulas remotas

Foram estabelecidos a entrega dos blocos a cada 15 dias do mês, em que os pais

pudessem ir até escola pegar os blocos de atividades para serem trabalhados com os seus

filhos em casa, tendo a orientação da professora através do grupo de WhatsApp, aplicativo

que utilizaram no decorrer da semana para as aulas virtuais, postando vídeos explicativos,

cronograma virtual e interação entre o professor e aluno. O primeiro dia da entrega das

atividades os pais e responsáveis, foram a instituição conhecer os professores, onde os

mesmos entregavam o bloco de atividade aos responsáveis.

No mês de maio iniciou-se a entrega das atividades remotas, que foram desenvolvidos

dois projetos realizando atividades sobre o Covid 19, com o tema: Xô Corona vírus, com o
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objetivo de conscientizar a comunidade escolar, quanto a importância do combate/prevenção

ao Covid 19. Ressaltando as práticas de higiene como atitudes essenciais na prevenção da

proliferação da corona vírus e ensinar as formas de prevenção e transmissão do novo vírus.

Aniversário da cidade

Os 141 anos aniversário da cidade com o tema: Eu sou a cara de São Felipe-BA,

com o objetivo de contar memórias da infância, pois todos têm uma história de vida. Uma

das sugestões pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação, pela coordenação da

educação infantil, foi trabalhar com a linha do tempo, histórias e fotos das famílias, registro

de brincadeiras antigas com a vovó e o vovô, pessoas mais velhas da família e conhecer

junto com as pessoas mais velhas da família, objetos antigos como móveis, máquinas, ferros,

aparelhos de som e outros.

No dia 05 de junho, todos os coordenadores das escolas do município, participaram

da reunião do NAP (Núcleo Apoio Pedagógico), sendo pontuado diretrizes a serem

trabalhados durante o ano letivo em vigência, desenvolvendo assim, uma parceria contínua

entre NAP, escola e família, viabilizando a melhor forma o trabalho entre esses laços.
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Entrega dos Kits alimentação

Entre os dias 04 e 07 de junho, aconteceu a primeira entrega do kit alimentação para

todos os alunos da educação infantil, com o aumento de números de pessoas com

dificuldades financeiras em decorrência da pandemia do coronavírus, esses kits entregues

pela Secretaria Municipal de Educação e Escola Municipal Ovídio Andrade. Momento esse

tão esperado pelos pais que relataram que o recebimento dessa doação, veio na hora certa

e com certeza irá nos ajudar muito nos próximos dias, saindo assim todos da unidade escolar

com muita alegria e satisfação.

Entre os envolvidos ajudando assim a garantir o alimento na mesa, solidariedade faz

a diferença e uma complementação da renda familiar, mediante ao momento vivenciado por

todos.

Festa Junina

O mês de junho sempre desperta um grande interesse nos alunos em trabalhar o

assunto “Festa Junina” e esse ano não foi diferente, porém totalmente virtual. O objetivo
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principal do projeto é enriquecer o conhecimento da turma, referente aos costumes e

tradições das festas juninas. Sendo desenvolvido através de atividades lúdicas, criativas e

prazerosas, contribuindo para a socialização dos alunos.

Avaliando com base nas postagens enviadas no grupo do WhatsApp. Trabalhamos

com diversos temas diferentes: Grupo 2: roupa caracterizada, Grupo 3: músicas referentes

ao São João, Grupo 4: dança e Grupo 5: comidas típicas.

Encontro Pedagógico

A direção da unidade escolar convidou a Equipe NAP (Núcleo de Apoio Pedagogico)

e com a participação de um convidado especial, para fazer um momento de descontração,

entretenimento, reflexão e socialização encontro diferente com os professores da instituição.

Com o intuito em de entrerlaçar e almejar, o trabalho coletivo, esperitualidade e

estabelecer o tão quanto é importante e prazeroso compreender o proximo como a se

mesmo, visando trabalhar em união, momento único para cada professor.

Realizamos encontro com a coordenadora geral da educação infantil, para que fossem

explanados e esclarecidos, as orientações e diretrizes, de como trabalhar no período do
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segundo e terceiro trimestre tais como: relatórios finais, caderneta, correções das atividades

no livro didático, esclareceu duvidas pertinentes as professoras, possibilitando assim darem

continuidade aos trabalhos desenvolvidos e realizados, deixando seu legado de palavras de

incentivo e ideias, nas práticas pedagógicas referente ao ano letivo.

Entrega dos Kits do estudante

Mediante a situação que estamos vivendo com a pandemia, todas as crianças

receberam um kit estudante, para que todos pudessem utilizar em casa nas atividades

desenvolvidas pelos professores. No intuito de continuar um ano letivo com responsabilidade

e atenção para eles.

Escolha do livro pedagogico a ser trabalhado em 2022

O livro didático é o recurso pedagógico é uma das ferramentas mais importante a

ser trabalhados na escola, com isso, no mês de agosto a coordenação juntamente com os

professores participaram da escolha PNLD (Programa Nacional do Livro Didático). Todos os

regentes escolheram livros para o ano de 2022, que receberão referente aos grupos do G4

e G5, disponibilizado do MEC, sendo a escolha foi unificada, coletiva e todas as escolas da
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rede do município, visando a utilização do mesmo material, sendo que a coleção é única

para rede municipal de ensino.

Primavera na Escola

Com a entrega do 5°bloco das atividades remotas, os professores convidaram seus

alunos junto com os pais/responsáveis, para retirar as atividades com o tema da primavera,

interagindo ainda mais o laço família e escola.

Dia do professor

Visando a comemoração no dia do professor com o tema “Tente imaginar o mundo

sem o professor. É só imaginar o mundo sem nenhuma outra profissão”, a direção da

unidade juntamente com os demais funcionários, buscaram desenvolver uma singela

homenagem para aqueles que fazem todas as profissões, gratificante poder proporcionar um

momento único e muito especial.
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Dia das crianças

O dia das crianças com o tema “Circo da Alegria”, com o objetivo de promover e dar

a criança oportunidades de lazer, cultura, sociabilidade educativas, coordenação motora,

entretenimento, jogos, brincadeiras, percepção visual e auditiva, explorar o ser criança.

Contamos com a presença de todos os funcionários da unidade, juntamente com os pais e

nossas crianças, maiores protagonistas e responsáveis, pelo amor e dedicação que

buscamos desenvolver e dedicar a eles.

Natal Virtual

Concluímos o ano letivo com muita satisfação e dever cumprido nesse ano de

ambas diversidades no intuito. Buscando finalizar o ano letivo o terceiro trimestre

trabalhamos o Natal Virtual, projeto realizado para que as crianças desenvolvessem uma

atividade totalmente lúdica e dinâmica, interagindo com os materiais recicláveis envolvendo

a criatividade de cada aluno.
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Momento fotográfico da formatura do G5

A equipe diretiva juntamente com as professoras do grupo 5, gerenciou um momento

fotográfico da formatura, tratando de um momento social cujo o objetivo é a interação entre

escola e família, buscando valorizar a conclusão na educação infantil.

Diante da situação que estamos vivenciando com a pandemia, organizamos de uma

maneira prazerosa e harmoniosa, proporcionando assim, uma ocasião para todos pudesse

participar do momento fotográfico em conjunto em que as crianças se sintam abraçados e

realizados dando continuidade aos seus estudos.

Uma realização maravilhosa e impar para cada aluno e satisfação para os

pais/responsáveis, preparando assim, para uma nova etapa nos estudos.
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EPJAI (Educação para Jovens Adultos Idosos)

Nossas práticas pedagógicas do segundo e terceiro trimestre, foram desenvolvidas com

base do cuidado neste momento tão difícil que estamos vivendo que é a pandemia Covid 19,

onde ficamos limitados em ter contato com os alunos. Durante esses trimestres a Secretaria

Municipal de Educação, disponibilizou kits escolares para todos os alunos da rede, um

processo muito importante para todos que ao longo do ano pudessem realizar e desenvolver

suas atividades.

Foi pontuado e planejado como seria as realizações das atividades remotas, os

docentes conheceram todos os documentos e metodologia a ser aplicada para desenvolver

as suas entregas das atividades como: plano de curso, planejamento quinzenal, plano de

ação, relatórios dos alunos preenchidos no diário de classe, foi criado um grupo de WhatsApp

pela direção e a coordenação da escola passar informações, orientações diárias e tirar

dúvidas dos professores.

Um ano de muitas experiências adquiridas ao lado de cada um dos professores,

alcançando assim, excelentes resultados no desenvolvimento das atividades coordenadas e

propostas.
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Projeto Coisas Que Eu Sei

Na Educação de Pessoas Jovens, Adultos e Idosos foi possível resgatar, promover e

valorizar os conhecimentos de forma abrangente e mostrando todos os seus dons. Todos

nós somos portadores de conhecimento, seres históricos e sujeitos da cultura, afastando

assim qualquer tipo de exclusão, segregação ou até mesmo negação de direito.

O projeto desenvolvido pela coordenadora geral da EPJAI proporcionou um encontro

de resgate, valorização e socialização de forma diversos dos alunos da modalidade.

Portanto, cada um tem seu espaço de domínio e todos os conhecimentos experimentados e

apresentados, resgatando assim manifestações culturais.

Toda pratica educativa deve estar associada ao respeito à dignidade humana,

portanto, o objetivo foi valorizar as culturas, valores e saberes populares de cada aluno da

unidade, especificando assim, o conhecimentos gerais, costumes e tradições através dos

seus trabalhos desenvolvidos manualmente.

“Não há saber mais ou saber menos: há saberes diferentes”.

Paulo Freire
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Considerações Finais

Procuramos promover situações que despertasse situações pedagógicas, que

viessem a despertar o ato que evidenciassem a investigação, curiosidade do saber,

criatividade por desenvolvimento e aprimoramento da coordenação motora, respeitando a

individualidade e o tempo de cada um, pelas construções e desenvolvimento da criança.

Mediante aos interesses nas atividades desenvolvidas e propostas, promovendo o ato

do aprender e o ser estabelecendo desta forma fortes vínculos afetivos entre escola, aluno

e família. Na qual os mesmos aos poucos foi compreendendo e sim desenvolvendo mediante

as modalidades das aulas remotas, demonstrando segurança e amadurecimento através dos

diálogos das aulas virtuais. Apresentando grandes avanços em seu aprendizado.

Encerramos mais uma etapa, de nossas vidas e de trabalho com a certeza e o coração

cheio de alegria e satisfação, que realizamos e buscamos concretizar o melhor, caminhando

juntos com o mesmo objetivo. Sabemos que mediante a tantas dificuldades, as buscas ativas

constantes, realizados através do uso da tecnologia, WhatsApp, ligações, rede sociais, porta

a porta, via bilhete e entre outros.

Foi possível concretizar o que foi preciso e necessário, para mudar e alcançar nosso

objetivo que foi desenvolver um excelente trabalho. Obtivemos constante evolução evitando

a evasão escolar. Sentimento de eterna gratidão, estamos preparados e que venham

grandes desafios, se necessário assim for juntamente com novos obstáculos, com a certeza

que venceremos, assim, como esse e conquistas no ano letivo de 2022 nos espera

”O conhecimento exige uma presença curiosa do sujeito em face do mundo.

Requer uma ação transformadora sobre uma realidade. Demanda uma busca constante. Implica em

invenção e em reinvenção.” (Paulo Freire)
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DIREÇÃO:

Diretora: Luciana dos Reis Santos Sodré

Vice – diretora: Marilene Oliveira Santiago

Coordenadora: Juliana Santos Oliveira

Secretária: Gleise Nunes Santos

CORPO DOCENTE:

Aline Barreto Costa;

Arali de Jesus Leão;

Danille Maria Barbosa Ferreira;

Denise dos Santos Fernandes (EPJAI);

Elizene Nascimento Sena dos Santos;

Florice Gomes dos Santos Brito;

Franciane de Souza Santos (EPJAI);

Isabel Faleiro Magalhães;

Isabel Lima Barreto;

Jucélia Pereira Sena (EPJAI);

Lidiane Santana dos Santos (EPJAI);

Marcos Antônio do Nascimento (EPJAI);

Maria Ana Rangel;

Maria Benedita dos Santos Ramos Barbosa (EPJAI);

Maria São Pedro de Jesus Costa;

Raimunda Conceição dos Santos e Santos;

Rosângela Cardoso Oliveira Sousa;

Sintia Conceição dos Santos Carianha;

Veronica de Souza Cardoso (EPJAI).

AUXILIAR DE COZINHA

Lourdes de Borba Fernandes.

AUXILIAR DE COZINHA

Carla Regiane Silva dos Santos;

Deise Cristina Ferreira de Miranda.
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PORTEIRO

Anderson Santana Silva.

VIGILANTE

Antônio Vilas Boas Borges;

Edmundo da Silva Santos.
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Escola Municipal Ovídio Andrade

Grupo: G2 A

Professoras: Rosangela Cardoso Oliveira

Isabel Lima Barreto

Durante o ano letivo de 2021 foi desenvolvida ações pedagógicas direcionada a turma

do grupo 2 A, bem como o desenvolvimento da aprendizagem dos educandos. Grandes

desafios na educação por consequência da COVID-19, que para os professores foi difícil ter

que ministrar as aulas de forma remota, tendo que adequar à esta nova modalidade de

ensino.

Entre tanto, diante de tantos obstáculos e dificuldades, não poderíamos desanimar,

sempre com luta e determinação, fizemos o nosso trabalho com compromisso e

responsabilidade. A parceria das famílias foi de fundamental importância, para levarmos o

nosso trabalho adiante. Reconhecemos que, para as famílias não foi fácil, porque muitos

pais alegavam não ter tempo disponível para acompanhar e auxiliar os seus filhos na

realização das atividades, mediante também a dificuldade no usa da tecnologia.

Iniciamos às práticas pedagógicas na modalidade virtual no dia 12/04/2021, dando

boas vindas e nos apresentando aos alunos, foi criado grupos de WhatsApp como uma forma

de interagir, orientar, explanar as atividades propostas e acolher as crianças, oferecendo

assim, atividades pedagógicas diariamente e garantindo o direito de aprendizagem, para que

os alunos assistiam as aulas por meio de vídeos educativos e vídeos aulas desenvolvidos

para a turma. Fortalecendo o envolvimento no processo de atividades remotas, os pais

parcialmente encaminhavam com registros de fotos e vídeos, para contribuir nas correções

realizadas pelas professoras.
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No período do primeiro trimestre, trabalhamos o projeto “Xô COVID 19”, com o intuito

de conscientizar e orientar as crianças, sobre os cuidados e prevenção, da corona vírus. No

desenvolvimento do projeto, realizamos atividades referentes aos conteúdos trabalhados

utilizamos os seguintes recursos como: colagem, pintura, através de atividades impressas,

vídeos educativos e musicais. Dando sequência as datas comemorativas mais relevantes:

dia do livro infantil e das mães, projeto São Felipe, nossa terra, nossa gente (Aniversário da

Cidade), meio ambiente e festas juninas. Sempre enviávamos uma lembrancinha com intuito

de enfatizar o conteúdo proposto para determinada data.

No segundo trimestre, trabalhamos as seguintes datas comemorativas importantes

que são: dia dos pais e do estudante, projeto folclore, Independência do Brasil e dia da

criança em que nos caracterizamos de personagens infantis concretizando a alegria da

criançada, tornando assim um momento contagiante entre todos os envolvidos com o mesmo

objetivo, fazer nascer a criança que há dentro de você.

No intuito de conhecer nossos alunos e verificar suas limitações e dificuldades ainda

mais de perto, foi realizado o plantão pedagógico, seguindo os protocolos das normas de

segurança combate e prevenção contra o covid 19, sendo um encontro individual com os

pais para observar o desenvolvimento de aprendizagem das crianças, pois, todas as

observações eram feitas baseado apenas nas atividades impressas e fotografadas via

WhatsApp. Ficando assim, as informações ficariam vagas, pois nem todas as crianças

registravam as atividades no grupo de sala.

Buscando finalizar o ano letivo o terceiro trimestre trabalhamos o Natal Virtual, projeto

realizado para que as crianças desenvolvessem uma atividade totalmente lúdica e dinâmica,

interagindo com os materiais recicláveis envolvendo a criatividade de cada aluno.

Pudemos contar com a parceria e colaboração de alguns pais que não mediram

esforços assumindo a responsabilidade e compromisso de auxiliar os seus filhos na

execução das atividades, buscando e desenvolvendo, acompanhando o grupo do WhatsApp

enfim, colaborando em tudo que se diz respeito à educação dos filhos.

O ano letivo foi bastante desafiador, mas com força de vontade, garra e determinação

chegamos ao final de mais uma batalha, confiante de que as crianças alcançaram algumas

conquistas como: reconhecer as cores, as formas geométricas, os numerais, letra inicial do

nome, aprimoramento da coordenação motora fina entre outra.
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Escola Municipal Ovídio Andrade

Grupo: G2 B

Professora: Aline Barreto Costa

No período   do ano letivo de 2021, a Educação Infantil passou por um processo de

ensino totalmente diferente, do que nos anos anteriores. Mediante a situação da

pandemia do Covid 19, foi criado grupos de WhatsApp com as famílias dos estudantes para

oferecer atividades pedagógicas diariamente, garantindo o direito de aprendizagem, os

alunos assistiam as aulas por meio de vídeos educativos e vídeos aulas desenvolvidos para

a turma. Fortalecendo o envolvimento no processo de atividades remotas, os pais

parcialmente encaminhavam com registros de fotos e vídeos para contribuir nas correções

realizadas pelas professoras.

Cada aluno fazia sua atividade com base as suas habilidades, pois, as

crianças obtiveram seu primeiro contato com a escola durante este ano,

proporcionando assim, alguns projetos trabalhados e desenvolvidos como:  Dia do Escritor,

Conscientização ao Corona vírus, Projeto São Felipe, nossa terra, nossa gente ( Aniversário

da Cidade), São João Virtual, Inverno Literário, Aniversariante do mês,  Dia do amigo, Dia

dos Pais, Dia dos avós, Folclore Brasileiro, Circo da Alegria (Dia das Crianças) e Natal

Virtual. Com o objetivo de apresentá-los a oportunidade em resgatar

os valores familiares por meios de homenagens em vídeos apresentado pelos alunos.

Assim, podemos proporcionar momentos de ludicidade para que as crianças possam

criar e ter mais autonomia nas atividades realizadas como: o uso de papel rasgado, bolinhas
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de papel, colagem, pinturas, materiais ásperos e lisos através desses itens, as

crianças desenvolvem uma ótima coordenação motora, equilíbrio, concentração e oralidade.

Foram desenvolvidos para as crianças os seguintes conteúdos: contações de

histórias, as vogais, A, E, I, O, U, letra inicial do nome, conceitos baixo / alto; dentro / fora;

cheio / vazio igual /diferente, os numerais 1,2,3,4,5, os animais, as plantas, o corpo humano,

higiene  pessoal e bucal, alimentação  saudável, escola ,  meios de transportes e

comunicação, sinais de trânsito, estações do ano, sentimentos e emoções, dia do professor

e criança, o folclore brasileiro e seus principais personagens e o Natal assim, dando

continuidade na ação pedagógica, os livros didáticos foi um dos exemplares a serem

trabalhados com os alunos, pois envolveu muita coordenação motora.

Mediante ao momento vivenciado no ano de 2021 com a referência a pandemia por

causa da Covid 19, as aulas foram remotas, diante disso, as avaliações descritivas dos

alunos foram realizadas através da observação, baseado no desempenho de cada criança,

nas realizações das atividades impressas, vídeos produzidos pelas crianças/professora e os

diálogos com os pais/responsáveis, em plantões pedagógicos visando respeitar e obedecer,

as normas de distanciamento social.

De acordo com as observações feitas, a maioria das crianças realizaram as atividades

propostas estabelecidas no tempo determinado obtendo resultado satisfatório.

Demonstrando apoio familiar e sinais evidentes de organização, concentração e domínio na

coordenação motora fina através de traçados firmes, pinturas e colagens.

Baseado nesse contexto, podemos observar a compreensão e contribuição dos pais

em parceria com a escola e família, manifestando interesse e compromisso, em fazer a

retirada e devolutivas das atividades na unidade no tempo estabelecido. Tendo demonstrado

responsabilidade e compromisso coerente com suas atribuições
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Escola Municipal Ovídio Andrade

Turma: G3 A

Professoras: Síntia Conceição dos Santos Carianha

Danille Maria Barbosa Ferreira

Considerando a necessidade de isolamento social como medida de enfrentamento à

pandemia da corona vírus e o consequentemente a suspensão das aulas presenciais,

determinado por decreto municipal e seguindo orientações do Ministério da Saúde, as aulas

no ano de 2021 no município de São Felipe, passaram a ser realizada na modalidade de

ensino remoto.

Foram traçadas estratégias que pudessem contemplar os objetivos do processo

ensino-aprendizagem, contando com o apoio das famílias para que as crianças

participassem assiduamente das aulas. No planejamento com a equipe pedagógica para

analisar os melhores caminhos e metas para obter um resultado satisfatório no processo do

educar e desenvolvimento da criança, a criação de grupo de WhatsApp com as famílias para

orientação dos temas avisos, comunicando as datas de entrega das atividades, dúvidas,

apresentação de trabalhos, além de vídeo aulas, lúdicos, musicais e educativos.

Trabalhamos os conteúdos do Plano de Curso 2021, com pesquisas de projetos como:

Conscientização ao Coronavírus, Projeto São Felipe nossa terra, nossa gente (Aniversário

da cidade resgatando as brincadeiras e objetos antigos), São João Virtual, Inverno Literário,

Dia dos Avós, Aniversariante do mês, Folclore Brasileiro, Circo da alegria (Dia das Crianças)

e Natal Virtual, adaptações e produções de atividades, que eram disponibilizadas pela família

via WhatsApp.
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Realizamos plantões pedagógicos com pais e mestres para ouvir as inquietações,

dúvidas, sugestões e analisar como as crianças estavam se adaptando a nova modalidade

de ensino. Os alunos utilizaram livro didático, atividades impressas e ganharam um kit com

vários recursos: giz de cera, massa de modelar, mochila, garrafa de água e caderno de

desenho para facilitar a realização das atividades propostas pelas professoras e foram

distribuídos kit alimentação.

Conforme as atividades retornaram à escola, foram corrigidas e registradas as

observações de cada aluno, para assim realizar-se as avaliações individuais de

aprendizagens e desenvolvimentos das habilidades.

Houve boa participação das famílias na entrega e devolutiva dos blocos das atividades

e no grupo da turma, porém, algumas relataram ”não ter acesso a internet, aparelho celular,

para as crianças, falta de tempo, até mesmo paciência e conhecimento para orientá-los na

realização das atividades”.

De acordo com as observações realizadas nas correções, na maioria apresentaram

bom desenvolvimento na coordenação motora fina, realizando escrita do nome com letra

bastão e com pintura de traços firmes.

É notável o esforço da escola para que as crianças desenvolvam suas habilidades,

realizando buscas constantes, visando meios de amenizar os danos causados pela

pandemia que vem atingindo todo o mundo e a sociedade em modo geral.
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Escola Municipal Ovídio Andrade

Turma: G3 B

Professoras: Maria Ana Rangel

Arali de Jesus Leão

No ano de 2021, na qual continuamos vivenciando os percalços e as novas formas de

adaptação, devido a pandemia da COVID-19. Dessa forma, a relação entre pais, alunos,

professores e corpo docente, foi fundamental para a construção e aprendizagem dos

estudantes.

Buscamos trabalhar nas aulas remotas de maneira lúdica, por meio de núcleos

audiovisuais, informativos e educacionais, visando um melhor desenvolvimento e adaptação,

de maneira prática com os alunos, apesar das dificuldades presentes nesse momento de

pandemia, realizamos entre ter os alunos de forma a se adequar referente ao uso da

tecnologia.

Além disso, foram enviados cronogramas de aulas e diários online, visando uma

melhor organização dos estudos, bem como foram enviadas atividades impressas e

exercícios presentes no livro didático, as quais eram corrigidas quinzenalmente.

Para incrementar o conhecimento realizamos alguns projetos relacionados com as

datas comemorativas, à exemplo do: Dias das Mães, aniversário da cidade de São Felipe,

São João, Dia dos Pais, Folclore, Semana da Pátria, Semana da Criança, Natal,

aniversariante do mês e o “Xô COVID”, este último que não foi uma data comemorativa, mas

tratou-se de um projeto que visou a conscientização das crianças acerca dos meios de

combate e prevenção da COVID-19.
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Contamos com a distribuição dos kit’s alimentação e escolar nos quais, o objetivo foi

de contemplar as crianças referente ao material didático mediante aos tempos difíceis e suas

diversidades, pensando sempre no seu desenvolvimento e bem-estar.

Importante salientar que a assiduidade foi um dos pontos de avaliação e foi constatado

que a maioria dos estudantes e responsáveis cumpriram, com comprometimento nesse

requisito da entrega e devolução das atividades.

Dessa forma, fica claro, portanto, que o ano letivo de 2021 foi construtivo para a

ampliação do conhecimento dos estudantes estabelecendo assim uma educação igualitária

para todos, aplicando sempre a busca ativa constante.
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Escola Municipal Ovídio Andrade

Turma: G4 A e B

Professora: Florice Gomes dos Santos Brito

A pandemia do Covid-19 nos trouxe grandes desafios no ano de 2021, o meio de

ensino se tornou via internet, proibindo-nos do contato ou convivência em sala de aula.

Mediante a todas essas dificuldades a escola Municipal Ovídio Andrade, juntamente com a

Secretaria de Educação, desenvolveu ações visando assegurar uma rotina de estudo, a fim

de dar continuidade ao processo do ensino-aprendizagem para todos os alunos.

Em resposta a esse grande desafio, foi elaborado por parte dos docentes,

coordenação e direção escolar inúmeras ações visando a abrangência do maior número

possível de alunos.

Ações / Coordenação e Direção

1. Criação de grupos de WhatsApp com as famílias dos estudantes para oferecer

atividades pedagógicas diariamente, garantindo o direito de aprendizagem, levando em

consideração as habilidades prioritárias dispostas na BNCC – Base Nacional Curricular

Comum.

• Os feedbacks entre professores e pais aconteciam com frequência através do

WhatsApp, através de áudio individual e no grupo da turma.

• Para fortalecer o envolvimento no processo de atividades remotas, os pais

parcialmente encaminhavam a execução das vivências com registros de fotos e vídeos que

contribuíram para documentação pedagógica da criança.
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2. Participação da Gestão e Coordenação Pedagógica em todos os grupos

WhatsApp com as famílias, para monitoramento da participação e realização das atividades

propostas pelos professores, assim também como acompanhamento das aulas monitorando

se as atividades enviadas correspondem aos padrões estabelecidos.

• Diante disso trabalhamos as temáticas sugeridas pela Coordenação Escolar em

nossos planejamentos quinzenais, (Projetos: 1° Conscientização ao Coronavírus,

2°Aniversário da cidade-Resgate das brincadeiras e objetos antigos, 3° São João

Virtual, 4°Inverno Literário, 5°Dia dos Avós, 6°Aniversariante do mês, 7°Folclore

Brasileiro, 8° Circo da alegria (Dia das Crianças) 9°Natal Virtual, bem como os eventos

que reverenciam as datas comemorativas durante o ano letivo.

• Referente as devolutivas das sugestões, podemos considerar que foram positivas,

onde obtivemos uma boa participação dos pais, por meio de fotos e vídeos.

3. Entrega de kit “Alimentação escolar” e kit pedagógico para os estudantes da

Educação Infantil.

Ações Pedagógicas

De acordo com o Plano de Trabalho 2021, foi adotado atividades no livro didático,

caderno e caderno de desenho dos alunos, sendo retirada e devolvida juntamente com as

atividades impressas, onde a coordenação pedagógica, junto com a equipe de professores,

organizou e realizou o planejamento dessas atividades, como também o suporte pedagógico

ao professor.

1. Produção e gravação de vídeo aulas pelos professores com as habilidades

prioritárias a serem trabalhadas neste período de suspensão das aulas nos diferentes

componentes curriculares.

2. Produção de Plano de Curso, Planejamento Quinzenal do professor e elaboração

do Cronograma (rotina diária), junto ao coordenador pedagógico contendo: Tipos de

atividades enviada pelo professor, meios utilizados para realização das atividades

pedagógicas, formas de acompanhamento das atividades.
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• Para o planejamento das atividades foi realizado através do revezamento de

pequenos grupos de professores e reuniões para que pudéssemos discutir acerca da

quantidade das atividades remotas sugeridas aos estudantes.

3. Escolha, organização e entrega de atividades impressas aos pais quinzenalmente.

• No ato da entrega das atividades o responsável assinava o termo de “compromisso”,

onde consta a data da retirada e devolutiva das atividades. Em alguns casos, houve alguns

imprevistos durante o processo de devolutiva aos professores das atividades impressas em

tempo hábil.

• Com os pais foram realizados Plantão pedagógicos com atendimento individualizado

por turma em dias específicos a fim de manter a segurança de todos e evitar aglomeração.

• Os professores desenvolveram as correções das atividades elaborando os relatórios

de acordo com o desenvolvimento das atividades, interesse, o comprometimento, do envio

de fotos e vídeos postados nos grupos WhatsApp e no privado do professor, como devolução

de atividade solicitadas e relatos dos pais.

Apesar das dificuldades e fragilidades, consideramos que ao longo do ano letivo

desenvolvemos com maior segurança e qualidade todo esse processo do ensino a distância,

procurando sempre nos adequar em nossas ações em busca do melhor, para o processo de

ensino e aprendizagem de nossos alunos.

Em conjunto, estabelecemos estratégias para melhor atender as necessidades dos

estudantes, bem como levantar subsídios para tornar o processo educativo mais interativo,

prazeroso e significativo.
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Escola Municipal Ovídio Andrade

Turma: G4 A

Professora: Maria São Pedro de Jesus Costa

Mediante a pandemia do covid 19 que trouxe grandes desafios no ano de 2021, a

Escola Municipal Ovídio Andrade, juntamente com os professores, foi desenvolvida ações

visando o meio de ensino se tornou sala virtual, proibindo-nos do contato ou convivência em

sala de aula. Mediante a todas essas dificuldades a escola, juntamente com a Secretaria de

Educação, desenvolveu ações visando assegurar uma rotina de estudo, a fim de dar

continuidade ao processo do ensino-aprendizagem para todos os alunos.

Foram traçadas estratégias que pudessem contemplar os objetivos do processo

ensino-aprendizagem, contando com o apoio das famílias, para que as crianças

participassem: planejamento com a equipe pedagógica para analisar os melhores caminhos

e metas a serem traçadas com o objetivo de cativar, incentivar o aluno as aulas remotas,

com a  criação de grupo de WhatsApp, as famílias para orientação dos temas avisos,

comunicados, datas de entrega das atividades, dúvidas, apresentação de trabalhos, além de

vídeo aulas, lúdicos, musicais e educativos.

Trabalhamos no ano de 2021, com os seguintes projetos: Xô covid 19, aniversariante

do mês, aniversário da cidade, festas juninas, dia dos pais, dos avós e Natal virtual.

Linguagem: as vogais, leitura e escrita, junção das vogais, as consoantes, mapeamento

do nome, colagens, pinturas, contação de história e vídeos educativos referente aos

conteúdos trabalhadas de acordo com planejamento.
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Matemática: os numerais de 1 a 20 contagem e escrita, noções: de grandeza,

capacidade, massa, posição, direção e quantidade, geometria: figuras geométricas, planos,

pintura, colagens e desenhos, sequência agrupamento e classificação relacionando cores.

Sendo aplicados os vídeos educativos no grupo da turma e as atividades referentes e em

seguida explanado através de vídeos e áudios, a maneira correta de realiza-las, sempre

disponível (online), o tempo necessário até as crianças concluírem as atividades, se

houvesse alguma dúvida poderia ser esclarecida no privado ou mesmo no grupo do

WhatsApp.

As aulas eram administradas de forma coerente iniciando-se com as saudações bom dia,

boa tarde e boa noite, de acordo com o horário visando sempre o entretenimento entre aluno

e professor. Nas quinzenas eram realizadas as entregas dos blocos de atividades e

orientações sobre a disponibilidade das atividades remotas. Os responsáveis que tinha

acesso as redes sociais compartilhavam, vídeos e fotos das crianças realizando as tarefas

em casa.
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Escola Municipal Ovídio Andrade

Turma: G5 A

Professora: Raimunda Conceição dos Santos e Santos

Isabel Faleiro Magalhães

Em virtude da pandemia que assola o mundo, período em que acarretou grandes

mudanças no âmbito social procuramos melhorar, elaborar e incorporar diversas formas de

apresentar os conteúdos para os alunos, fizemos os planejamentos tentando aderir nas

atividades ações que pudessem atrair a concentração das crianças para que elas se

tornassem capazes de socializar em grupos do WhatsApp, aprendendo se desenvolverem

no seu tempo e ritmo através da tecnologia.

Diversas medidas de enfrentamentos foram tomadas, inclusive o distanciamento social e

execução de um novo formato emergencial de ensino escolar, cujo objetivo foi minimizar as

perdas no desenvolvimento pedagógico dos alunos, em relação as aprendizagens e as

participações nas atividades remotas.

Neste período foram trabalhados, conteúdos alinhados à nova Base Nacional Comum

Curricular (BNCC), tendo a preocupação de desenvolver as aprendizagens essenciais que

compreende tanto comportamento, habilidades e conhecimento, quanto vivências no

aprendizado do educando.

Inicialmente foram elaborados e enviadas atividades, tendo um período para

desenvolvimento e devolução a cada 15 dias. Durante todo período prestamos orientações

para o grupo da turma através de explicação em vídeo educativo, áudio   relacionados aos

conteúdos aplicado e esclarecendo dúvidas no grupo do WhatsApp ou mesmo no privado,

infelizmente, alguns pais não davam retorno das atividades.
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Com as aulas remotas enfrentamos muitas dificuldades, pois a presença dos alunos em

vídeo, áudio foram poucos que participavam, entretanto, nem todos tinham acesso à internet,

tornado assim, dificultava a participação nas aulas e explicação das atividades via no grupo

do WhatsApp.

Fizemos atividades para manter vínculo e de orientações aos pais ou responsáveis como:

abertura de grupo passando orientações as famílias, plantão pedagógico, postagem de vídeo

e áudio educativos, interação no grupo com as famílias, postagem fazendo menção as datas

comemorativas e alguns projetos: Xô COVID, aniversariante do mês, Semana da Páscoa,

aniversário da cidade, festas juninas, folclore, semana da criança e Natal Virtual.

Sabemos que nem todos os alunos estão com as habilidades consolidadas para a etapa

seguinte, devido ao período ímpar e diferente em que estamos vivendo. Porém, encerramos

esse ano letivo com o dever cumprido e satisfação pelas atividades e orientações

concretizada mediante a tantas dificuldades.
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Escola Municipal Ovídio Andrade

Turma: G5 B

Professora: Elizene Nascimento Sena dos Santos

Isabel Faleiro Magalhães

As atividades desenvolvidas no ano em curso, desenvolvidas de acordo com as

normas estabelecidas pela Secretaria de Educação do município, no mês de abril do ano de

2020, com o início do isolamento social e suspensão das aulas presenciais, acometida pela

pandemia do Covid 19, passamos a aplicar atividades remotas.

Dando continuidade, seguindo os protocolos de segurança, na organização do plano

de curso na semana pedagógica estabelecemos algumas ações a serem desenvolvidas

durante o ano letivo, com o objetivo de garantir um ensino-aprendizagem de qualidade em

qualquer tempo, seja qual for a adversidade ou necessidade, mesmo estando em isolamento

social, através dos meios impressos e tecnológicos, entre elas foram realizados alguns

projetos tais como: semana da páscoa, aniversário da cidade, as festas juninas, folclore, dia

das crianças e Natal virtual, na qual foram desenvolvidos com a participação da maioria dos

alunos. Esses projetos foram realizados através de atividades impressas, as quais as

famílias retiravam quinzenalmente, fazendo a devolutiva das anteriores, por vídeos aulas

desenvolvidas e gravadas por mim “ o que facilitou a minha interação com os meus alunos”

durante todo o ano, além dos diversos suportes em vídeos disponibilizados através da

internet.

Apesar da situação ser a mesma com um diferencial que foram os imunizantes que

começaram a ser aplicados na população no segundo trimestre, este ano fui capaz de

trabalhar de maneira mais eficaz em relação ao ano anterior na ministração das minhas
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aulas. Aulas essas que eram gravadas colocadas no grupo de WhatsApp, da turma as quais

os educandos assistiam e podiam executar as suas tarefas ou até mesmos alguns pais

puderam orientar os seus filhos com mais facilidade.

Após a realização das atividades as mesmas eram postadas no grupo onde eram

corrigidas por mim (caso houvesse algum erro o aluno era orientado particularmente e

instigado a refazer a questão), todos as famílias estavam inseridas no grupo, mas nem todos

postavam as atividades, mesmo assim vejo como umas das ações positivas que veio para

somar nesse momento de tanta dificuldade para todos nós.

Diante de todo este contexto terminamos mais um ano letivo que apesar de todas as

demandas positivas e negativas, vieram para nos alertar da importância da informatização

na nossa vida e nós como integrantes ativos da educação precisamos nos atentar e buscar

os conhecimentos necessários para desenvolvermos o trabalho com melhor qualidade e

eficiência, para aqueles os quais somos os mediadores do conhecimento para a vida.
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RELATÓRIO DAS AÇÕES EM 2021

O presente relatório tem a finalidade de informar sobre as ações pedagógica se

estruturas físicas em nossa Unidade Escolar que fica situada na Rua Dom

Macedo Costa nº 418 em São Felipe –BA durante todo ano letivo de 2021.

Esta Unidade Escolar atende o publico alvo do 1º ao 5º Ano do Ensino

Fundamental I Anos Iniciais e EPJAI, com turmas funcionado nos períodos

matutino, vespertino e noturno; contém uma boa estrutura física, salas amplas

e área de lazer. É contemplada com o PROGRAMA de Internet Conectada e o

PROGRAMA Dinheiro Direto na Escola (transferência voluntária do FNDE),

porém ainda são valores pequenos que não contemplam todas as despesas

durante todo o ano letivo necessitando assim, do suporte da Secretaria

Municipal de Educação que aqui venho externar em nome de toda minha

equipe gratidão pela parceria e ajuda.

Nosso ano letivo iniciou-se em 30/03/2021 com a jornada pedagógica de

maneira virtual  devido ao  grande índice da  Covid 19, na ocasião foi montado

um telão  na escola para assistir a palestra ministrada pelo  senhor Renê Silva

e os psicólogos: Maria Aparecida da Silva Andrade e João Marcos de Oliveira;

quando  todos os professores tiveram a livre escolha  de participar de sua

própria residência e outros vieram a escola participar conosco desse momento

de preparação tão fundamental para iniciarmos o ano  e  pensar nas melhores

estratégias  a serem  implantadas para continuarmos  com o envio das

atividades remotas

No dia 31/03 reunimos todos os professores na Unidade Escolar e juntos

revemos quais foram os  pontos positivos em 2020 e o que precisaríamos

melhorar para continuar e garantir a boa relação entre família/escola  e alunos,

recriando  os grupos de WhatsApp  preparando   atividades  diagnósticas com

intuito de averiguar como estava o nível de aprendizagem dos alunos e a partir

daí preparar melhor as atividades que foram encaminhadas com  um

cronograma contendo o passo a passo de  quais disciplinas e atividades

trabalhar diariamente  e as famílias terem  facilidade em orientar  seus filhos

(as) com uma certa tranquilidade; neste dia foi distribuído Kits aos professores

contendo: Uma mochila, agenda, garrafa térmica para água e uma caneta

touch que foi fornecido pela SEMED na mesma ocasião a Coordenadora

ofereceu uma lembrancinha personalizada com o nome de cada professor.

Com todas as estratégias mencionadas acima, ainda assim, foi preciso realizar

BUSCA ATIVA devido a algumas famílias que por algum motivo não

comparecia no prazo determinado para retirada e devolutiva das atividades

propostas.
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A Escola possui uma  estrutura física  ampla e para conservar contamos com o

apoio constante da Secretaria Municipal de Educação que forneceu os serviços

necessários  para  manutenção e conservação  de todo espaço físico,  como

banheiros, trocas de lâmpadas, bocais,  fechaduras,  ferrolhos, capinagem  de

toda área, poda de árvore, dedetização, manutenção de infiltrações no telhado

que  sempre ocorrem  quando tem fortes chuvas, marcações informando sobre

os cuidados que ainda é preciso em prevenção contra o vírus da Covid -19.E

para melhorar ainda  mais o nosso ambiente escolar recebemos desta

Secretaria serviços de   pinturas decorativas nas paredes do refeitório,

recepção,  corredor e muro externo, que deixou a nossa  Escola ainda mais

linda e aconchegante. Durante o ano letivo foram distribuídos Kits alimentação

e Pedagógico para todos os seguimentos.

Ainda neste ano em vigor como incentivo à leitura nossa Unidade desenvolveu

o PROJETO DE LEITURA com o tema: DESPERTANDO FAMÍLIA E ALUNO

PARA O ATO DE LER e um projeto social BRINQUEDO SOLIDÁRIO:

FAZENDO UMA CRIANÇA AINDA MAIS FELIZ em sua 4º EDIÇÃO.

A turma do 5º Ano de nossa Unidade Escolar participou da avaliação do SAEB

(Sistema de Avaliação Nacional do Ensino Básico), e como incentivo a

participação durante os plantões pedagógicos foi contemplada por dois brindes:

Um Tablet fornecido pela APLB (Associação de Professores Licenciados do

Brasil) e um Fone de ouvido ofertado pela SEMED (Secretaria Municipal de

Educação) e os alunos do 4º ano participaram da avaliação da PIRLS (Estudo

Internacional de Progresso em Leitura).

Contudo, nada disso seria possível sem a permissão de Deus,dedicação e

compromisso de toda nossa equipe, a parceria constante da família, da

Secretaria Municipal de Educação em nome do Secretário Cássio Nunes Lima,

de toda sua equipe e demais Secretarias parceiras que não mede esforços

quando são acionadas para nos dar suporte, que é de suma importância para o

bom desempenho e desenvolvimento desta referida Unidade Escolar. A todos

nossos sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

_______________________________

Inês Silva Santos

(Diretora)

São Felipe – BA
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IMAGENS DAS DEMARCAÇÕES PARA OS PLANTÕES PEDAGÓGICOS,

(SINALIZAÇÃO DE DISTANCIAMENTO FÍSICO, PLACAS DE HIGIENIZAÇÃO

DE USO DE EPIS E PINTURA DECORATIVA

CORREDOR

ENTRADA DA SALA DO 2º ANO

ENTRADA SALA DE NAP

354 



SALAS DE AULA

355 



356 



CORREDOR
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BANHEIRO ACESSÍVEL

BANHEIRO MASCULINO

BANHEIRO FEMININO
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CORREDOR

DIRETORIA/ SECRETARIA E COORDENAÇÃO
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COZINHA

REFEITÓRIO
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PLANTÕES PEDAGÓGICOS E ENTREGA DE ATIVIDADES
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JORNADA PEDAGÓGICA
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PROJETO BRINQUEDO SOLIDÁRIO

PROJETO DE LEITURA

CULMINÂNCIA

ENTREGA DOS KITS ALIMENTAÇÃO E   PEDAGÓGICO
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BUSCA ATIVA

CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORE E DEDETIZAÇÃO
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MANUTENÇÃO/ TROCA DE LÂMPADA

SAEB TURMA DO 5º ANO
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PIRLS (FLUÊNCIA EM LEITURA, PLANTÃO PEDAGÓGICO)
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SEMED – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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RUA JOÃO ELIZEU DE MELO
Email: escolajoseguedes2017@gmail.com

RELATÓRIO DE AÇÕES 2021

São Felipe / BA
Dezembro / 2021
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APRESENTAÇÃO

A humanidade atualmente está enfrentando um caos universal, que afetou toda a nação.

Uma pandemia denominada Novo Coronavírus – COVID-19 – que fez tamanhas modificações e

transformações do cenário do ano letivo de 2021 que foi muito conturbado e marcado por grandes

desafios.

A equipe da Escola Municipal José Guedes, passou por estruturas que guiassem todos os

profissionais a seguirem os resultados planejados. A Unidade de Ensino oferta Educação Integral

em Tempo Integral e a Modalidade EPJAI – Educação de Pessoas Jovens Adultas e Idosas – não

pôde desenvolver todas as propostas previstas para os vários eventos de cunho educativo e

pedagógico, os quais são de costumes trabalhados e, da forma que são executados, devido à

situação existente.

A jornada escolar 2021 deu início em abril com planejamentos e na segunda semana, os

alunos foram recepcionados com momentos de fotografias e apresentações à equipe de

professores, por conseguinte, o envio das atividades remotas, com vídeos aulas gravados pelos

professores, ministrando as aulas de acordo a cada temática.

Iniciamos a rotina normal da escola, devidamente cautelosos em relação ao crescente

número de infectados pelo Novo Coronavírus, respeitando e dando continuidade ao Decreto

Estadual Nº 19.529 do Governo Estadual publicado em de 16 de março de 2020, o qual impôs

obrigatoriedade e suspendeu as aulas presenciais em todas as escolas do Estado da Bahia.

Sendo assim, a gestão municipal continuou a acatar o Decreto Municipal Nº 047/2020 de 17 de

março de 2020, permanecendo e ordenando a permanência e suspensão das aulas nas escolas

de toda rede municipal de ensino do ano anterior. Tendo como medidas de contenção orientar

nossos alunos a ficarem em isolamento social, fazendo com que os profissionais também

trabalhassem em regime de escala e mantivesse um certo distanciamento, temporariamente.

De acordo com o MEC – Ministério da Educação – o qual autorizou o ensino à distância

mediante as atividades remotas, foi dado continuidade ao processo de ensino e aprendizagem

através da realização destas atividades em casa. O objetivo do MEC “é diminuir o impacto

negativo da suspensão de aulas e causar o menor impacto negativo possível no aprendizado dos

estudantes”.
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UNIDADE DE ENSINO

SÃO FELIPE – BA
DEZEMBRO / 2021
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EQUIPE PEDAGÓGICA
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QUADRO DE PROFESSORES / 2021

ORDEM NOME  SÉRIE ATUANTE SITUAÇÃO

01 Maridalva Gonçalves dos Santos 1º ANO EFETIVA

02 Antonia Rodrigues de Jesus 2º ANO EFETIVA

03 Ivanilda Gomes Lobo 3º ANO EFETIVA

04 Rita de Souza Cerqueira Cruz 3º ANO EFETIVA

05 Jaqueline Azevedo de Andrade 3º ANO EFETIVA

06 Luanda Santos Silva 3º ANO CONTRATO

07  Edmary Lago Carinhanha Cruz  3º e 4º ANO EFETIVA

08 Maria Cristina Lago Carinhanha 4º ANO EFETIVA

09 Uilma Lessa Andrade 5º ANO EFETIVA

10 Daniele Souza Vila Verde Costa 5º ANO CONTRATO

11 Beatriz dos Santos Soares 1ª e 2ª série - EPJAI CONTRATO

12 Edileuza de Adorno Reis 1ª e 2ª série - EPJAI CONTRATO

13 Eliana da Conceição Santana 1ª e 2ª série - EPJAI CONTRATO

14 Regina dos Santos 3ª e 4ª série - EPJAI CONTRATO
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DADOS DA INSTITUIÇÃO

ANO 2021

Unidade Escolar Escola Municipal José Guedes

Endereço Rua João Elizeu de Melo – S/N

Direção Catiane Almeida Santos Ferreira

Vice - direção

Cristiane Oliveira da Silva de Jesus

Valdelice de Jesus dos Reis Silva

Coordenação Jussitelma Gonçalves Santos

Secretária Escolar Milian Rute da Silva Santos Soares

Início do ano letivo 05 de Abril de 2021

Quantidade de alunos
96 alunos – Educação Integral

113 alunos - EPJAI – Educação de Pessoas Jovens,
Adultas e Idosas

Mês de encerramento
Atividades Remotas

Novembro / 2021.

Este ano, o nosso trabalho pedagógico iniciou-se na primeira semana de abril com

planejamentos, gravações de vídeos de apresentação das professoras e equipes, para serem

enviados às famílias e alunos. Especificamente no dia 12 de abril, fizemos a abertura do ano

letivo com um momento de receptividade e acolhida aos alunos, para conhecermos cada um

deles, com registros fotográficos e entrega de materiais didáticos e, por conseguinte, já começara

os envio da 1ª quinzena de atividades remotas.

Houve mudanças de aprimoramento na didática escolar: as atividades que no início da

pandemia em 2020, eram apenas enviadas para o aluno, sem explanações, passaram a ser

ministrada pelos professores através de vídeos explicativos gravados pelos discentes, e

alternativos, referentes a cada temática.

A Unidade Escolar trabalhou, este ano, com turmas de 1º, 2°, 3º, 4º e 5º ano, ofertando

Educação integral, no período diurno, e, no noturno, com a Modalidade EPJAI – Educação de

374 



Pessoas Jovens Adultas e Idosas, contemplando as disciplinas que englobam o currículo escolar,

do Ensino Fundamental.

Neste ano, a unidade de Ensino foi contemplada com o Programa do Governo, “Tempo de

Aprender”, destinado para os alunos do 1º e 2º ano Iniciais do Ensino Fundamental, que ofertou

diversos cursos de aprimoramento de aprendizagem aos professores das devidas turmas e aos

demais que tivessem interesse em cadastrar-se e aprimorar-se. Tivemos também a Educação

Conectada, com o objetivo de fornecer internet de qualidade para docentes e discentes. Os

mesmos terão mais mecanismos de buscas para um ensino de qualidade, porém, como não

tivemos um ensino regular por conta da pandemia, a verba da Educação Conectada, foi destinada

como capital para equipamentos de cabeamentos e o custeio para pagamento do provedor de

internet. O PDDE Manutenção já existe e o mesmo serve anualmente para aquisição de materiais

didáticos e de limpeza, dentre outros.

O retorno às aulas presenciais ainda não foram possíveis. Com a confirmação da Prova

SAEB / 2021, adequou-se ao ensino para a turma do 5º ano, uma modalidade exclusiva para os

alunos, através de plantões pedagógicos, estrategicamente, foram elaboradas didáticas de

preparação para que esses alunos não fossem tão prejudicados na realização do exame.

Iniciaram-se as propostas através da qual todo corpo docente teriam envolvimento, começassem

a elaborar e pôr em prática ações que buscassem minimizar os impactos da pandemia do

Coronavírus nesse processo para o ano letivo.

Vale ressaltar que antes de começar os Plantões Pedagógicos, toda a equipe escolar

obteve treinamento específico, passou por testes ampliados para garantir que os alunos

pudessem retomar a escola, com condições de total segurança. O tempo necessário desses

Plantões serviu para explorar, aplicar e revisar os assuntos planejados em forma de simulados,

viáveis para trabalhar os conteúdos que geralmente são cobrados para as turmas, em anos

anteriores, das últimas aplicações. No total, foram realizados 14 encontros.

As atividades em geral eram encaminhadas para a Coordenadora Pedagógica, onde,

passavam por ajustes necessários e, logo após, à Secretária Escolar, que realizava as

impressões. As referentes cópias eram destinadas aos alunos subdivididos em 03 salas de aula

com o número reduzido, distribuídos alternadamente, respeitando o distanciamento social. As

remotas, entregues às famílias ou responsáveis em datas definidas.

Para facilitar o entendimento, a cada envio das tarefas, os professores elaboravam um

cronograma contendo datas e explicando passo a passo como os pais ou responsáveis fariam a

mediação. Tudo para facilitar e orientar seus filhos no momento de realizar essas atividades.

Na entrega das tarefas, era tomado devidos cuidados para que fosse evitado o máximo, a

disseminação do vírus da COVID-19. No momento do envio dos materiais às famílias ou

responsáveis passava-se uma lista contendo a data envio e de devolução das atividades, como
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uma forma de controle para a escola. Conforme previsto o calendário escolar, foram

contempladas as atividades remotas que foram concluídas no final do mês de novembro, do ano

em vigor.

CRONOGRAMA DE ENTREGA DAS ATIVIDADES REMOTAS

Durante o ano letivo, os alunos foram contemplados com 12 envios de atividades remotas,

sendo elas subdivididas em quinzena, semanas e meses. Além das atividades xerografadas, os

professores trabalharam com pesquisas, debates, dinâmicas, apresentações de mini seminários,

dentre outras várias didáticas.

ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

ORDEM PERÍODO

1ª QUINZENA 12 a 23/04

2ª QUINZENA 26/04 a 07/05

3ª QUINZENA 10 a 21/05

4ª QUINZENA 24/04 a 04/06

5ª QUINZENA 07 a 18/06

6ª ENTREGA (03 semanas) – 12 a 30/07

7ª QUINZENA 02 a 14/08

8ª QUINZENA 16 a 28/08

9ª QUINZENA 30/08 a 11/09

10ª QUINZENA 13 a 30/09

11ª ENTREGA (mês) – 04 a 29/10

12ª ENTREGA (mês) – 01 a 19/11
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EPJAI – EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS ADULTAS E IDOSAS

ORDEM PERÍODO

1ª QUINZENA 03 a 14 / 05

2ª QUINZENA 17 a 28 / 05

3ª QUINZENA 31/05 a 11 / 06

28/06 a 09/07 Acompanhamento das atividades remotas

4ª QUINZENA 14 a 25 / 06

5ª QUINZENA 12 a 30/07

6ª QUINZENA 02 a 13/08

7ª QUINZENA 16 a 27/08

8ª QUINZENA 30/08 a 10/09

9ª QUINZENA 13 a 30/09

10ª QUINZENA 04 a 15/10

11ª QUINZENA 18 a 29/10

12ª QUINZENA 01 a 19/11

22 a 30/11 Organização e apresentação do Projeto “Coisas que eu sei”
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

I - TRIMESTRE – 05 a 30/06

II - TRIMESTRE – 01/07 a 30/09

JULHO AGOSTO SETEMBRO

✓ Independência

da Bahia;

✓ Atividades

impressas e virtuais;

✓ Leitura gravada

no lar;

✓ Dia dos avós.

✓ Dia do
estudante;

✓ Dia dos
pais;

✓ Folclore;

✓ Leitura
gravada no lar;

✓ Atividades

impressas e

virtuais.

✓ Independência do Brasil;

✓ Atividades impressas e virtuais;

✓ Leitura gravada no lar;

✓ Distribuição de kits pedagógicos;

✓ Distribuição de kits alimentação;

✓ Reunião de pais e mestres.

✓ Acolhida aos profissionais de

educação.

ABRIL MAIO JUNHO

✓ Momento de

apresentação;

✓ Momento fotográfico;

✓ Vídeos de

apresentação;

✓ Atividades impressas e

virtuais;

✓ Leitura gravada no lar;

✓ Celebração da Páscoa;

✓ Dia do índio;

✓ Abertura oficial da

EPJAI.

✓ Dia do trabalho;

✓ Dia das mães;

✓ Padroeiros da cidade;

✓ Aniversário de

emancipação política;

✓ Leitura gravada lar;

✓  Atividades impressas e

virtuais;

✓ Corpus Christi

✓ Atividades impressas e virtuais;

✓ Entrega de Kits alimentação;

✓ São João;

✓ Leitura gravada no lar;

✓ Distribuição de kit junino na escola e

nas residências.
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III – TRIMESTRE – 01/10 a 30/12

OUTUBRO  NOVEMBRO DEZEMBRO

✓ Semana da Criança;

✓ Atividades impressas

e virtuais;

✓ Leitura gravada no

lar;

✓ Distribuição de

brindes;

✓  Dia do professor;

✓ Plantões

pedagógicos.

✓ Proclamação da República;
✓ Atividades impressas e virtuais;
✓ Leitura gravada no lar;
✓ Plantões Pedagógicos;
✓ Prova SAEB;
✓ Consciência Negra;
✓ Encerramento do ano letivo.

✓ Organização de

diários;

✓ Relatório de Ações;

✓ Plantão Pedagógico;

✓ Reunião com pais e

mestres

(encerramento);

✓ Fechamento de Ata.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

EPJAI – EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS ADULTAS E IDOSAS

✓ Dia do trabalho;

✓ Padroeiros da cidade;

✓ Dia das Mães;

✓ Aniversário de

emancipação política.

✓ Meio ambiente;
✓ Festas juninas.

✓ 02 de julho;

✓ Dia dos avós.

✓ Dia dos Pais;

✓ Folclore;

✓ Independência do Brasil;
✓ Setembro amarelo
✓ Primavera;

✓ Outubro rosa;

✓ Projeto “Coisas que eu

sei”.

MAIO JUNHO JULHO

AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO
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LISTAS DE ENTREGA E DEVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS

ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
(1º ao 5º ano)
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São Felipe - BA

Novembro / 2021
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LISTAS DE ENTREGA E DEVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS

EPJAI – EDUCAÇAÇÃO DE PESSOAS JOVENS ADULTAS E IDOSAS
(1ª a 4ª série - eixos I e II - Anos Iniciais do Ensino Fundamental)

EIXO:  I - SÉRIE: 1ª e 2ª  PROFESSORA: BEATRIZ
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EIXO: I - SÉRIE: 1ª e 2ª  PROFESSORA: EDILEUZA
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LISTAS DE ENTREGA DE KITS ALIMENTAÇÃO
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

DURANTE O ANO LETIVO DE 2021

O presente relatório apresenta o desenvolvimento das atividades realizadas na

Escola Municipal Raimundo dos Santos Ferreira, Ensino Fundamental Anos Iniciais,

durante o ano letivo 2021, tendo como objetivo destacar as ações realizadas nos

setores administrativos, financeiros e pedagógicos. O relato a seguir está organizado

de acordo com as ações executadas durante o ano.

A Unidade Escolar, neste ano de 2021, passou por mudanças em seu quadro

administrativo, sendo alterados os componentes dos cargos de: direção, vice-direção,

secretaria e coordenação pedagógica.

As alterações na estrutura organizacional da escola foram pensadas como

forma de trazer pessoas que residem no eixo da comunidade escolar a fim de agregar

mais proximidade com os alunos e suas famílias, especialmente pelo momento que

estamos vivendo com relação ao covid-19 e surpreendentemente deu muito certo,

visto que os relatos das famílias são recompensadores.

No início do ano letivo de 2021, a Secretaria Municipal de Educação de São

Felipe promoveu mais uma edição da Jornada Pedagógica. O evento foi realizado por

meio online com o Secretário de Educação e alguns colaboradores, e contou com

palestras e debates sobre as práticas educacionais para o Ensino Remoto com o

tema: Conectando Saberes.

Ao realizar o plano de Ação para o ano letivo de 2021, a escola definiu qual tipo

de formação oferecer ao seu público e organizou as etapas do trabalho a ser realizada

durante o ano letivo. O planejamento permitiu aos docentes, o direcionamento de

eixos condutores de diferentes componentes curriculares.

Também proporcionou momentos de reflexão sobre a ação pedagógica, as

tomadas de decisões sobre as estratégias utilizadas nesse período tão desafiador e

quais são as formas de avaliação que seriam aplicadas no decorrer do processo de

ensino. A valorização do lúdico nas atividades elaboradas para os alunos é um dos

pontos mais trabalhados e eficazes ao processo de ensino e aprendizagem.

Iniciamos os trabalhos na escola com a primeira reunião entre professores e

equipe gestora, momento propício que oportuniza uma conversação entre os
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envolvidos sendo muito importante para traçar as metas de planejamento para o ano

em vigor. Vale lembrar que devido a Pandemia COVID-19, não foi possível realizar a

reunião com os pais e/ou responsáveis.

Aos cinco de abril de dois mil e vinte um, demos início ao primeiro trimestre,

com a criação dos grupos de whatsapp e apresentação dos professores, bem como

socialização e compartilhamento de vídeos motivadores para os familiares e alunos.

Naquele momento, foi ressaltada a importância do envolvimento da família para

que atividades fossem realizadas. Informamos também aos familiares que o objetivo

do grupo seria transmitir informações sobre a entrega dos cronogramas,

acompanhamento da realização das atividades, disponibilização de aulas gravadas,

bem como, esclarecimento de dúvidas que viessem a surgir.

Foi orientado aos pais e/ou responsáveis para que as atividades fossem

realizadas no período em que a criança mantinha sua rotina de estudos, e aos

professores que estivessem disponíveis no horário da aula.

No dia doze de abril de dois mil e vinte um  iniciamos a entrega do 1º bloco das

Atividades Remotas. Como foi sugerido pela Secretaria Municipal de Educação,

criamos um cronograma com os professores e alunos para a realização da atividade

diagnóstica, no intuito de avaliar a evolução do processo de aprendizagem, porém só

conseguimos realizar o plantão pedagógico com as turmas do 1º e 2º ano, devido o

mesmo ter sido abortado por questões de segurança contra a COVID-19.

Os blocos de atividades contaram com um cronograma quinzenal de estudo do

aluno, as aulas foram desenvolvidas com atividades impressas, livro didático, vídeos

explicativos, aulas gravadas, caderno, atividades práticas, apresentações de

seminários, entre outras.

Durante esse período, buscamos manter da melhor maneira tudo o que fora

possível para continuar fortalecendo o processo de ensino e aprendizagem de todos

os alunos.

Para os alunos que não tiveram acesso aos meios tecnológicos foram criadas

estratégias para que viessem até a escola receber algumas orientações para a

realização das atividades.

Orientamos os professores para que utilizassem os conteúdos de forma

dinâmica e prazerosa, bem como, indicação de vídeos e filmes educativos; artes com
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materiais reciclados; experimentos, entre outras coisas com materiais que os alunos

tivessem em casa.

Durante todo esse período das aulas remotas, algumas atividades foram

pensadas e planejadas de acordo com a realidade dos alunos e envolvendo os

conteúdos já vistos, assim como alguns temas transversais e comemorativos para cada

mês, dentre eles: Saúde, Meio Ambiente, Diversidade, entre outros; bem como as datas

comemorativas: Dia do Índio, Dia das Mães, Aniversário da Cidade, Dia Mundial do Meio

Ambiente, Festas Juninas, Independência da Bahia, Dia dos Pais, Dia do Estudante, Dia

do Amigo, Folclore Brasileiro, Dia do Soldado, Independência do Brasil, Dia da Árvore,

Primavera, Dia das Crianças, Dia do Professor e Consciência Negra.

Segundo ARAÚJO (2003), a escola deve trabalhar além dos conhecimentos,

culturas tradicionais, conteúdos contextualizados na vida comunitária e cotidiana das

pessoas, em suas relações diárias, promovendo, assim, uma aproximação entre os

saberes da realidade vivenciados pelos estudantes em seu dia-a-dia e os conhecimentos

de outros conteúdos tradicionais.

Vale ressaltar que para lembrarmos a importância do tema, além de trabalhar

conteúdos relacionados às datas, eram montados painéis decorativos na escola para

recepção dos pais e responsáveis durante a entrega das atividades, bem como a

distribuição de lembrancinhas e mensagens.

Com base nas sugestões enviadas pela Secretaria Municipal de Educação foi

criado um mine projeto para trabalharmos o Aniversário da cidade, no qual o retorno

foi muito satisfatório, nossos alunos se destacaram nas apresentações de trabalhos,

vídeos e fotos sobre a cidade de São Felipe.

Também foi criado um mine projeto sobre o Meio Ambiente, enfatizando a

importância de cuidar do Meio Ambiente, de si e do outro.  Durante a entrega das

atividades, foram distribuídas sementes de girassol para que os alunos plantassem

em casa e compartilhassem nos grupos o processo de evolução e crescimento da

planta, bem como, apresentação de trabalhos relacionados aos cuidados com o Meio

Ambiente.

Além desses projetos mencionados acima, também foi desenvolvido o Projeto:

Eu Criança na quarentena, o mesmo teve o intuito de reforçar e rebuscar as melhores

memórias, lembranças e registros, vivenciados pelas crianças durante a quarentena.
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Foi criado um diário de quarentena, no qual os alunos nos apresentaram

através da escrita, desenhos, fotos e vídeos, algumas de suas vivencias durante a

quarentena. Ao finalizar, o diário foi devolvido à escola e ficará no acervo da mesma

para que os futuros estudantes possam ter acesso ao material que foi construído no

período pandêmico.

Durante o ano letivo de 2021, foram enviados doze blocos de atividades, sendo

que no final de cada trimestre era enviado um bloco com as atividades avaliativas, no

intuito de avaliar o aprendizado durante o período.

Durante esse ano, também tivemos a 7ª edição das Olimpíadas de Língua

Portuguesa para a turma do 5º ano e adesão do Programa Tempo de Aprender, no

qual foram inscritas as turmas do 1º e 2º ano.

Na semana das Festas Juninas, semana do Dia das Crianças e Encerramento

do ano letivo de 2021, a escola seguindo todos os protocolos de segurança contra a

COVID-19, realizou alguns momentos bem agradáveis com os alunos, professores e

familiares, no qual foram distribuídas lembrancinhas e comidas típicas para as

crianças. Foram momentos ímpares, pois percebemos a felicidade nos olhos dos

alunos e professores durante aquele reencontro. Já no dia dos professores a equipe

diretiva realizou uma confraternização com as docentes, as mesmas ficaram muito

felizes com o evento e as homenagens.

Vale destacar que apesar do ano atípico, reuniões com os docentes eram

realizadas com frequência no intuito de planejarmos as ações executadas e obtermos

feedbacks e aprimoramos ainda mais o nosso trabalho.

Ainda durante este ano, a partir de uma reunião com a Secretaria Municipal de

Educação, recebemos um plano de possível retorno às aulas presenciais, lembrando

que, para esse retorno foi aberta uma consulta pública, no qual familiares alunos e

profissionais da educação poderiam votar no retorno ou não das atividades

presenciais. No entanto, a maioria dos votantes optaram pelo não retorno das aulas

presenciais.

Lembrando que a Secretaria de Educação já havia iniciado a preparação das

escolas para que esse retorno fosse realizado com segurança.

Após a reunião com a Secretaria Municipal de Educação reunimos o Comitê de

Governança da escola, juntamente com os professores para com base nisso, criarmos

o nosso plano de ação para a retomada das atividades presenciais.
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No final do 2º trimestre, fomos surpreendidos com a informação de que nesse

ano seria realizada a prova do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica).

Para a realização da prova, foram efetivados os plantões pedagógicos com os alunos

do 5º ano, lembrando que para receber esses estudantes houve uma parceria entre a

escola, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Núcleo de

Apoio Pedagógico, APLB Sindicato, Conselho Municipal de Educação e demais

colaboradores, visando a saúde e bem-estar de todos que estavam envolvidos no

processo.

Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e vinte um, foi realizada uma

reunião com os pais e/ou responsáveis dos alunos do 5º ano, nesse encontro

contamos com a presença dos professores que iriam atuar nos plantões pedagógicos,

equipe diretiva e demais funcionários da escola, equipe do Núcleo de Apoio

Pedagógico, bem como, a participação da coordenadora técnica Celina Conceição.

Durante a reunião foi explanada para os presentes, o que é a prova do SAEB e qual

a importância da sua realização. Foi um momento muito rico e de conscientização

para que os familiares ficassem tranquilos em relação ao retorno dos alunos à sala de

aula. Na oportunidade os responsáveis pelos estudantes assinaram um termo de

autorização para que os alunos participassem dos Plantões Pedagógicos.

Os plantões pedagógicos tiveram início no dia cinco de outubro de dois mil e

vinte um, os mesmos foram realizados nas terças e quintas-feiras das 08h:00min às

11h:30min, durante o mês de outubro e início de novembro. Articulamos para que as

turmas participassem dos plantões nesses dois dias da semana que foram

mencionados.  Vale destacar que mesmo diante do cenário pandêmico, tivemos uma

frequência de 90% dos alunos em cada plantão realizado. Em relação à alimentação,

foram servidas duas refeições em cada plantão.

No dia nove de novembro de dois mil e vinte um a escola preparou um café

da manhã para receber os alunos, aplicadores e professoras para a realização da

prova SAEB. Vale lembrar que tivemos a presença de 100% dos participantes para a

realização da prova.

Dois dias após a realização da prova, foram feitos: o encerramento dos

Plantões Pedagógicos; sorteios dos brindes doados pela APLB Sindicato, Secretaria

Municipal de Educação e equipe da escola, bem como, um momento de descontração

com os alunos, professoras e funcionários.
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Em relação ao setor financeiro, a escola através do Governo Federal e do

Ministério da Educação, foi contemplada com o Programa de Inovação Educação

Conectada.

Este programa tem como objetivo apoiar a universalização do acesso à internet

de alta velocidade, por via terrestre e satelital e fomentar o uso de tecnologia digital

na Educação Básica.

O recurso financeiro foi liberado por meio do Programa Dinheiro Direto na

Escola – PDDE QUALIDADE / CONECTADA, sendo destinado ao atendimento de três

ações: contratação de serviços de acesso à internet; contratação de serviços de

infraestrutura para distribuição do sinal de internet; aquisição de dispositivos

eletrônicos e/ou recursos educacionais digitais ou suas licenças.

A unidade recebeu a importância de R$ 2.451,00 (Dois mil, quatrocentos e

cinquenta e um reais), sendo divididos em duas categorias mediante as necessidades,

de acordo com os valores recebidos: Custeio com o montante de R$ 1.751,00 (Hum

mil, setecentos e cinquenta e um reais) e Capital com o valor de R$ 700,00

(Setecentos reais), definidos através do Plano de Atendimento Financeiro (PAF).

É importante salientar que ao longo desse ano tivemos o apoio de alguns

parceiros como: a Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Educação, dentre

outros, que nos proporcionaram duas etapas de distribuição dos kits alimentares para

os alunos desta Unidade Escolar, bem como, a entrega dos kits pedagógicos também

direcionados aos estudantes e oferta do Programa Educação Conectada,

disponibilizando cursos digitais para os nossos professores e colaboradores.

Em relação à Busca Ativa, a mesma foi fortalecida durante todo o ano, no qual

foram feitos levantamentos após o 3º dia de cada entrega das atividades, os pais e/ou

responsáveis eram notificados por meio de ligações, mensagens e até mesmo  com

a visita à residência do aluno para a entrega e devolução das atividades.

O último bloco de atividades remotas do ano letivo de 2021, foi entregue na

primeira quinzena de novembro e no dia trinta do mesmo mês o encerramos o ano

letivo com a entrega dos resultados, boletins e das atividades realizadas. Durante o

encerramento, seguindo todos os protocolos de segurança contra o COVID-19, foi

realizado um momento de descontração com toda equipe escolar, os professores e

alunos.
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Vale lembrar que mesmo diante de algumas dificuldades, escola juntamente

com os professores sempre tiveram preocupados com a inovação das aulas,

buscando atividades dinâmicas para que os alunos e familiares não ficassem

sobrecarregados.

Sendo que, estudos apontam que as diversas dificuldades do cenário

pandêmico, trouxeram insegurança, sobrecarga de trabalho e outras demandas

emocionais para os pais e cuidadores, que, muitas vezes, acabam gerando alterações

emocionais e comportamentais no ambiente familiar. Por ainda não terem uma

maturidade bem desenvolvida, as crianças não conseguem processar completamente

os acontecimentos, tão pouco se acostumarem com a situação.

Pensando no bem comum e na saúde mental e emocional dos alunos e

familiares, uma boa parte das atividades foram realizadas da seguinte forma. Dentre elas

estão:

• Estimulo à leitura, inclusive a biblioteca da escola ficou aberta para que

os pais fizessem empréstimos de alguns livros, bem como eram

disponibilizados livros em PDF nos grupos de wathsapp;

• Indicação de filmes e vídeos explicativos para cada atividade;

•  Jogos e brincadeiras;

• Confecção de brinquedos com material reciclado;

• Apresentação de seminários;

• Apresentações envolvendo dramatizações, músicas, danças, etc;

Enfim, diante de todas as situações vivenciadas, não foi um período fácil para

todos os que fizeram parte desse processo. É fato que não conseguimos atingir 100%,

desde quando não são aulas presenciais, como também sabemos da dificuldade em

relação ao acesso à tecnologia e o baixo grau de instrução de alguns familiares, para

orientar os filhos na realização das atividades.

Diante disso, toda a equipe da escola Municipal Raimundo Ferreira finaliza as

atividades desse ano letivo, com a certeza de que fez o máximo para cumprir o seu

papel.

Sendo assim, esperamos que a pandemia acabe e que os alunos e professores

retornem à sala de aula, onde a arte do ensinar e aprender acontece de forma mais

significativa.
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Finalizamos aqui, agradecendo ao nosso Secretário de Educação: Cassio, ao

Supervisor Administrativo: Silvio Ricardo, à Coordenadora Técnica: Angélica

Rebouças e demais funcionários da SEMED Agradecemos também aos nossos

professores e colaboradores pela parceria, pois sempre estiveram nos apoiando em

cada ação realizada. Suas colaborações foram e serão sempre importantes para o

sucesso de nosso trabalho.
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Relatório Anual da Escola Municipal Dr. Renato Medrado

O presente relatório tem como objetivo descrever as ações realizadas da Escola

Municipal Dr. Renato Medrado, localizada na praça Carlos Moura, nº102- centro, que

atende as modalidades do Fundamental I ( do 1º ao 5º ano) e a modalidade da EPJAI

(Educação de Jovens, adultos e idosos), mencionando as execuções que foram

desempenhadas no ano de 2021,durante o período de isolamento social, ocasionado pela

COVID-19. No decorrer do relatório será explanado os desenvolvimentos pedagógicos da

modalidade do Fundamental I, durante o ano letivo de 2021,desta unidade Escolar.

Sendo primordial garantir o direito o processo de ensino educacional a todo  cidadão e

sem saber por quanto tempo se prolongará essa “quarentena”, fez-se necessário diante a

continuação da suspensão das aulas presenciais com o grande índice da pandemia do

Covid-19, restruturar o modelo de ensino e a Escola Municipal Dr. Renato Medrado com o

apoio da Secretaria Municipal de Educação desenvolveram diferentes estrategias de ensino,

propocionando assim uma Educação de qualidade para todas as modalidades de ensino.

Iniciamos os trabalhos com a primeira reunião entre os professores e equipe

gestora, momento primordial para uma conversação entre os envolvidos, um momento se

suma relevância para traçar as concepções de planejamento para o ano em vigor. Dessa

forma, inicialmente em modo remoto foram criadas divergentes estratégias para ofertar um

ensino de qualidade para os alunos.

Reafirmamos que o papel do professor é bem mais efetivo quando existe o vínculo

garantido pela interação entre professor-estudante nas aulas presenciais. Nesse sentido, o

ensino-aprendizagem realizado “no chão da escola” é imprescindível e necessário para a

formação básica, porém ficou inviável durante a pandemia da COVID-19. Assim, faz-se

necessário um processo de construção de novas metodologias direcionadas à garantia de

uma boa formação aos estudantes.

A Gestora Escolar Jacilene Maria Ferreira Figueiredo, destaca que esse é um inicio

de ano desafiador, mais propicio para alinharmos e qualificarmos esse novo momento

vivenciado da educação. Em continuação foram apresentados a composição da equipe

diretiva, os professores com suas respectivas turmas e no desenvolvimento do encontro

com  muito dialogo ,foram abordados diversos tópicos que servirão como  embasamento e
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dessa forma todos envolvidos poderão contribuir para que o ano letivo seja repleto de

resultados satisfatórios. O planejamento permite aos docentes, o direcionamento de eixos

condutores, de diferentes componentes curriculares. Também proporciona momentos de

reflexão sobre a ação pedagógica, as tomadas de decisões sobre as estratégias utilizadas

e quais são as formas de avaliação que seriam aplicadas no decorrer do processo de

ensino.

No dia 05 de abril de 2021 iniciou-se o ano letivo, com a Jornada Pedagógica

“Por uma Educação que acredita nas pessoas,por pessoas que acreditam na

Educação” de maneira virtual devido a pandemia da COVID-19, foi montado um telão na

Unidade Escolar para assistir a palestra ministrada pelos palestrantes Srº Renê Silva e os

psicologos  Srº João Marcos de Oliveira  a Srª Maria Aparecida da Silva Oliveira, esse

momento contamos com a presença de toda equipe diretiva, professores,funcionários para

participarem desse acontecimento de fundamental relevância para a preparação e criação

de parâmetros a serem firmados, mesmo que de forma remota nesta Unidade de ensino.

As aulas tiveram inicio de forma remota no mês de abril e para uma maior interação

dos professores com os alunos e familiares foi criado um grupo de whatsapp para cada

aluno interagir com os professores da turma, para o acolhimento foi preparado um vídeo

onde o docente se apresentava para turma e na mesma oportunidade foi solicitado um vídeo

do aluno para que oportunizasse uma familiarização nesse primeiro momento do ano letivo.

Para conseguirmos contemplar de forma assidua a presença de todos os nossos alunos

foram disponibilizadas, livros didáticos, blocos de atividades quinzenais, criação de grupo no

whatsapp com aulas diárias com a participação dos docentes / alunos e para fortalecer o

comprometimento no processo de atividades complementares foram realizados diariamente

gravações de vídeos com os conteúdos que seriam trabalhados para melhor

compreensão,bem como, momentos de orientações agendados com os professores,

incentivando os pais a participarem das atividades remotas com as crianças. No que se

refere ao planejamento e estruturação das atividades por parte dos docentes ,os mesmos foi

elaborado seguindo o Referencial Curricular , atentando-se as habilidades e competencias,

sugeridas pelo Curriculo e as normas da BNCC.

Na segunda semana, usando todas as medidas de segurança em prevenção ao

COVID-19, iniciamos a entrega do I bloco de atividades remotas onde foram elaborados

pelo professor da turma atividades diagnóstica para uma ánalise inicial como estava o

desenvolvimento do processo de aprendizagem de cada aluno. Nesse primeiro momento
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presencial com os pais ou responsáveis, a equipe diretiva e professores informaram que

mediante a continuação da pandemia COVID-19, estariamos disponibilizando blocos de

atividades remotas quinzenalmente. Vale ressaltar que mesmo no momento de grandes

desafios,houve uma grande aceitação e apoio dos familiares.

Como já haviamos iniciado desde o inicio de 2020 de forma remota, foram dado

segmento no ano em curso,no entanto, as dinâmicas e estratégias foram aperfeiçoadas para

um melhor fortalecimento no processo de ensino aprendizagem dos alunos.

Durante todo esse período das aulas remotas foram planejadas de acordo com

conhecimento e a realidade dos alunos e a inserção os conteúdos já vistos, assim como

alguns temas tranversais e comemorativos para cada mês, do I ao 3º trimestre ,entre eles:

Saúde, Meio Ambiente,Diversidade,Leitura; com adequação as datas comemorativas:   Dias

das mães, Aniversário da cidade, Festas juninas, Dia do amigo, Dia dos pais, Dia do

estudante, Folclore, Dia do soldado, Independência do Brasil, Dia da árvore, Primavera, Dia

das Crianças,Dia do Professor, Proclamação da República, Dia da Bandeira, Consciência

Negra e o Natal. Dentre essas datas comemorativas com grande destaque foram

trabalhados os Projetos: ”Eu sou a cara de São Felipe e Resgatando Culturas com o

Folclore brasileiro” estes que foram ricos e importantes com a diversificação de trocas de

conhecimentos e valorização das diversidades culturas de todo cidadão.

Segundo Freire (1975), o educador e o educando são sujeitos do processo

educativo, ambos crescem juntos nessa perspectiva. O professor e o aluno trabalham

procurando desmistificar a cultura dominante. Dessa forma, à medida que os alunos

participam do processo de construção do conhecimento, mais críticas se tornarão suas

consciências.

Vale saleintar que para enfatizarmos a importância de cada temática, além de inserir

os conteúdos relacionados ás datas comemorativas, foram montados painéis decorativos na

escola para recepção dos familiares e alunos durante a entrega dos blocos de atividades,

bem como, fantasias temáticas, lembrancinhas e mensagens entregues em anexo aos

conogramas.

Mesmo estando nesse momento pandêmico, usando todas as mediadas de

segurança contra a COVID-19,conseguimos realizar os Plantões Pedagógicos durante os

trimestres para que os pais ou responsáveis tivessem um contato individual e presencial

entre professores e pais de alunos. O momento objetivava uma aproximação da família com

a escola,informações das notas,das entregas e devolutivas das atividades,boletins,assim
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como um critério de demonstar que todo o desenvolvimento e empenho dos alunos estavam

sendo validado,além de crucial para o crescimento educacional do aluno. Todos eles

contaram com a participação dos professores, da coordenadora, a equipe diretiva e a

contribuição constante da equipe dos órgãos parceiros da escola.

No que tange as dificuldades enfrentadas no transcorrer de todo o ano letivo, tivemos

o apoio e parcerias que contribuiram de maneira primordial para o processo de

aprendizagem: A Prefeitura Municipal, Secretária Municipal de Educação, Secretaria

Municipal de Sáude, Nap(Núcleo de Apoio Pedagógico) e o Conselho Tutelar.

E nessa fundamental complemantação a escola e os professores estavam sempre

elaborando estratégias de incentivo,de inovações ,buscando uma interação contínua com os

alunos e familiares,esses que foram o alicerce de suma importância para que fosse possivel

alcançarmos o resultado satisfatório tão almejado para todos os nossos alunos.

Trabalhamos dentro de uma proposta sócio-construtivista, baseado no desenvolvimento da

criança como um todo, visando seu conhecimento e socialização. Neste contexto, a

interação aluno – escola – professor tem papel fundamental na construção de sua identidade

e autonomia.

Para contribuir com o avanço em relação às metas apoio à gestão escolar é destinado

auxiliar as escolas públicas a melhorar sua gestão a Unidade Escolar é contemplada com a

parceria dos Programas do governo Federal, O PDDE Manutenção (Dinheiro Direto da

Escola), transferência voluntária do FNDE,porém os valores são pequenos não atendendo

todas as despesas durante o ano letivo onde contamos com o apoio da Secretaria Municipal

de Educação e o Programa de Educação Conectada que tem por objetivo ampliar a

universalização do acesso a internet de alta qualidade,estimulando o uso pedagógico fluente

das tecnologias digitais em todas as Unidades de ensino.

Pensando no bem comum e na saúde mental e educacional dos alunos e

familiares,as atividades eram realizadas da seguinte forma:

*Incentivo a leitura com propostas de livros em PDF nos grupos de Wathsapp, livros

confecionados pelos professores e figurinhas com fotos dos alunos estimulando a

continuação e conclusão das gravuras,bem como empréstimos de livros da biblioteca da

escola;

*Gravação de vídeos dos professores e videos youtube explicativos para cada

atividade abordadada no dia da aula;

*Apresentação de seminários;

*Experimentos;
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* Confecções de jogos e brinquedos diversificados;

* Desafios,apresentações,fantasias,máscaras durante a semana das crianças,com

todas as turmas;

*Atividades de receitas culinárias;

*Exposições domiciliares;

*Apresentações de dramatizações com músicas,danças;

Vale ressaltar que os nossos alunos com necessidades especiais recebem uma

atenção especial,os recursos ofertados aos alunos com deficiência foram elaborados como

meio acessível à participação destes, com conteúdos adaptados a sua realidade.

Para fecharmos esse período,tivemos vários momentos com os professores para a

conclusão da entrega das atividades finais, atualização do relatório das cadernetas e

elaboração das atas finais. No dia 14 de dezembro em comemoração a confraternização do

final do ano,fomos surpreendidos com uma belíssima surpresa preparado por nossas

professores,onde vivenciamos um momento de muito carinho,amor e gratidão com a certeza

que o trabalho em equipe brota frutos e a certeza que estamos no caminhando na direção

certa.

Enfim, ano de 2021, por sua vez,trouxe os desafios com a aprendizagem e

continuação das aulas no modelo remoto e foi de suma importância a necessidade de

implementação de ferramentas estruturantes ganhando assim novo impulso para superar os

desafios e as desigualdades educacionais. Foi perceptível durante esse ano letivo perceber

o grande desempenho e confiança dos professores em desempenhar o seu trabalho nesta

nova modalidade de ensino, como foram notórios os grandes resultados apresentados e

vivenciados pelos nossos alunos e familiares, o que nos faz garantir que mesmo em meio às

impossibilidades do Covid-19, conseguimos um satisfatório avanço na Educação. Podemos

observar que a sociedade levantou os olhares para a educação e para a sua verdadeira

importância.

A equipe da Escola Municipal Dr. Renato Medrado, finaliza esse ano com a certeza

que mesmo com desafios, conseguimos levar para casa de cada aluno um ensino de

qualidade e que grande foi resultado conquistado no desenvolvimento educacional dos

alunos.

Estamos gratas a Deus por mais essa vitória, a toda nossa equipe pelo empenho e

cremos que no ano de 2022 retornaremos com nossas crianças e certo que unidos vão

proporcionar uma educação de qualidade para todos os estudantes.
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MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES NO ANO DE  2021

São Felipe-BA
2021
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O ano de 2021 continuou sendo desafiador devido ao aumento dos casos do

coronavírus, principalmente em nosso município. A princípio, houve resistência dos pais e

professores, com relação ao retorno das aulas presenciais, enquanto não houvesse

vacinação para todos os membros da comunidade escolar.

Sendo assim, iniciamos as atividades escolares com o processo da Busca Ativa,

ligando para os pais e responsáveis dos alunos e informamos que as matrículas

continuavam em aberto e que poderiam comparecer à escola para efetuar e renovar a

mesma, pois ainda tínhamos alunos que não havia realizado nenhuma das demandas

apresentadas. Neste mesmo momento, foi realizada a atualização dos números para

contato, pois deles dependíamos para realizar as divisões dos grupos de cada turma dos

alunos para as aulas remotas online.

No dia 30 de março de 2021 com a Jornada Pedagógica que foi realizada de forma

online tendo a participação do Prefeito Antônio Jorge Macedo, do Secretário de Educação

Cássio Lima, do Subsecretário Sílvio Ricardo e de alguns representantes da Gestão

Municipal, Vereadores e Palestrantes que compartilharam suas experiências com todos

que estavam assistindo a Live.

Na Jornada, o Secretário de Educação Cássio Lima ressaltou a importância do

trabalho e do comprometimento de toda equipe da Educação. Aproveitando o ensejo, o

mesmo fez algumas ressalvas pertinentes ao momento de Pandemia e definiu as

orientações a serem trabalhadas nas unidades escolares deste município.

Em 31 de março de 2021 realizamos um Encontro Pedagógico presencial com os

professores, através do qual elencamos as ações para o início do ano letivo 2021,

orientamos sobre os Planejamentos embasados na nova BNCC – Base Nacional Comum

Curricular. Na oportunidade, entregamos os kits que a Secretaria de Educação enviou para

os professores.

Com os professores não foi diferente, foi preciso atualizar os números e e-mails para

a divisão das turmas e carga horária, horário das aulas e divisão para os Plantões

Pedagógicos, que chamamos ‘’Plantão tira dúvidas”.
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No período de 05/04 a 30/06, colocamos em prática o sistema remoto de ensino, do I

Trimestre, do ano 2021. Para que todos compreendessem o processo e para que o ano

letivo transcorresse de maneira satisfatória, gravamos um vídeo com todas as orientações

para os professores e os mesmos acompanharam de forma online em um encontro

pedagógico. Da mesma forma, foi direcionada aos alunos uma mensagem de boas-vindas

e orientações para o I trimestre e como estariam divididas as quinzenas.

Tanto as Aulas Remotas quanto os Plantões Pedagógicos ocorreram através do

aplicativo WhatsApp. Cada turma formava um grupo e cada professor, em seus horários

definidos, ficara responsável por ministrar suas aulas conforme a Carga Horária assegurada

a cada disciplina.

No início, as atividades impressas foram divididas em blocos e entregues aos alunos

de forma quinzenal, seguindo as orientações da SEMED e o calendário de entrega e

devolutiva das atividades.

Após o II Trimestre, houve uma mudança na dinâmica da entrega e passamos a

trabalhar mensalmente com as atividades, seguindo as outras instituições públicas

municipais (dos Anos Finais) que havia adotado a forma mensal de entrega. Esta iniciativa

agilizou bastante o andamento do processo de entrega, devolutiva e correção das

atividades na escola, bem como houve uma economia nos materiais de impressão.

Os conteúdos foram trabalhados durante as aulas remotas e os plantões pedagógico

foram utilizados como meios de sanar as dúvidas dos alunos. Vale ressaltar que houve

vários Encontros com a equipe da Secretaria de Educação e recebemos orientações sobre

as diferentes formas de trabalhar durante o trimestre e todo ano letivo.

Ocorreram encontros pedagógicos online com os professores na tentativa de tornar

as atividades mais objetivas e acessíveis aos alunos.
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Durante os Encontros Pedagógicos online, orientamos sobre os Planos de Curso e

Quinzenais dos professores, dialogamos sobre a importância da parceria e do alinhamento

do trabalho entre Educação Inclusiva e Educação Regular, fizemos a distribuição da Carga

Horária das aulas remotas online e realizamos o Feedback sobre o andamento e

acompanhamento dos alunos nos grupos do WhatsApp.

Durante esses encontros, reforçamos sobre o processo de entrega das atividades

impressas, orientamos sobre a realização das Olimpíadas de Língua Portuguesa e

Matemática e, principalmente, o preenchimento das Cadernetas de Frequência e

Rendimento.

No mês de Maio, recebemos um Projeto da Secretaria de Educação para nortear o

miniprojeto que elaboramos na escola, referente à Emancipação Política do nosso

município, mais especificamente, ao Aniversário de São Felipe. O tema do Projeto “Eu sou

a cara de São Felipe” animou a todos na escola!

Como ainda estávamos seguindo os protocolos sanitários, orientados pela Secretaria

Municipal de Saúde, todas as estratégias desenvolvidas estavam condizentes e obedeciam

aos protocolos de distanciamento social. Dentre as estratégias, estavam a gravação do

vídeo e o registro fotográfico mostrando o porquê cada aluno é a “Cara de São Felipe”.

Alguns professores também gravaram os vídeos em homenagem ao nosso município.

Este período foi muito desafiador por conta do grande número de casos de COVID

em nosso município. Vale ressaltar também que a realidade de alguns alunos é gritante,

pois uma parte significante desses alunos não possui celular para que pudessem

acompanhar as aulas em tempo real, as condições financeiras não permitem que paguem

a assinatura da internet e nem o custeio dos valores que os carros de linhas estavam

cobrando para os conduzir da zona rural a zona urbana e, assim, adquirirem os blocos de

atividade.

Desta forma, intensificamos o processo de Busca Ativa disponibilizando os materiais

para os alunos em casa. Levamos as atividades impressas para aqueles que apresentaram

dificuldades de vir à escola adquirir os blocos e, também, para aqueles que estavam

pensando em desistir. Entretanto, nossa equipe sempre esteve empenhada em garantir o

Direito à Educação a todos os nossos alunos.

Os alunos, por sua vez, demonstraram bastante destreza durante suas

apresentações. Afinal, tanto as fotos quanto os vídeos que recebemos, transpareciam suas

vivências e de seus familiares, fazendo com que conhecêssemos um pouco mais sobre a

realidade de cada um.
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Cumprimos com os Sábados Letivos de forma bastante produtiva. A princípio, houve

dúvidas sobre a realização das aulas online serem realizadas aos sábados. Entretanto,

desde a primeira aula, os alunos participaram e interagiram positivamente e os professores

transpareceram sua admiração com relação ao sucesso das aulas.

Realizamos alguns Encontros Pedagógicos presenciais aos sábados, priorizando as

correções das atividades impressas, o preenchimento das Cadernetas de Rendimentos e

os Diários de Classe. Além disso, os professores tiveram a oportunidade de socializar as

experiências vividas durante as aulas online, sugerindo ações e ideias para colocarmos em

prática neste ano, garantindo, assim, o sucesso escolar.

Em nossas ações, não poderia faltar a comemoração dos Festejos Juninos. Mais uma

vez, tivemos todo cuidado com relação ao cumprimento dos protocolos de segurança e todo

material fora produzido em casa, pelos próprios alunos.

No dia 12 de julho, juntamente com as atividades quinzenais, foram distribuídos os

kits de alimentação da SEMED para todas as turmas – Anos Finais do Ensino Fundamental

e EPJAI – tendo como objetivo amenizar as dificuldades provocadas pela pandemia, pois

a escola, além da função educacional, desempenha, também, a função social.

No mês de Julho, os alunos dos Anos Finais, do Ensino Regular, realizaram as provas

da 16ª Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas. Vale ressaltar que os alunos e

professores se mobilizaram e dedicaram-se à preparação e realização da mesma. Na data

definida para aplicação da Avaliação, ficou notório o entusiasmo dos estudantes e a

satisfação dos resultados positivos para ambos.
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Durante todo o ano letivo, participamos de reuniões e encontros periódicos com as

Coordenadoras Ivana Rosa dos Santos, responsável pelos Anos Finais do Ensino

Fundamental, e Maria Angélica dos Santos Rebouças, responsável pelo seguimento da

EPJAI (Educação de Jovens Adultos e Idosos). Ambas estiveram sempre atentas,

acompanhando e nos orientando nas diversas ações desenvolvidas na escola durante todo

o ano letivo 2021.
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A Coordenadora Angélica marcou um encontro online com todos os Professores da

EPJAI para orientá-los acerca dos Planejamentos e do Referêncial Curricular, destacando

a importância da aplicação de estratégias diferenciadas para os alunos da EPJAI.

A Secretaria Municipal de Educação distribuiu Kits Pedagógicos a todos os alunos da

rede pública de ensino.

529 



Participamos, também, de alguns encontros e reuniões na SEMED – Secretaria

Municipal de Educação para tratarmos de diferentes assuntos, tais como Plano de

Retomada das Aulas Presenciais, Retorno das aulas presenciais com as turmas do 9º ano

para a preparação e realização da Prova SAEB, Fechamento do Ano Letivo, preenchimento

do Sistema do Programa Brasil na Escola, Prestação de Contas, entre outros assuntos de

suma importância.

Reunião na SEMED – Últimas Orientações sobre os Plantões Pedagógicos Presenciais

para a Prova SAEB (01/10)
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Ainda no II Trimestre, colocamos em prática o Projeto do Estudante intitulado “1º

Desafio Dança Estudante” através do qual os alunos demonstraram seu talento por meio

do Funk do Estudante. Foram produzidos videoclipes e, todos os 23 alunos que

participaram e venceram o concurso, receberam uma Caixa de Som.

No dia 12 de agosto, formamos a Comissão Julgadora da 7ª Edição da Olimpíada

de Língua Portuguesa visando escolher o Texto e o Relato de Prática que alunos e

professores de Língua Portuguesa produziram durante o desenvolvimento das oficinas, no

período de 22 de fevereiro a 05 de agosto de 2021. Vale ressaltar que, todas as etapas e

orientações para a formulação dos textos, foram realizadas de forma online, através dos

aplicativos WhatsApp e Google Meet, seguindo todo protocolo de segurança, conforme

orientação da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria de Educação do Município de

São Felipe, Bahia.

A Comissão foi formada por uma Representante de Pais de Alunos, Deisiane Santos

de Azevedo, uma Representantes de Professores, Maria Jesus Bispo dos Santos, uma

Representante da Unidade Escolar, Conceição Maria da Silva dos Santos e um

Representante da Comunidade Jadson Nunes Barbosa. Quem conduziu todo processo foi

o Diretor Fábio Gomes Vieira e as Coordenadoras Márcia de Jesus dos Santos e Christiane

Janaína dos Santos Silva Adorno. Contamos com a presença ilustre da Coordenadora

Geral Ivana Rosa.

No dia 27 de agosto, alguns membros do Comitê de Governança, da Escola

Municipal Deputado Luís Eduardo Magalhães, formado pelo Diretor Fábio Gomes,

Coordenadoras Márcia de Jesus e Christiane Janaína, Secretária Ana Cristina Silva,

Professoras Noêmia dos Santos Lima e Antonia Fernandes, a Representante de

Pais Deisiane Santos e a Representante Escolar Conceição Maria, reuniram-se para

concretizar as ações do Plano de Retomada às Atividades Presencias do Sistema

Municipal de Ensino.
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No dia 15 de setembro, nos reunimos com a equipe da secretaria de educação e

todos os funcionários da Escola Municipal Dep. Luís Eduardo Magalhães (Diretor, Vice-

Diretoras, Coordenadoras, Professores e demais Funcionários desta Unidade de Ensino)

para tratarmos do Programa Brasil na Escola.

Houve também encontros na Secretaria de Educação com a coordenadoras Ivana

Rosa e Maria com o objetivo de sanar as dúvidas, sobre o Programa Brasil na Escola. Vale

ressaltar que foram enviados para os professores e professoras, um formulário para o

preenchimento das informações e estratégias contidas no Plano de Ação referente ao eixo

do apoio técnico e financeiro do programa.
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A Escola Municipal Deputado Luís Eduardo Magalhães tem cumprido com sua

função social, disponibilizando o espaço e ambiente escolar para os eventos da

comunidade. Dentre os eventos que aconteceram na escola estão:

Encontros Pedagógicos;

Reunião com Gestores Municipais e Coordenadores Pedagógicos;

Reunião para apresentação do Plano de Retomada às Aulas Presenciais, promovida pela

Secretaria de Educação;

Reunião para apresentação do Programa Tempo de Aprender;

Reunião da Equipe da Vigilância Sanitária com todos os Professores (Capacitação);

Equipe Gestora e demais Funcionários;

Reunião com a Equipe do Núcleo de Apoio Pedagógico – NAP com todos os professores e

demais funcionários (Capacitação e Motivação);

Reuniões de Pais do 9º Ano para sensibilizá-los sobre a realização da Prova SAEB;

Reuniões com Professores e equipe da SEMED para apresentação e formulação de Ações

e estratégias que irão implementar o Projeto Brasil nas Escola;

Reunião para Planejamento da Conferência Municipal de Educação;

Eventos Religiosos;

Eventos Esportivos;

Evento em Homenagem aos Professores;

Evento em Homenagem ao Funcionário Público;

Testagem Ampliada para COVID-19;

Eventos promovidos pela Secretaria de Saúde – Mês do Outubro Rosa e Mês do Novembro

Azul;

Culminância do Projeto Coisas que eu sei, dos alunos da EPJAI dos Anos Iniciais do

Ensino Fundamental;

Divulgação de Cursos e Inscrições (panfletos e Cartazes no Pátio Escolar).
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Reunião com Gestores Municipais e
Coordenadores Pedagógicos

Capacitação com a Equipe do
Núcleo de Apoio Pedagógico – NAP

Reunião com os Pais dos alunos do 9º Ano

Capacitação com a Representante da
Vigilância Sanitária Cláudia

Reunião da Equipe da SEMED para
apresentação do Programa Brasil na

Escola – Silvânia, Maria e Ivana
Socialização das Ações e Estratégias do

Programa Brasil na Escola
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Semana de Planejamento – Prova SAEB Culminância do Projeto Coisas que eu sei –
EPJAI Anos Iniciais do Ensino Fundamental

Com o retorno dos Plantões Pedagógicos presenciais para os alunos das turmas do

9º Ano (Prova SAEB), incentivamos todos os profissionais que estariam na linha de frente,

inclusive os professores, para ir à Secretaria de Educação realizar a Testagem Ampliada

no dia 30 de Setembro, cumprindo com um dos Protocolos de Segurança recomendados

pela Secretaria de Saúde.

No dia 05 de outubro, iniciamos os Plantões Pedagógicos com bastante êxito. Mesmo

diante das dificuldades, a maioria de nossos alunos participou das aulas presenciais, sendo

orientados pelos professores de Língua Portuguesa, Redação e Matemática.
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Para o bom funcionamento dos plantões, contamos com a colaboração e dedicação

dos professores substitutos, que se colocaram à disposição para auxiliar em todas as

demandas até que fosse marcado o dia da aplicação da prova.

Tanto os professores titulares quanto os substitutos trabalharam com Simulados,

preenchimento de Gabarito e do Questionário Socioeconômico que são alguns dos

instrumentos de avaliação utilizados pelo SAEB para medir o nível de proficiência e

compreender o desempenho nos testes.

Todos os dias do Plantão Pedagógico, realizamos sorteios de brindes com o objetivo

de motivar ainda mais nossos estudantes.
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As Provas SAEB foram realizadas no dia 09 de novembro e tivemos um percentual de

84,4% de frequência, comprovando que o trabalho realizado pelos professores e a Busca

Ativa realizado pela Equipe Escolar surtiu resultados positivos.

No dia 11 de novembro, realizamos o encerramento dos Plantões Pedagógicos com

o sorteio da Bicicleta, doada pelo Secretário Cássio Lima, e do Smartphone, doado pela

Associação de Professores – APLB.

Não podíamos deixar de prestar homenagens aos nossos docentes, afinal, a

Educação Municipal acontece mediante o esforço de cada um deles. E, em mais um ano

atípico, tivemos a certeza do quanto devemos valorizar o trabalho e a competência,
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principalmente, quando nos deparamos com as dificuldades enfrentadas no decorrer do

ano letivo.

Neste dia, tivemos a presença ilustre de representantes da SEMED, de nosso

Secretário Municipal de Educação Cássio Lima e de nossa Secretária de Administração

Rita Macedo.

Os professores foram receberam homenagens de toda Equipe Gestora,

Coordenadoras Pedagógicas e, principalmente, de alunos e ex-alunos que sentiram-se

honrados em participar deste momento.
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Também, não poderíamos deixar de prestar homenagens a todos os Funcionários que

colaboram para o andamento da Unidade Escolar, zelando pelo espaço físico, dedicando-

se ao cumprimento das demandas. Prestamos uma singela homenagem aos Funcionários

Públicos destacando os serviços prestados por nossa colaboradora Ancelma que muito

539 



Nos meses de outubro e novembro, entregamos mais um KIT Alimentação a todos os

alunos da escola. Confirmando o compromisso do Secretário de Educação Cássio Lima e

reforçando a função social desta instituição de ensino.

Durante todo o ano letivo, realizamos o processo da Busca Ativa: primeiramente,

através de ligações e via WhatsApp, em seguida, através da visita à residência. Todo este

processo nos fez perceber as dificuldades que muitos alunos enfrentam para chegar à

escola e aprendemos a valorizar o esforço e a dedicação dos pais, também.
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Encerramos as aulas online no dia 30 de novembro e os professores deram

continuidade ao preenchimento dos Diários de Rendimento e de Classe.

Divulgamos os resultados parciais impressos no dia 03 de dezembro e nos grupos de

WhatsApp no dia 06 e demos início ao preenchimento das Atas de Resultados.

Os alunos que ficaram em Recuperação realizaram as Atividades Complementares

entre os dias 07 a 10 de dezembro. Entretanto, alguns alunos da Busca Ativa continuaram

entregando as atividades complementares até o dia 15 do mês vigente.

Após os resultados finais, os alunos do 9º Ano e EPJAI – Eixo IV receberam o

Certificado de Conclusão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabemos que ainda temos muito o que fazer, principalmente diante de todos os

obstáculos que a pandemia do novo coronavírus trouxe para nossa realidade,

transformando o ensino presencial em ensino remoto.

Mas, sabemos, também, que estamos em constante aprendizado e trabalhamos, em

parceria, visando o bem-estar de todos e garantindo, principalmente, o ensino de qualidade

a nossos alunos.

Foram muitos os obstáculos, mas não se tornaram empecilho para que

desenvolvêssemos um trabalho de qualidade no processo de ensino e aprendizagem para

todos os envolvidos.

Vale ressaltar, que mesmo de forma online conseguimos aproximar os alunos da

escola, de forma que os mesmos vivenciassem tudo que desenvolvemos no ambiente

escolar durante as aulas presenciais, cumprindo com a carga horária, as atividades por

disciplina, as datas comemorativas, deixando-os desenvolver e explorar sua criatividade,

através das apresentações online.

Desde já, agradecemos o apoio da Secretaria de Educação, da equipe gestora,

demais funcionários desta Unidade de Ensino, estudantes e familiares de nossos alunos

que têm contribuído para que a Educação aconteça, mesmo que à distância!
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE MÉDICI
CNPJ: 03.191.441/0001-06 / Rua Dr. Djalma Rocha Galvão, nº 72, Centro, São Felipe –
Bahia, Cep: 44550-000 - e-mail: escolapresidentemedici2017@gmail.com / Tel: (75) – 98843-1339

RELATÓRIO ANUAL DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS/ REALIZADA NO ANO 2021

INTRODUÇÃO

Este relatório de ação foi desenvolvido ao longo do ano, em conjunto com o corpo

diretivo, coordenação, professores, da secretaria da escola e até pessoal de serviços gerais. O nosso

plano de ação, visou o acompanhamento, fiscalização, ajustamento constante das ações bem como

as logísticas empregadas garantindo uma cobertura satisfatória aos nossos alunos e as adequações

da unidade escolar para as necessidades vindouras.

ATRIBUIÇÕES

Desde o início da pandemia, a escola introduziu a implantação de atividades

remotas, criando grupos de mensagens instantâneas, denominada de whats app de modo que o

aluno não perdesse o vínculo com a escola e o professor. A escola foi introduzindo novas atribuições

como:  atendimento aos pais, distribuição de kit alimentação, fornecimento das atividades impressas

para os alunos que moram em comunidades que não possui internet, onde a secretaria de educação

forneceu meio de transporte para que essas atividades chegassem a residência do aluno.

AÇÕES INTRODUZIDAS DURANTE O ANO

Não obstante ás atribuições das ações pedagógicas, como a criação dos grupos de

whatss app, onde as atividades foram impressas a cada duas semanas, retiradas nesta unidade

escolar, e as aulas realizadas 3 vezes por semana, sempre amparadas de acordo ás necessidades do

aluno, foram também  disponibilizados materiais de apoio escolar como, apostilas, livros didáticos,

chamadas por vídeos, criação de projetos, trabalhos de produção de textos, pesquisas, leituras e

tudo levasse o aluno criar, produzir textos e voltando sempre as questões do aprendizado, fazendo

com que esse aluno criassem uma rotina de estudos conscientizando aos pais ou responsáveis a

necessidade de acompanhar a rotina do aluno nas tarefas e aulas.

Nas ações que envolveram o EPJAI, foram desenvolvidos o mesmo método dos

turnos diurnos, porém com um olhar diferenciado devido as deficiências desse público de

aprendizado que, muitas vezes, eram desprovidos de acesso à internet, cujo os locais o sinal é

praticamente inexistente. As atividades foram entregues em sua residência, com um prazo de

devolução em 15 dias, com folha de frequência de retirada e devolução de tais atividades, incluindo a

continuação de busca ativa de alunos novos, desistentes, evadidos etc...

Com todo esse trabalho pedagógico, e viabilizar um bom serviço prestado, a nossa

unidade escolar necessitou também de se equipar utilizando os recursos dos PDDE’s com aquisição
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de nova impressora, computadores com memória mais ampla, materiais de segurança sanitária,

aquisição de novos roteadores para ampliação de acessos. Houve também uma ação de suma

importância que foi a denominada busca ativa. Para tanto, criou-se uma logística envolvendo

diretamente a secretaria de educação, a unidade escolar reunindo-se no sentido de envolver todos

os colaboradores nas tais buscas, resgatando alunos que tiveram demoras de retirar e entregar as

atividades remotas, aos alunos que não possuíam mais contato, por terem se mudado para outras

cidades em busca de trabalho, enfim, tudo que envolveria a busca desses alunos visando diminuir a

evasão escolar. Os colaboradores utilizaram seus próprios meios de transportes, fazendo buscas

ativas por toda a cidade, se disponibilizando a ajudar nas atividades nas próprias residências. Para os

alunos ou pais que se recusaram, a receber as atividades nós formalizamos um termo de entrega ou

recusa de atividades, para que a unidade escolar se respaldasse diante de qualquer situação.

Infelizmente houve uma situação, porém, acionamos o N.A.P. e o Conselho Tutelar para interceder e

logo em seguida, lavramos ATA juntamente com o pessoal da Coordenação da Secretaria de

Educação.

No mês de outubro, a escola precisou se equipar para um retorno breve de aulas

presenciais de modo a atender a prova SAEB, que é realizada pelo governo do estado a cada 2 anos.

Para dinamizar tal evento, a Direção da escola reuniu a fim de avaliar as condições da cozinha,

pessoas envolvidas em limpeza, fiscalização sanitária etc. Onde a secretaria de educação, juntamente

com a secretaria de saúde realizaram treinamentos para um bom desempenho nas atividades.

Reunimos com professores, traçamos um plano de aulas para atender especificamente aos alunos do

9º ano, no caso desta unidade escolar. Para atender as normas de prevenção conforme orientação

da SAEB, a unidade escolar adquiriu equipamentos de segurança sanitária, equipando os sanitários,

instalando dispenser de álcool em cada sala e corredores, foram feitos reparos na cozinha, consertos

na estrutura, reparos nas câmeras de segurança, pinturas na fachada e na parte  interna sinalizações

por toda a escola referente a distanciamento, preparo na entrada da escola com tapetes higiênicos,

totem de álcool gel na entrada e no pátio, compras de caixas de papel ofício para as atividades de

alunos durante as aulas presenciais, aquisição de uma webcam com tripé para facilitar a dinâmica

das aulas, enfim, tudo que se foi possível e acordado nas reuniões para atender esta demanda. O

resultado deste esforço, foi o reconhecimento da equipe de Coordenação da SAEB, tecendo muitos

elogios em todos os sentidos. Atualmente estamos trabalhando a logística de devolução de livros

didáticos dos alunos, de forma a organizar os kit’s para os alunos que utilizarão ano que vem os

mesmos livros, além de emissão de atestados, históricos e posteriormente, matrículas de novos

alunos.

CONCLUSÃO

Concluímos assim, o nosso relatório anual de ação, agradecendo o apoio da

Secretaria e seus membros, na certeza de que lograremos o êxito desejado.
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São Felipe, 21 de dezembro de 2021.

Jorge Alberto santos Bomfim

Gestor Escolar
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Relatório das Atividades Remotas desenvolvidas no ano de 2021

Iº trimestre

Iniciamos o ano letivo de 2021 com a Jornada Pedagógica no dia 30 de março que abordou

o tema “Conectando Saberes”, porém de forma virtual através do aplicativo Google Meet em virtude

da permanência da Pandemia causada pelo Novo Coronavírus. Foi um momento muito rico de

aprendizagem e também de nos aproximarmos, mesmo que distante, dos colegas que não víamos

há um bom tempo. No dia 31 de março de 2021, foi realizada uma reunião pedagógica na Escola

Municipal Presidente Médici com os professores, a coordenadora pedagógica e os membros da

equipe diretiva e administrativa com o objetivo de explanarmos detalhadamente como seria o

decorrer do início do ano letivo ainda com aulas remotas em decorrência do grande número de

infectados pelo Coronavírus e também pelo alto índice de mortes em toda a Bahia.

Começamos o ano de 2021 com 19 turmas: 8 no turno matutino (regulares), 8 no vespertino

(regulares) e 3 no noturno (EPJAI). É importante ressaltar que a grande quantidade de turmas foi

decorrente da procura dos pais/responsáveis para matricular o estudante nessa escola, mas

também por conta do Projeto Busca Ativa disponibilizado pela SEMED (Secretaria Municipal de

Educação) no qual traçamos estratégias para trazer alunos para nossa Unidade e resgatar aqueles

que já tinham desistido dos estudos. Essa parceria teve um resultado bastante significativo.

Como íamos continuar com atividades remotas, utilizamos a mesma estratégia do ano

anterior de trabalhar com grupos de estudos através do aplicativo WhatsApp. Em cada grupo

contém uma pessoa da equipe diretiva, professores, alunos e em alguns casos específicos, pais ou

responsáveis. Os grupos foram formados com os números de WhatsApp fornecidos pelos

pais/responsáveis no ato da matrícula. Vale mencionar que nem todos os estudantes possuem esse

contato por diversos motivos, como: celular mais popular que não comporta o aplicativo, falta de

wifi, falta do aparelho de celular, chip bloqueado, celular quebrado, dentre outros.

A dinâmica desse ano funciona da seguinte forma: aulas online nos grupos com interação

ativa entre professores e alunos e atividades impressas complementares as aulas que estão sendo

disponibilizadas nos grupos. O horário de funcionamento ficou pela manhã das 7:30 às 11:30h, pela

tarde das 13 às 17h e os grupos do turno noturno ficam desbloqueados até as 20h todos os dias

para que os estudantes possam esclarecer as dúvidas que porventura possam surgir. Esse ano foi
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autorizado trabalharmos com conteúdos novos de forma que contemplasse o ano anterior e o

corrente. Um grande avanço em relação ao ano letivo de 2020.

A semana de 05/04 a 09/04 ficou disponível para que os professores fizessem as

apresentações dos mesmos nos grupos e trabalhassem de forma dinâmica e atrativa com os

estudantes. No dia 12/04 iniciamos de fato com as aulas online com uma grande diferença do ano

anterior, pois a interação era tamanha que por muitas vezes os professores e administradores

tinham que apagar as mensagens no final do dia para evitar encher a memória dos celulares. A

ideia inicial foi pôr todos os professores nos grupos que equivaliam as séries que lecionavam. No

entanto, os celulares de muitos não estavam comportando a quantidade de mensagens que eram

postadas diariamente. Daí, tivemos que mudar a estratégia. Pedimos que todos saíssem dos grupos

e os administradores ficaram responsáveis de pôr o(a) docente nos grupos nos dias que tivesse

aula.

Quando iniciamos o ano letivo com as aulas online muitos professores ficaram temerosos,

ansiosos, receosos, com um misto de emoções e sentimentos. Mas, com o passar dos dias o

avanço foi notório e as aulas estão sendo dinâmicas, diversificadas, bem explanadas através de

vídeos e áudios e o principal, com interação expressiva dos alunos.

Como foi citado acima, nem todos os estudantes fazem parte dos grupos de estudo. Todavia,

esses não ficam sem assistência. A escola fornece o Plano do Aluno, no qual é disponibilizado as

atividades desenvolvidas quinzenalmente nos grupos e também recebem as atividades impressas

referentes aos conteúdos que os docentes estão trabalhando durante o trimestre.

Em relação aos alunos especiais, esses recebem suporte do professor Antonio, especialista

em Educação Inclusiva, que fornece blocos de atividades de reforço para que esses estudantes

avancem e consigam acompanhar os grupos de estudo. Em paralelo a isso, tem também o apoio

do NAP (Núcleo de Apoio Pedagógico) que conta com uma equipe de psicólogo, psicopedagogo e

assistente social que estão disponíveis sempre que solicitados.

No dia 15/04 foi feita uma reunião pedagógica através do Google Meet com professores,

coordenadora pedagógica e membros da equipe diretiva para alinharmos algumas questões sobre

o andamento das aulas online e atividades complementares. Os professores gostaram bastante da

reunião, foi muito proveitosa
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Na semana de 19/04 a 23/04 fizemos a entrega dos livros didáticos, momento bem

significativo, pois podemos reencontrar presencialmente muitos alunos e acalentar um pouco a

saudade. Claro que, tudo feito dentro das normas legais para prevenção do Coronavírus.

No dia 29/04 foi feita a entrega do primeiro bloco de atividades complementares.

Organizamos o ambiente escolar para que os pais/responsáveis e alunos se sentissem acolhidos.

Fizemos também uma dinâmica para que não houvesse aglomerações e todas as pessoas tivessem

sua temperatura aferida e as mãos higienizadas com álcool 70. Foi um dia surpreendente, pois

recebemos uma quantidade expressiva de pais/responsáveis e alunos para fazer a retirada das

atividades.

Na primeira semana de maio fizemos um levantamento de frequência dos alunos nos grupos

e também daqueles que ainda não tinham vindo pegar o primeiro bloco de atividades. Após isso,

iniciamos as ligações para os responsáveis virem até a escola pegar as atividades e postamos

mensagens em todos os grupos salientando a importância de fazer a retirada do bloco.

No Dia das Mães, a equipe diretiva entregou uma lembrança (almofada com frases sobre a

data comemorativa) nas residências de todas as professoras e funcionárias que eram mamães. As

reações foram tão emocionantes que encheram nossos corações de gratidão, paz, alegria e

satisfação.

No dia 14/05 foi realizada outra reunião pedagógica a fim de tratarmos de assuntos da rotina

escolar, projeto do Aniversário da cidade de São Felipe, preenchimento das cadernetas de

frequência, frequência dos alunos, sábado letivo, dentre outros questionamentos que foram

surgindo no decorrer da reunião. Mais uma vez foi um momento muito relevante.

Nesse mês de maio foi trabalhado o projeto disponibilizado pela SEMED para contemplar o

Aniversário da cidade que teve como tema “Eu sou a cara de São Felipe”. Pedimos que os alunos

nos enviassem vídeos ou fotos que respondesse à pergunta: Porque eu sou a cara de São Felipe?

Infelizmente muitos não corresponderam a nossa solicitação. Recebemos pouquíssimos vídeos,

quase todos fora do prazo que estipulamos, o que impediu que fizéssemos o material que tínhamos

planejado. Então, foi produzido um vídeo com base nas poucas fotos que conseguimos ter de

retorno dos estudantes. Para a modalidade da EPJAI, como os alunos não compareceram a

Unidade escolar, membros da equipe diretiva foram até as residências dos mesmos para registrar
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as fotos e produzir o material solicitado. Nessa mesma oportunidade, entregamos o bloco de

atividades daqueles estudantes que ainda não tinham feito a retirada na escola.

No dia 31/05, foi realizada a entrega do segundo bloco de atividades complementares. Dessa

vez ornamentamos a escola com tema junino e seguimos todos os protocolos de segurança para

evitar a disseminação do Coronavírus. Notamos que recebemos menos pais/responsáveis e alunos

do que na entrega do Iº bloco.

Nos dias 08 e 09 de junho foi realizada a entrega do primeiro kit alimentação. Foi notória a

felicidade e satisfação dos pais/responsáveis em recebê-los. Nesse momento delicado que

estamos vivendo, toda e qualquer contribuição é muito válida. Aproveitamos a oportunidade

também para entregarmos os blocos de atividades que ainda não tinham sido retirados. Como havia

alunos com os dois blocos pendentes, conversamos com os pais/responsáveis dos mesmos para

saber o motivo pelo qual não tinham pego até a presente data. As justificativas foram variadas. Uns

alegavam que o transporte estava escasso, outros que precisavam pagar de 20 a 30 reais de

transporte e esse dinheiro no fim da semana fazia falta, pois já servia para comprar algo voltado

para a alimentação, tiveram aqueles que disseram que moravam muito distante e o acesso a cidade

era muito difícil e ainda aqueles que mencionaram que por não ter internet e morar longe até de

outras residências, que não tinham acesso as informações disponibilizadas pela escola com

frequência.

No dia 18/06 realizamos a distribuição do terceiro bloco com as avaliações finais do Iº

trimestre. Junto com eles foi entregue uma singela lembrança para os alunos com uma mensagem

reflexiva com o intuito deles se sentirem abraçados e mais uma vez acolhidos pela escola.

Antes do recesso, pedimos aos professores que gravassem e postassem vídeos nos grupos

de estudo incentivando os festejos juninos dentro de casa, sem visitas e com as devidas precauções

para evitar o contágio do Coronavírus. Os estudantes e os pais/responsáveis gostaram bastante da

iniciativa.

Vale mencionar que no geral, os estudantes estão dando um retorno bem significativo em

relação as aulas remotas. Estão participativos e interessados. Acontece algumas vezes de não

estarem presente em uma ou outra aula, mas geralmente é por conta da internet: ou ela está com

sinal ruim (dependendo da localidade onde o estudante reside) ou os dados móveis está acabando.
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Acontece também do aluno está doente, viajando, entre outras situações. Na maioria das vezes,

eles justificam as faltas.

Muitos alunos estão reclamando da quantidade de atividades. Alegam que estão com

dificuldade de conciliar as atividades dos grupos com as atividades impressas (blocos). Alguns

pais/responsáveis também já externaram essa inquietação. No entanto, sempre vamos dialogando,

salientando a importância de trabalharmos com os dois tipos de atividades que estamos

disponibilizando.

Infelizmente, por conta do momento pandêmico que estamos passando, não podemos dá o

suporte que de fato gostaríamos. Vamos fazendo o possível para que o aluno sinta-se cada vez

mais acolhido, envolvido, abraçado e valorizado pela escola num contexto geral.

É importante salientar que todos os docentes, sem exceção, estão se dedicando cada vez

mais para apesentar aulas que estimulem a atenção, o interesse e a participação dos estudantes.

Inclusive o Google Meet já foi usado como experiência na aula de Matemática do professor Gilson.

Os alunos gostaram bastante. Porém, não dá para ser uma prática corriqueira, uma vez que nem

todos os alunos possuem uma internet de qualidade.

Para finalizar, vale registrar que esse ano, a Unidade escolar está usando as redes sociais

e os grupos de estudo para divulgar todas as ações desenvolvidas, através de vídeos, fotos, textos

a fim de que os pais/responsáveis, alunos e comunidade possam acompanhar o nosso trabalho.
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IIº trimestre

No mês de julho começamos o IIº trimestre. Iniciamos o mês fazendo a divulgação da prova

da OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) que seria entregue junto

com o primeiro bloco de atividades do IIº trimestre. Esse ano, por conta da pandemia, os alunos

fariam a prova de forma remota. No dia 12/07 fizemos a entrega do bloco de atividades e da

avaliação da OBMEP. Em anexo a prova das Olimpíadas colocamos um comunicado com todas as

orientações a fim de facilitar a realização da mesma. O prazo para a devolução foi de 14 dias, ou

seja, os alunos teriam que retornar no dia 26/07. As provas foram sendo devolvidas e para evitarmos

erros no preenchimento nos cartões resposta, esses foram preenchidos pela equipe diretiva e

professores de Matemática da Unidade Escolar.

Demos início também aos sábados letivos com aulas nos grupos de estudo. A princípio,

pensávamos que a participação e interação fosse baixa por conta da Feira Livre, porém nos

surpreendemos com uma quantidade bem considerável de alunos participando das aulas. Fato que

motivou os professores a darem aulas até mais dinâmicas.

Iniciamos o mês de agosto com homenagens referentes ao Dia do Estudante. Elas foram

feitas através de mensagens e vídeos produzidos pelos professores. Logo no começo do mês,

lançamos a proposta de fazermos um Show de Talentos Virtual. Tanto os professores como os

alunos aceitaram a ideia com muito entusiasmo. Pedimos que os estudantes gravassem um vídeo

com duração máxima de 1:30 minuto com algum talento que possuíssem. Os vídeos deveriam ser

entregues até o dia 09/08 para que a comissão pudesse analisar se estava coerente com os critérios

que foram estipulados. Infelizmente alguns tiveram que ser refeitos e outros até eliminados porque

não estavam apropriados para exposição em grupos de estudo e redes sociais. Porém, a grande

maioria deu para ser aproveitado. No dia 11/08 foram exibidos 52 vídeos de diversas modalidades,

como: pintura, dança, canto, desenho, artesanato, dublagem, invenção, dentre outros. Desses 52

vídeos, os alunos juntamente com os professores escolheram os 10 melhores para serem

contemplados com prêmios. Vale ressaltar que a escola arcou com os prêmios dos três primeiros

lugares e o restante foram doados pelos docentes. O estudante que ficou em primeiro lugar recebeu

um fone de ouvido rádio FM, cartão SD e bluetooth. O segundo e terceiro receberam uma caixinha

de som. Os demais receberam brindes aleatórios, todos doados com muito carinho. A entrega dos

brindes foi feita no dia 13/08, no qual entregamos também o IIº bloco de atividades do IIº trimestre.
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Organizamos um ambiente para que os vencedores tirassem fotos e esse momento ficasse

registrado não só para nós, mas para eles também.

Em meio a semana do Dia do Estudante, no dia 08/08, em comemoração ao dia dos Pais

fizemos entrega de uma xícara personalizada recheada de doces para os funcionários papais da

escola. Fomos as residências fazer a entrega e o semblante de surpresa e gratidão foi a melhor

parte dessa ação. Todos ficaram muito felizes e satisfeitos. Os retornos com mensagens de

agradecimentos encheram nossos corações de muita alegria. Após a entrega, fizemos um vídeo

registrando o momento em que cada funcionário recebeu a lembrança e divulgamos nos grupos de

estudo e nas redes sociais em homenagens a todos os Pais.

No dia 23/08 começou uma Consulta Pública para possível volta às aulas presenciais. Essa

consulta envolvia pais/responsáveis, alunos, professores e funcionários em geral. O resultado da

mesma seria divulgado em setembro.

No final do mês, dia 27/08, marcamos para os estudantes voltarem a escola a fim de devolver

o IIº bloco de atividades. Percebemos que houve uma redução na quantidade de devolutivas. Isso

já nos deixou em alerta para mais um Busca Ativa.

Vale mencionar que nesse mês de agosto os professores fizeram várias aulas dinâmicas e

bem diversificadas. Alunos e pais/responsáveis se posicionaram nos grupos parabenizando os

docentes.

Nos dias 02 e 03 de setembro foram entregues aos estudantes os Kits Pedagógicos doados

pela SEMED. Os kits eram muito bonitos e os itens que o compunham comtemplavam todas as

necessidades dos discentes. Aproveitamos essa oportunidade para sanar algumas pendências que

tínhamos em relação as atividades em atraso de recolhimento ou de entrega.

No dia 02/09 foi divulgado o resultado da Consulta Pública no qual mais de 64% das pessoas

votantes não aceitaram o retorno das aulas presenciais. Porém, como estávamos nos aproximando

da prova SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) havia uma possibilidade do retorno de

aulas semipresenciais para os alunos do 5º e 9º anos em forma de Plantões Padagógicos

Fizemos uma reunião com os professores dos componentes curricular de Português,

Redação e Matemática no dia 09/09 juntamente com a equipe diretiva e alguns membros da

Secretaria de Educação para dialogarmos sobre o retorno das aulas semipresenciais dos alunos
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do 9º ano em forma de Plantão Pedagógico nos dias de terça e quinta a fim de prepará-los para a

prova SAEB. Nessa oportunidade apresentamos nosso Plano de Ação para esse retorno e

explanamos de forma detalhada quais seriam todas as medidas adotadas para que todos voltassem

com o máximo de segurança possível. Ao final da reunião todos os professores concordaram com

as estratégias e deixamos firmado que o Plantão começaria dia 05/10.

Após essa reunião uma equipe direcionada pela Secretaria de Educação veio até a escola e

fez as demarcações das salas e todo ambiente interno de acordo com os protocolos de segurança

para a volta das aulas semipresenciais. Nessa marcação, as salas de aulas passaram a comportar

apenas 13 alunos. Como as turmas dos nonos são grandes tivemos que fragmentá-las em 3: turma

01, turma 02 e turma 03. Sendo assim, cada turno a escola iria ter seis turmas de nono ano para

contemplar quase 80 alunos dispostos por turno nas duas turmas: Anísio Teixeira e Florestan

Fernandes.

O bloco das avaliações finais do IIº trimestre foi entregue no dia 10/09 juntamente com um

simulado composto com questões de Língua Portuguesa e Matemática de provas SAEB dos anos

anteriores para que os estudantes já tivessem uma ideia do que seria trabalhado nos Plantões.

Pedimos que a devolução fosse feita no dia 24/09. Nessa entrega alcançamos um bom número de

estudantes. Foi bem favorável. A ideia do simulado era que funcionasse como uma atividade

diagnóstica e na primeira semana dos Plantões o professor faria a correção juntamente com os

estudantes.

No mês de setembro abordamos o tema da valorização a vida. Muitos professores

desenvolveram trabalhos voltados para o setembro amarelo. Houve produções fantásticas. Os

alunos participaram de uma forma bem satisfatória.

Outro trabalho que os estudantes também gostaram e participaram bastante foi o de

fotomontagem e pintura corporal desenvolvido pelas professoras Judite e Raimunda. Fizeram

pinturas e vídeos encantadores.

Ainda no final desse mês, dia 20/09, fizemos uma reunião com os pais/responsáveis dos

alunos do 9º ano com o objetivo de convencê-los a permitir que os estudantes participassem dos

Plantões Pedagógicos. Apresentamos nosso plano de ação e graças a Deus a aceitação foi muito

satisfatória. Deixamos todos cientes dos cuidados que teríamos para assegurar a saúde do aluno

e pedimos a colaboração deles também em relação a conscientização em relação a hora de pegar
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o ônibus na vinda para escola e principalmente na volta para casa. Falamos também sobre os

brindes (bicicleta e celular) que os alunos estariam concorrendo como forma de incentivo para a

participação nos Plantões.

No dia 30/09 houve uma reunião com os professores, equipe diretiva e a participação

especial das psicólogas Priscilla Andrade e Graziele Piton. Foi um momento maravilhoso, no qual

muitos professores externaram suas emoções e dificuldades enfrentadas nesse período pandêmico

que estamos vivendo. As psicólogas deixaram muitas marcas positivas com as palestras que

ministraram com excelência e com certeza nos levaram a reflexão de vários aspectos que

precisamos melhorar para sermos cada dia seres mais evoluídos.

No dia 05/10 começamos os Plantões Pedagógicos. A escola estava toda sinalizada. Quando

os estudantes chegaram fizeram uma fila com a distância recomendada na parte externa da escola,

higienizaram as mãos e os pés, a temperatura foi aferida e ao adentrar a escola receberam uma

mensagem de boas-vindas com um bombom de chocolate e um vasinho com álcool em gel para

que utilizassem de forma individual.

No primeiro momento reunimos os alunos no pátio com o devido distanciamento e

distribuímos uma cartilha que continha todas as informações de como seria a rotina da volta as

aulas semipresenciais. Explicamos minuciosamente tópico por tópico de tudo que tinha na cartilha

e após isso demos início aos Plantões. Nesse dia o lanche disponibilizado foi bem atrativo a fim de

desejarmos boas-vindas. É importante destacar que nos dias de terça-feira vinham as turmas da

Anísio Teixeira e nos dias de quinta-feira, as da Florestan Fernandes.

Durante os Plantões os professores trabalharam com três simulados de Língua Portuguesa

e Matemática baseados em questões da prova SAEB de anos anteriores para que os alunos se

familiarizassem com o nível da avaliação que fariam.

Todos os dias que os estudantes vinham para as aulas eles preenchiam uma ficha com a

data e o nome e após isso colocavam numa “urna” para que ao final dos Plantões fizéssemos o

sorteio dos brindes. Para que cada turno fosse contemplado com um brinde fizemos “urnas”

separadas para o matutino e o vespertino. No dia do recebimento do brinde seria feito a escolha do

celular ou bicicleta por turno também através de sorteio.
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Nesse mês, no dia 06/10, foi feita a entrega da segunda remessa do Kit Alimentação, dessa

vez com uma grande ênfase a agricultura familiar. Aproveitamos o momento para fazer a entrega

do Iº bloco de atividades do IIIº trimestre e também fazermos uma outra Busca Ativa, uma vez que

quando disponibilizamos Kit Alimentação a frequência é muito boa para o recebimento do mesmo.

Firmamos a devolutiva dos blocos para dia 21/10, tempo suficiente para que os estudantes fizessem

as atividades sem pressa e com bastante atenção. Percebemos que a entrega dos blocos da EPJAI

foi bem abaixo do esperado, mas como os Kits deles ainda seriam entregues ficamos no aguardo

desse momento para tentar sanar as atividades que estavam em atraso.

Durante a semana do Dia dos Professores fizemos homenagens através de vídeos e

mensagens produzidas pelos alunos. No dia, 15/10, fomos mais uma vez as residências dos

docentes e entregamos uma blusa personalizada com uma bela mensagem. Como sempre, eles

nos receberam com sorriso no rosto e expressão de muita gratidão. Após as entregas, os docentes

fizeram fotos com as blusas e nos enviaram no grupo de Whatsapp com mensagens que nos deixou

satisfeitos e muito felizes.

Na última quinzena de outubro os professores focaram nas revisões para a avaliação final,

pois elas seriam entregues na primeira semana de novembro.

A entrega das Avaliações finais do III° trimestre estava programada para dia 01\11, porém

como o feriado do Funcionário Público foi transferido para esse dia, fizemos a entrega no dia 03\11.

Nesse dia também foi dado início as renovações das matrículas. Aproveitamos esse momento para

atualizarmos dados pessoais do estudante e dos pais/responsáveis. Pedimos que alunos fizessem

a devolução das mesmas no dia 12\11 para que os professores tivessem tempo hábil para as

devidas correções, uma vez que o ano letivo seria encerrado 30\11.

Dia 04\11 aconteceu o último Plantão Pedagógico antes da prova SAEB. Os professores

intensificaram bastante as orientações necessárias para o dia da avaliação. Os alunos já falavam

que estavam com saudade das aulas, dos professores e da escola, pois seria o último ano deles

na Unidade.

Mais uma entrega de Kit Alimentação foi efetuada no dia 05\11, dessa vez destinada aos

alunos do EPJAI. Esse momento foi fundamental para atualizarmos as atividades. Recebemos

algumas que ainda estavam com os alunos, assim como entregamos as que eles ainda não tinham
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feito a retirada. Vale ressaltar, que em relação a EPJAI a dificuldade não era entregar as avaliações

e sim fazer com elas fossem devolvidas.

A prova da SAEB foi marcada para 09\11, então no dia anterior reunimos mais uma vez toda

equipe juntamente com os professores envolvidos para reforçarmos as orientações que já havíamos

passado para eles em reuniões anteriores. O foco da reunião foi a questão da organização, limpeza

do ambiente, boa relação entre os membros da equipe, tratamento com os aplicadores e a dinâmica

diferenciada para o grande dia. No dia da aplicação da prova SAEB, tudo ocorreu perfeitamente

bem. Os alunos chegaram no horário combinado, fizemos todo processo de higienização que já

vinha sendo executado, servimos o lanhe e pedimos que os professores ficassem nas salas à

espera dos aplicadores. Houve um atraso em torno de 40 minutos para os aplicadores chegarem,

mas não interferiu. Tudo transcorreu como havíamos planejado. Ao final da aplicação, a

coordenadora do grupo dos aplicadores “rasgou” elogios a escola, funcionários e alunos. Disse que

estava sentindo-se numa escola particular. Que os alunos se comportaram de uma maneira que a

deixou encantada. Tudo o que ouvimos se resumiu apenas em uma palavra: gratidão.

Preferimos não fazer o sorteio dos brindes no dia da prova SAEB para não interferir na

dinâmica do que tínhamos planejado e também para não gerar ansiedade nos estudantes e implicar

no rendimento da avaliação. Dessa forma, no dia 11\11 os estudantes retornaram à escola para

que pudéssemos agradecer pelo empenho e dedicação dos mesmos na prova SAEB, ao mesmo

tempo para nos despedirmos deles e fazermos o sorteio. De início, eles foram para as salas de aula

para um momento com os professores, depois lancharam e em seguida partimos para o tão

esperado sorteio. Primeiro sorteamos qual brinde ficaria para cada turno. Reunimos todos no pátio

e pedimos que um estudante retirasse o nome que referia ao brinde que seria sorteado pela manhã.

O turno matutino ficou com o celular. Convidamos uma funcionária para pegar a ficha que continha

o nome do(a) aluno(a) que seria contemplado. E o estudante Vinicius dos Santos da turma Florestan

Fernandes foi o ganhador do celular. Pela tarde utilizamos a mesma dinâmica e quem ganhou a

bicicleta foi o aluno Uilian França da turma Florestan Fernandes. E assim finalizamos os Plantões

Pedagógicos com a plena sensação de dever cumprido.

Na semana do Dia da Consciência Negra, as professoras Danila e Geórgia solicitaram que

os estudantes produzissem um vídeo falando sobre alguns temas, como: celebridades negras, o

dia da Consciência negra, entre outros. Foi um trabalho voltado para a conscientização, o qual

proporcionou aos alunos entenderem mais sobre a importância do respeito e igualdade entre as
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pessoas, assim como a valorização e resistência do povo negro para avançar na luta por uma

sociedade livre de toda forma de opressão.

Na última quinzena de aulas remotas os docentes trabalharam com aulas bem diversificadas,

tais como: dinâmicas, atividades lúdicas e divertidas, vídeos motivadores que arrancaram muitas

mensagens emocionantes. Apesar da baixa interação nesse finalzinho de ano, recebemos muitos

vídeos, áudios e mensagens de pais\responsáveis e estudantes elogiando os professores, a escola

e agradecendo por mais um ano vencido da forma como pôde ser aproveitado.

Como citado anteriormente, notamos que após a entrega do bloco de Avaliações finais a

frequência e interação dos alunos nos grupos de estudo caiu bastante. Acreditamos que muitos

estavam com a ideia de que já tinham feito as avaliações finais, então que o ano letivo já tinha

acabado, mesmo com as mensagens de reforço que os professores faziam nos grupos sobre a

importância da participação e interação. Apesar da diminuição da frequência, as aulas ocorreram

normalmente até o dia 30\11.

Vale ressaltar, que durante o ano letivo podemos contar com o apoio da SEMED, que sempre

esteve disponível as nossas solicitações e o NAP (Núcleo de Apoio Pedagógico) que deu suporte

para os alunos que os pais/responsáveis solicitam ajuda psicológica, psicopedagoga ou de

assistência social.

Assim, finalizamos o ano letivo de 2021.

Segue em anexo algumas fotos referentes a algumas ações desenvolvidas no decorrer do

ano letivo.
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_______________________________________

Direção

________________________________________

Coordenadora Pedagógica
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REMOTAS

DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2021

São Felipe – BA
2021
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O presente relatório tem como objetivo estabelecer as ações administrativas a qual eu na

pessoa de Sandra de Sales Gonçalves dos Santos, gestora dessa unidade escolar a qual

estou atuando prestar informações no âmbito dessa instituição de como é a organização e

funcionamento deste órgão em momento, socialmente delicado.

Por conta da pandemia causada pelo novo corona vírus precisamos nos adaptar a uma

realidade atípica, uma ressignificação do fazer docente momento que professores deram os

novos sentidos às suas práticas pedagógicas, desse modo a escola precisou se reinventar

Durante esse ano de 2021 na nossa unidade escolar tivemos a turma do EPJAI educação de

jovens adultos e idosos que totalizamos um quantitativo de 266 alunos matriculados entre o

eixo 1, 2 e 3.

O ensino remoto foi uma medida protetiva de emergência para diminuir o aumento de casos

no município mesmo com tudo não deixamos de realizar nossos trabalhos internos onde

disponibilizamos materiais pedagógicos para os docentes, fizemos reuniões presenciais e

virtuais, compra de equipamentos de conectividade para o uso pedagógico, onde colocamos

roteadores em cada sala compras de material didático adquirido com PDDE reunião com o

conselho do caixa escolar.Visto que tudo isso impacta positivamente com a participação

conjunta de todo corpo docente dessa unidade.

Mesmo com algumasdificuldades enfrentadas foi possível realizar nossos trabalhos estivemos

em constante movimentação para que todos tivessem educação de qualidade mesmo com

distanciamento social afim  de  reduziu o impacto negativos da aprendizagem do nossos

alunados, sabemos que grande foram os desafios nesse período a qual ainda estamos

vivendo

A partir do novo decreto municipal uma postura que define medidas para o enfrentamento da ,

decorrenteda covid  19 coronaviros as ações pedagogia preciso passar por algumas

adaptações em razão do novo contexto social, juntamente com secretaria de educação do

município equipe pedagógica gestor da escola e juntamente com a coordenadora dessa

unidades foi possível realizar nossas atividades com êxito

Nesse contexto queremos ressaltar e valorizar a importância do envolvimento da família que

passou a ser mais do que nunca o pilar no processo educacional, foram através do

comprometimento deles que todas as mudanças foram vinculadas onde o mesmo enviavam

fotos e vídeos da execução das atividades realizadas pelos seus filhos

Durante este ano procuramos melhorar elaborar e incorporar diversas formas de apresentar

os conteúdos para os educando repensando o planejamento e tentando incorporar nas

atividades remotas e ações a qual  pudessem atrair a concentração das crianças para que

elas fossem capazes de se socializar aprender ,onde foram criados diversos ambientes de

estudo a fim de assegurar a participação de todos os ; nesse contexto foram criados

diferentes ambientes de estudo com intuito de assegurar a participação de todos os alunos
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desde o grupo de WhatsApp até a elaboração das atividades impressas no caderno e no livro

didático,

Aos nossos docentes em parte alguns desenvolveram com muita dedicação suas práticas

pedagógicas tendo em vista que outros deixaram a desejar principalmente quanto aos

professores da reserva técnica onde observamos que nos grupos de WhatsApp   as

explicações em vídeo ficavam muito vaga ,sabemos que a tecnologia ainda para alguns é um

paradigma em manuseá-la

Quanto aos alunos do EPJAI educação de jovens adultos e idosos todos os professores foram

essencial na formação desses indivíduos onde todos se comprometiam em levar as atividades

nas residência desses alunos e os mesmos marcavam a data para estar pegando esse

retorno onde iniciamos a entrega quinzenalmente ao longo do tempo fez-se necessário que

essas atividades passassem por alguns ajustes e em conjunto com os professores e

coordenação técnica as atividades passaram a ser entregue mensalmente em suas

residências nesse período de tempo os professores tiravam um dia na semana para fazer

visitas aos seus alunos e tirar as dúvidas, pois nem todos tinham alguém da família que

pudesse dar esse suporte foram formados grupos de WhatsApp com as turmas mas nem

todos tinha um celular digital e nem acesso à internet afim de facilitar essas informações.

PROJETO DESENVOLVIDO PELA ESCOLA

I trimestre

• Reuniões pedagógicas

• Projeto de leitura

• Iniciou o ano com envio de lembrancinhas aos seus respectivos alunos.

• Homenagem ao dia das mães, através de vídeo e ofertas de mimos.

• Projeto aniversario da cidade, com o tema” EU SOU A CARA DE SÂO FELIPE”, todos

envolvidos, fizemos Cardes com fotos de alunos, Apresentações de cordéis, musicas,

hino da cidade e por fim o hasteamento da bandeira.

• Foi trabalhado as festas juninas com atividades pedagógicas com barraquinha de doce

apresentações de danças através de vídeos e comidas típicas.

• Foi trabalhado a independência da Bahia através de exposições de videos.

II Trimestre

• Reunião pedagógica

• Projeto de leitura

•  Projeto dia dos pais, através de homenagem e pequenas lembrancinhas.

• Homenagem ao dia dos estudantes através de vídeos, fotos e mimos.
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• Outro projeto que foi bem aceito foi, dia do folclore, neste período trabalhamos

bastante a nossa cultura, ditos populares etc.

• Trabalhamos dia do soldado.

• Independência do Brasil, hasteamento da bandeira, vídeo aula etc.

• Foi trabalhado o inicio da primavera, e o dia da árvores com cartazes, envio de mimos,

apresentações de alunos através de vídeo.

III Trimestre

• Reunião pedagógica

• Trabalhamos com projeto de leitura, com temas geradores, sendo que cada professor fez

seu livro com as suas propostas e entregou aos seus respectivos alunos.

• Projeto dia das crianças com drive thru, onde tivemos a participação dos nossos alunos e

entregas de brinquedos e bolo de pote.

• Homenagem ao dia dos professores.

• Culminância do projeto “ coisas que eu sei” com a turma do EPJAI.

• Reunião com pais e mestre para entrega de resultado e encerramento do ano letivo.
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ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO
Turma – GRUPO 2  Turno –MATUTINO
Nome: _____________________________________________________
Professoras: ESTELITA /

PLANO QUINZENAL DE ESTUDO DO ALUNO 05/07 a 16/07

DIAS DA SEMANA CAMPO DE
EXPERIÊNCIA

TEMAS ATIVIDADES

SEGUNDA-FEIRA

• 05/07/2021

• 12/07/2021

ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E

IMAGINAÇÃO

• Contos de história
infantil

• Poema

05/07–Vídeo
infantil

12/07–Livro pag.
53

TERÇA-FEIRA

• 06/07/2021

• 13/07/2021

ESPAÇO, TEMPO,
QUANTIDADES, RELAÇÕES E

TRANSFORMAÇÕES

• Coordenação motora

• Número 03
apresentação da
escrita

06/07– Livro pag.
13

13/07–Atividade
impressa

QUARTA-FEIRA

• 07/07/2021

• 14/07/2021

O EU, O OUTRO E O NÓS

O EU, O OUTRO E O NÓS

• Horticultura e
jardinagem

• Higiene corporal

07/07–Horta em
garrafa

14/07–Atividade
impressa

QUINTA-FEIRA

• 08/07/2021

• 15/07/2021

O EU, O OUTRO E O NÓS

• A casa fui morar
numa casinha

• A casa da princesa

• O Quarto da princesa

08/07–  atividade
LIVRO PAG. 18, 19

15/07 –  PAG. 20

SEXTA-FEIRA TRAÇOS, SONS, CORES E
FORMAS

• Relembrando a
pascoa

09/07 – Pag 71
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• 09/07/2021

• 16/07/2021

• Dia do índio

• Vídeo educação física

16/07 –  Pag 72

ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO
Turma – GRUPO 3   Turno –MATUTINO
Nome: _____________________________________________________
Professoras: LUZIA

PLANO QUINZENAL DE ESTUDO DO ALUNO 05/07 a 16/07

DIAS DA SEMANA
CAMPO DE

EXPERIÊNCIA
TEMAS ATIVIDADES

SEGUNDA-FEIRA

• 05/07/2021

• 12/07/2021

ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E

IMAGINAÇÃO

• Estudo de texto

• Estudo de texto
(continuação) /
Coordenação motora

05/07–Livro pag.

12/07–Livro pag.
35 / Atividade
impressa

TERÇA-FEIRA

• 06/07/2021

• 13/07/2021

ESPAÇO, TEMPO,
QUANTIDADES, RELAÇÕES

E TRANSFORMAÇÕES

• Frente e atrás

• Frente e costas

06/07– Livro pag.
123 e 124

13/07–Livro pag.
125 e 126

QUARTA-FEIRA

• 07/07/2021

• 14/07/2021

O EU, O OUTRO E O NÓS

CORPO, GESTOS...

• O lixo

• Dia e noite

07/07–Livro pag.
200 e 2001 /

14/07 - Livro pag.
202 e 203 /

QUINTA-FEIRA

• 08/07/2021

• 15/07/2021

O EU, O OUTRO E O NÓS

ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E

IMAGINAÇÃO

• Continuidade
moradia/escola

• Caça palavras

08/07–Livro pag.
237, 238,239 e
240

15/07 – Atividade
impressa
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SEXTA-FEIRA

• 09/07/2021

• 16/07/2021

TRAÇOS, SONS, CORES E
FORMAS

• Sua criatividade

• Vídeo educação física

• Fazendo uma flor

09/07 –Use a sua
criatividade e faça
um lindo desenho
no seu caderno.
09/07 aula
educação física.
16/07 – Passe
tinta guache na
sua mão e coloque
numa folha de
papal e depois
faça o talo com
folhas.

ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO
Turma – GRUPO 4  Turno –MATUTINO
Nome: _____________________________________________________
Professoras: LUZIA

PLANO QUINZENAL DE ESTUDO DO ALUNO 02/08 a 13/08

DIAS DA SEMANA CAMPO DE
EXPERIÊNCIA

TEMAS ATIVIDADES

SEGUNDA-FEIRA

• 02/08/2021

• 09/08/2021

ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E

IMAGINAÇÃO

• Letra G

• Revisão das
consoantes B, C, D, F
e G / Dia do
Estudante

02/08–Livro pag. 54 a
56

09/08–Livro pag. 57/
Atividade impressa

TERÇA-FEIRA

• 03/08/2021

• 10/08/2021

ESPAÇO, TEMPO,
QUANTIDADES, RELAÇÕES E

TRANSFORMAÇÕES

• Número 07

• Número 08

03/08– Livro pag. 129
e 130

10/08–Livro pag. 131
e 132

QUARTA-FEIRA

• 04/08/2021

• 11/08/2021

O EU, O OUTRO E O NÓS

O EU, O OUTRO E O NÓS

• Animais silvestres e
domésticos / Dia dos
Pais

• Feriado Dia do
Estudante

04/08–Livro pag. 239
e 240 / Atividade
impressa

11/08 - Feriado

QUINTA-FEIRA

• 05/08/2021

• 12/08/2021

O EU, O OUTRO E O NÓS

ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E

IMAGINAÇÃO

• 05/08 É tudo Família

• Dia dos estudantes

• Revisão das
consoantes B, C, D,
F, G, H e J

05/08– Livro pag. 282,
283, 284,285
05/08- Atividade
impressa.

12/08 – Livro pag. 67

SEXTA-FEIRA

• 06/08/2021

TRAÇOS, SONS, CORES E
FORMAS

• Atividade dia dos
pais

• Brincar de

06/08 – livro pag. 333
06/08 Brincar de
amarelinha com a
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• 13/08/2021

amarelinha

• Continuidade É tudo
Família.

• Lazer com o papai

mamãe

13/08 – – livro pág.-
286, 287
13/08- Escolha um
dos lazeres da página
266 e faça com o
papai, tire fotos,
poste no grupo.

ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO
Turma – GRUPO 5  Turno –MATUTINO
Nome: _____________________________________________________
Professoras: MARIA DE LOURDES /

PLANO QUINZENAL DE ESTUDO DO ALUNO 05/07 a 16/07

DIAS DA SEMANA
CAMPO DE

EXPERIÊNCIA
TEMAS ATIVIDADES

SEGUNDA-FEIRA

• 05/07/2021

• 12/07/2021

ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E

IMAGINAÇÃO

• Sílaba Ca

• Letra D/d

05/07–Livro pag.
54 a 57

12/07–Livro
pag.58 e 59

TERÇA-FEIRA

• 06/07/2021

• 13/07/2021

ESPAÇO, TEMPO,
QUANTIDADES, RELAÇÕES E

TRANSFORMAÇÕES

• Sequência

• Sequência
(continuação)

06/07– Livro pag.
168

13/07–Livro pag.
169 e 170

QUARTA-FEIRA

• 07/07/2021

• 14/07/2021

O EU, O OUTRO E O NÓS

O EU, O OUTRO E O NÓS

• Animais

• Animais mamíferos

07/07–Livro pag.
261 e 262

14/07 - Atividade
impressa

QUINTA-FEIRA

• 08/07/2021

• 15/07/2021

ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E

IMAGINAÇÃO

O EU, O OUTRO E O NÓS

• Sílabas Da/da

• Semelhança e
diferença

• Letra D/d
(continuação)

08/07– Livro pag.
60 e 61

08/07 – Livro pag.
310

15/07 – Atividade
Impressa
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ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E

IMAGINAÇÃO

O EU, O OUTRO E O NÓS

• Atividades preferidas
15/07 – Livro pag.
311

SEXTA-FEIRA

• 09/07/2021

• 16/07/2021

TRAÇOS, SONS, CORES E
FORMAS

• Arte e movimento /
música Ciranda
Cirandinha

• Artes visuais /
brincadeira pega-
pega

09/07 – Livro pag.
319 /
Apresentação

16/07 – Vídeo e
colagem

Escola Municipal Santo Antônio
Professores: Antonio Carlos e Terezinha       Turma – 1º ano    Turno – Vespertino
Nome _____________________________________________________

PLANO QUINZENAL DE ESTUDO DO ALUNO 05/07/2021 A 16/07/2021

Dias da semana Disciplinas Temas Atividades

• Segunda-feira
05/07/2021

12/072021

Português

• Leitura e interpretação de
texto e Ortografia letra P.
Leitura do dia

• Parlenda letra D

• Impressão

Livro pag.  41 a 45

Livro pag. 49 e 54

• Terça-feira

• 06/07/2021

• 13/07/2021

Matemática

• Sólidos geométricos e

• Classificação e sequência
Leitura do dia

• Adição e subtração

• Livro pag. 51 a59

• Atividade impressa

• Quarta-feira

• 07/07/2021

•
14/07/2021

• Quarta-feira

• 07/07/2021

14/07/2021

História

Ciências

• Continuidade as marcas do
tempo

• Linho do tempo
Leitura do dia

• Continuidade higiene

Um passo a mais

• Higiene dos ambientes

• Livro Pag. 32 a 35

• Livro pág. 36 a 37

• Livro pag. 38 a 39

• No caderno de ciências
escreva 05 condutas de
bons hábitos de higiene
dos ambientes.

• Quinta-feira

• 08/07/2021
15/07/2021

Português • Continuação de ortografia
letra P

• Revisando as ortografia P e D
Leitura do dia

• Brincadeiras

• Livro 46 E 47

• No seu caderno de
português escreva 05
palavras que se inicia
com as seguintes letras P
e D.
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• Quinta-feira

• 08/07/2021
15/07/2021

Geografia

• Onde brincar

• Atividade de geografia
pag. 28, logo após
reescreva no caderno e
responda.

• Atividade no livro pag. 30
e 31

• Sexta-feira

• 09/ 07/ 2021
16/07/2021

Artes

Educação Física

• Arte Represente

• Artes, linhas e espaços

• Carrinho de mão

• Dias da semana

• Pesquise e colagens

• Vídeo apresentação

• Atividade no livro pag.
20 e 21

• Atividade explicativa

• Atividade explicativa

•

Escola Municipal Santo Antonio                                                                1. Bloco
Professoras – Lindinalva e Valdete. Turma – 2. Ano. Turno – Vespertino
Nome _____________________________________________________

PLANO MENSAL DE ESTUDO DO ALUNO. DE 05/07/2021 à 16/07/2021

DIAS DA
SEMANA

DISCIPLINAS TEMAS ATIVIDADES

SEG. FEIRA
05/07/2021
12/07/2021

PORTUGUÊS

• Experimentar,
Construir e Brincar;

• Expressã0 oral.

Livro págs. 40,41,42 e 43

Livro págs. 45 e 46

TER. FEIRA
06/07/2021
13/07/2021

MATEMÁTICA

• Mais adição

• Adição com três ou
mais números.

Livro págs.35 e 36
Livro págs. 36 e 37

QUARTA-FEIRA
07/07/2021

07/07/2021

14/07/2021

14/07/2021

CIÊNCIAS

HISTÓRIA

CIÊNCIA

HISTÓRIA

• Um passo a mais.

• O mundo que

queremos;

• O mundo das plantas.

• Manhã, tarde e noite.

Livro págs. 32 e 33

Livro págs. 20, 21, 22 e 23

Livro págs.34, 35 e 36

Livro págs. 24 e 25

QUINTA-FEIRA
08/07/2021

15/07/2021

08/07/2021

15/07/2021

PORTUGUÊS

ARTE

ARTE

• Produção escrita do
nome completo;

• Produção textual

• Materialidade, mundo
das coisas;

• Coisas pra dançar.
Inventar danças com
bonecos¿

Atividade no caderno

Atividade impressa

Livro págs. 36, 37, 38 e 39

Livro págs. 40 e 41
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• Teatro e objetos Livro págs. 42 e 43

SEXTA-FEIRA
09/07/2021

16/07/2021

09/07/2021
16/07/2021

GEOGRAFIA

GEOGRAFIA

ED. FÍSICA
ED. FÍSICA

• Uma casa diferente;

• Um prédio diferente;

• Construções de
moradias;

• Materiais de
construção.

• Moradia indígena;

• Trabalho na
construção.

• Jogos

• Jogos

Livro págs: 24, 25, 26 e 27

Livro págs. 28, 29, 30 e 31
Vídeo

Vídeo
Vídeo

Escola Municipal Santo Antonio                                                                                1. Bloco
Professoras – Lindinalva e Valdete. Turma – 3. Ano.Turno – Vespertino
Nome _____________________________________________________

DIA DA SEMANA DISCIPLINAS TEMAS ATIVIDADES

SEG. FEIRA
05/07/2021
12/07/2021

PORTUGUÊS • Com que letra¿

• Nossa língua

Livro pág. 39
Livro págs. 40, 41, 42, 43 e 44

TER. FEIRA
06/07/2021
13/07/2021

MATEMÁTICA • Assim também se
Aprende

• Sucessor e antecessor
de um número natural

Livro pág. 37
Livro págs.38 e 39

QUARTA-FEIRA
07/07/2021
14/07/2021
- - - - - - - -  -

CIÊNCIAS

HISTÓRIA

.

• Satélites naturais

• Lugar de viver

• Como surgem o dia e
a noite¿

• O mundo que
queremos.

Livro págs. 29 e 30
Livro págs. 18 e 19
Livro págs. 31 e 32
Livro págs. 21 e 22

QUINTA-FEIRA
08/07/2021
15/07/2021

08/07/2021

16/07/2021

PORTUGUÊS

ARTES
• Produção textual.

• Leitura e escrita.

• Brincadeirarte.

• Hoje tem espetáculo¿

Atividade impressa
Leitura no livro

Livro págs. 46, 47, 48, 49, 50 e
51.
Livro págs. 52 e 53. Vídeo

SEXTA-FEIRA
09/07/2021

GEOGRAFIA

• As representações das
paisagens;

Livro págs. 24 e 25
Vídeo
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PLANO MENSAL DE ESTUDO DO ALUNO. DE 05/07 à 16/07/2021

Escola Municipal Santo Antonio
Professoras – Milena e ValdeteTurma – 4º anoTurno – Vespertino
Nome _____________________________________________________

PLANO QUINZENAL DE ESTUDOS DO ALUNO 05/07/2021 à 16/07/2021

Dias da semana Disciplinas Temas Atividades

• Segunda-feira
05/07/2021

• 12/07/2021
Português

• 05/07 – Substantivos
Coletivos

• 12/07 – Texto: Anuncio
Publicitário: O Rei Melão.
Leitura.

• Livro páginas: 50, 51,
52/ Vídeo aula.

• Livro páginas:
57,58/Vídeo aula.

• Terça-
feira06/07/20
21

• 13/07/2021

Matemática

• 06/07 – Adição de números
naturais.

• 13/07 – Subtração de
números naturais.

• Livro páginas: 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42,
43Vídeo aula.

• Livro páginas: 44, 45,
46, 47, 48, 49/ Vídeo
aula.

• Quarta-
feira07/07/20
21

• 14/07/2021

• Quarta-feira
07/07/2021

• 14/07/2021

Ciências

História

• 07/07 – As viroses

• 14/07 – Doenças causadas
por bactérias e protozoários.

• 07/07 – Continuação:
Primeiros tempos: Você leitor.

• 14/07 – Circulação de
pessoas e Comunicação entre
elas.

• Livro páginas: 36, 37/
Vídeo aula.

• Livro páginas: 38, 39,
40, 41, 42/Vídeo aula.

• Livro páginas: 29, 30,
31/ Vídeo aula.

• Livro páginas: 32,33.
(leitura) e atividade no
caderno./ Vídeo aula.

• Quinta-
feira08/07/20
21

• 15/07/2021

• Quinta-

Português

Artes

• 08/067– Ortografia: G e J.
Interpretação: Resenha de
Filme: O bom gigante.

• 15/07 – Revisando
Substantivos: classificação.

• 08/07 –A arte é nossa; Unidos
pela arte;

• Livro páginas: 53, 54,
55,56/ Vídeo aula.

• Atividade impressa /
Vídeo aula.

• Livro páginas: 56,
57,58, 59, 60,61/ Vídeo

- - - - - - - -  -

09/07/2021

16/07/2021

16/07/2021

ED. FÍSICA

GEOGRAFIA

ED. FISÍCA

• Para representar a
paisagem.

• Jogos

• Paisagem e ponto de vista.

• O teatro Amazonas
em diferentes pontos de vista

• Jogos

Livro págs. 26. 27 e 28.

Vídeo

Livro pág. 29
Livro págs. 30 e 31

Vídeo
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feira08/07/20
21

• 15/07/2021

• 15/07 – Gente e gesto, festa,
movimento;
Tambor de crioula

aula.

• Livro páginas: 62, 63/
Vídeo aula

• Sexta-feira
09/07/2021

• 16/07/2021

• Sexta-feira
09/07/2021

• 16/07/2021

Geografia

Educação
Física

• 09/07 – A cartografia e o
Mapeamento dos lugares; A
linguagem dos mapas.

• 16/07 –Conhecer as direções
cardiais;Encontrar as direções
cardeais.

• 09/07 –Jogos

• 16/07 – Jogos

• Livro págs. 28, 29 e 30;
Vídeo aula.

• Livro págs. 30, 31/
Vídeo aula.

• Vídeo aula e
orientação no grupo.

Observação: A partir desse mês os blocos de atividades contarão com pequenos textos

para o treino e desenvolvimento da leitura, será combinado no grupo um dia da semana

em que os alunos terão que fazer a leitura de um dos textos em formato de vídeo e

enviar no grupo da turma para acompanhamento do desempenho dos educandos.

Obrigada a família pela dedicação durante as aulas.

Escola Municipal Santo Antonio
Professoras – Milena e ValdeteTurma – 5º anoTurno – Vespertino
Nome _____________________________________________________

PLANO QUINZENAL DE ESTUDOS DO ALUNO 05/07/2021 à 16/07/2021

Dias da semana Disciplinas Temas Atividades

• Segunda-feira
05/07/2021

• 12/07/2021
Português

• 05/07 – Substantivos
Primitivos, derivados, simples
e compostos.

• 12/07 Conto: A aranha
assustadora / Leitura

• Livro páginas: 54, 55,
56/ Vídeo aula.

• Livro páginas: 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69/
Vídeo aula.

• Terça-
feira06/07/20
21

• 13/07/2021

Matemática

• 06/07 – Situações de Adição
com números naturais.

• 13/07 – Situações de
Subtração com números
naturais.

• Livro páginas: 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36,
37Vídeo aula.

• Livro páginas: 39, 40,
41 / Vídeo aula.

• Quarta-
feira07/07/20
21

• 14/07/2021

• Quarta-feira
07/07/2021

• 14/07/2021

Ciências

História

• 07/07 – Fome e desnutrição /
Obesidade.

• 14/07 – Os sistemas do Corpo
– As partes que formam
nosso corpo.

• 07/07 – Povos Antigos: Os
Mesopotâmicos.

• 14/07 – O início da
Colonização do Brasil
(Capitanias Hereditárias).

• Livro páginas: 36, 37,
38,39 / Vídeo aula.

• Livro páginas: 42, 43,
44, 45, 46, 47/Vídeo
aula..

• Livro páginas: 38, 39,
40. (leitura) e atividade
no caderno./ Vídeo
aula.

• Atividade Impressa /
Vídeo aula.

• Quinta-
feira08/07/20
21

• 15/07/2021

Português • 08/067–. Adjetivos e
Locuções adjetivas.

• 15/07 –. Revisando
Substantivos: classificação

• 08/07 –Arte do presente;

• Livro páginas: 57, 58,
59 /Vídeo aula.

• Atividade impressa /
Vídeo aula

• Livro páginas: 58, 59,

614 



• Quinta-
feira08/07/20
21

• 15/07/2021

Artes
Arte contemporânea? O que é
isso?

• 15/07 – Brincar e criar arte
contemporânea?Arte que tem
Tecnologia; Arte e robôs.

60 e 61,62 e 63 / Vídeo
aula.

• Livro páginas: 64, 65,
66, 67/ Vídeo aula.

• Sexta-feira
09/07/2021

• 16/07/2021

• Sexta-feira
09/07/2021

• 16/07/2021

Geografia

Educação
Física

• 09/07 – O povo
brasileiro;Nossa raiz indígena;
Osyanomami;Festas
indígenas.

• 16/07 –Nossa raiz
africana;Abaixo o preconceito;
O quilombo dos Palmares;

• 09/07 –Jogos

• 16/07 – Jogos

• Livro págs. 36, 37, 38,
39, 40, 41 /Vídeo aula.

• Livro págs. 42, 43, 44,
45, 48 e 49/ Vídeo
aula.

• Vídeo aula e
orientação no grupo.

Observação: A partir desse mês os blocos de atividades contarão com pequenos textos

para o treino e desenvolvimento da leitura, será combinado no grupo um dia da semana

em que os alunos terão que fazer a leitura de um dos textos em formato de vídeo e

enviar no grupo da turma para acompanhamento do desempenho dos educandos.

Obrigada a família pela dedicação durante as aulas.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE
Secretaria Municipal de Educação

Escola Municipal Maria dos Anjos Andrade Lima

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

DESENVOLVIDAS NO ANO LETIVO DE 2021

São Felipe – BA

Dezembro de 2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE
Secretaria Municipal de Educação

Escola Municipal Maria dos Anjos Andrade Lima

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

NO ANO LETIVO DE 2021

A Escola Maria dos Anjos Andrade Lima, fica localizada na comunidade

do Terrão II, no município de São Felipe – Bahia. No período do ano letivo de

2021, mesmo diante de um período de pandemia e de aulas remotas, foi

desenvolvido um trabalho dinâmico, através de vídeos aulas, histórias,

atividades impressas e outros. A escola é um espaço de construção, produção

e socialização de saberes, em que devemos respeitar as habilidades e

experiências individuais de todos, além de assegurar o acesso e a

permanência dos alunos através da oferta de um ensino de qualidade.

A Escola Maria dos Anjos conta com o grupo de gestão composto pela

diretora Deilma dos Santos Ferreira, vice – diretora José Roque Alves de

Andrade, secretaria Ana Maria Andrade da Silva Lima e coordenação Maria da

Piedade Xavier de Jesus Santos.

PROJETOS INTERDISCIPLINARES

✓ Alimentação Saudável: Produtos Regionais;

✓ Projeto Festa Junina: Cantiga de roda, Danças Infantis e Quadrilha;

✓ A Diversidade da Leitura e Escrita: Poesias e Contos Infantis;

✓ Linha do Tempo: Contando e Recontando Minha História.
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INÍCIO DO ANO LETIVO

Em de de 2021 iniciamos mais um ano letivo. A recepção dos alunos

aconteceu através do grupo de whatsApp, cada turma com seus professores e

também com apresentação de vídeos de boas vidas gravado pela direção

escolar. Várias atividades foram desenvolvidas com objetivos de recepcionar

os alunos de maneira descontraída e aconchegante, mesmo estando

trabalhando de forma remota.

A Escola Maria dos Anjos desenvolveu ao longo do ano letivo projetos

voltados para o aprimoramento da leitura e escrita, valorização da alimentação

saudável focando os produtos regionais, valorização da cultura local assim

como também valorizar a importância do teatro, da música, contos infantil,

poesias. Desenvolvemos também, projeto da EJA, que permitiu aos nossos

alunos resgatar informações contidas em nossa consciência. Permitindo

conhecer quem somos em vários níveis em nossa vida.

ATIVIDADES REFERENTES AO PROJETO DIA DAS CRIANÇAS

Foram desenvolvidas diversas atividades no ambiente familiar, como:

Jogos, brincadeiras, pinturas, colagens e etc., todas segundo orientações das

professoras responsáveis.

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PDDE

Todo recurso referente ao PDDE é destinado a compras de matérias para a

escola, com o objetivo de proporcionar as melhores formas de desenvolvimento

das atividades, assim como beneficiar a aprendizagem e o bem estar do

alunado e de todo corpo escolar.

O recurso do PDDE manutenção referente a valor de custeio, foi destinado à

compra de materiais pedagógicos, materiais de higiene pessoal. Já o recurso

de capital será reprogramado para compras futuras.

Quanto o PDDE Conectada investiu na compra de equipamentos e aparelhos

necessários para ampliação e melhor acesso a conexão da internet, assim

como pagamento de serviços realizados na instalação de cabeamentos e

aparelhos na rede.
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UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PDDE

ESCOLA ABÍLIO PEREIRA

Todo recurso referente ao PDDE é destinado a compras de matérias para a

escola, com o objetivo de proporcionar as melhores formas de desenvolvimento

das atividades, assim como beneficiar a aprendizagem e o bem estar do

alunado e de todo corpo escolar.

O recurso do PDDE manutenção referente a valor de custeio, foi destinado à

compra de materiais pedagógicos, materiais de higiene pessoal e materiais de

limpeza. Quanto o valor de capital foi efetuado a compra de uma impressora e

um liquidificador industrial.

Quanto o PDDE Conectada investiu na compra de equipamentos e aparelhos

necessários para ampliação e melhor acesso a conexão da internet, assim

como pagamento de serviços realizados na instalação de cabeamentos e

aparelhos na rede.

Do recurso de PDDE Emergencial foi feita compra de materiais para

higienização pessoal e de limpeza
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ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SARNEY

RELATÓRIO FINAL DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA

ESCOLA EM 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

SÃO FELIPE – BA

DEZEMBRO DE 2021
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MUNÍCIPIO DE SÃO FELIPE ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SARNEY

Relatório

Este relatório tem como objetivo relatar as ações desenvolvidas durante o

segundo semestre do ano letivo de 2021, referente a coordenação escolar e a

rotina diária nesta unidade escolar. Onde atende a Educação Infantil, Ensino

Fundamental anos Iniciais e EPJAI- Educação de Pessoas Adultas e Idosas.

Possui 154 alunos devidamente matriculados, dividido entre 08 turmas.

Seguimos ainda com as medidas de segurança adotado desde o início do ano

devido ao COVID-19.

No final do mês de junho e início do mês de julho concluímos o primeiro

semestre. Neste momento em reunião com os professores, fazendo uso da

ferramenta digital google meeting, orientações via WhatsApp, atendimento

individuais na escola e seguindo com a ação na busca ativa.
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Todas as orientações e duvidas foram efetuadas ao seu tempo como:

preenchimento dos registros dos conteúdos, preenchimento do processo de

aprendizagem no diário, construção dos relatórios individuais dos alunos e

assistência aos professores da EPJAI. Devido ao aumento dos casos de pessoas

de COVID e pensando na segurança dos pais e responsáveis as atividades

remotas passaram a ser mensais.

Ainda em julho ocorreu algumas reuniões com o Secretário de Educação,

equipe de coordenação técnica e com a participação de diretores e

coordenadores escolares. Segundo as demandas de cada mês procuramos

sempre executar da melhor forma possível. Em agosto ocorreu um encontro com

os professores da Educação Infantil para escolha dos livros didáticos, reunião

pedagógica (orientações e ajustes) Projeto Dia dos Pais: lembrancinha aos pais

e mensagem de carinho, painéis e homenageamos os nossos estudantes

enviando lembrancinhas e mensagens.
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Planejamento com os professores da Base diversificada e EPJAI. No mês de

setembro seguimos realizando as demandas ligadas ao processo ensino-

aprendizagem, envolvendo as atividades remotas no acompanhamento, ajustes,

planejamento, ajuda nas impressões, organização e entrega aos pais. Reunião

pedagógica, participação em reunião de diretores e coordenadores na Secretaria

de Educação, execução do projeto sobre a família um momento de homenagear

e mostra a importância da família através de lembrancinhas personalizadas,

vídeos com mensagens mostrando a valorização e incentivando o papel da

família em dias difíceis como na pandemia. Foi trabalhado o Dia da Pátria

confeccionando jogos da memória usando os símbolos da pátria, painel e vídeos

incentivando o respeito.

Em reunião com os professores chegaram a um consenso em continuar com as

atividades remotas sendo mensal, porém para os alunos da EPJAI nos foi

orientado que deveriam ser quinzenais. Logo no início do mês de outubro

tivemos uma reunião na secretaria de Educação para diretores e coordenadores

onde recebemos orientações sobre o encerramento do ano letivo. Organizamos

por etapa as reuniões na unidade escolar convocamos os professores da Base
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Diversificada e informamos todos os procedimentos a serem adotados para o

encerramento. A segunda etapa com os professores da EPJAI informações

sobre o encerramento e o Projeto Coisas que eu sei: leitura, como abordar com

os alunos, a importância, a troca de experiência e contribuição. A terceira etapa

com os professores de Base Comum informações sobre o enceramento e a

organização de todo processo final.

Execução do projeto Dia das crianças: proposta utilizar a ferramenta digital

promovendo a interação com uma gincana, lançando desafios, envio de vídeos

das brincadeiras favoritas, confecção de brinquedo com sucata, lembrancinhas,

mensagem, painel e vídeo de animação. Projeto Dia dos professores uma

valorização deste profissional em tempos difíceis vem dando uma importante

contribuição para aprendizagem dos educandos, foi organizado um painel

homenageando todos os profissionais desta unidade escolar, mensagens,

oração, felicitações, várias lembrancinhas e guloseimas.

Seguindo as orientações para o mês de novembro os professores elaboraram o

último bloco de atividades do ano letivo e os pais / responsáveis estariam

fazendo a devolutiva das atividades antigas preenchidas juntamente com os

livros didático e os cadernos. Com a conclusão das atividades remotas e retorno

das mesmas chegamos na fase de organizar os documentos necessários. Os

professores receberam orientações, acompanhamento em todo o processo de
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encerramento para o ano letivo, quanto ao preenchimento dos diários, registro

dos conteúdos, do processo avaliativo, correção do livro, correção das

atividades, construção dos relatórios individuais e da turma. Acompanhamento,

organização para a culminância do projeto “ Coisas que eu sei” da EPJAI.

Iniciamos o mês de dezembro com a apresentação do projeto que ocorreu na

unidade escolar com a participação dos professores, alunos, direção,

coordenadora da EPJAI Angélica e demais componentes da Equipe Técnica da

Secretaria de Educação.

Momento de trocas de experiências e interações mostrando o trabalho

desenvolvido pela coordenadora escolar e professores juntamente com os

alunos. Seguimos na construção e correção da documentação necessária para

o encerramento do ano letivo. Ornamentação do espaço escolar com tema

natalino e mensagem aos alunos, familiares e professores. Participação na

socialização do projeto “Coisas que eu sei” da EPJAI entre diretores e

coordenadores escolares organizado pela coordenadora da EPJAI Angélica

juntamente com a Secretaria de Educação. Organização, ornamentação do

espaço escolar e confecção de lembrancinhas para o momento solene na

entrega dos certificados. Na solenidade de entrega dos certificados contamos

com a presença dos alunos da turma do GV e 5º Ano, familiares, direção e

representantes da Secretaria de Educação, realizado no dia 09/12/2021.
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Analise e organização da ata final de resultado, limpeza e organização na

unidade escolar, conferencia e organização dos materiais escolares no

almoxarifado. Neste ano de 2021 foram distribuídos kits de alimentação pela

Secretaria de Educação para os alunos da Educação Infantil, Ensino

Fundamental Anos Iniciais e EPJAI, nesta unidade escolar, seguindo sempre um

cronograma de entrega durante todo ano. Os alunos e os professores foram

contemplados com os kits pedagógico enviado pela Secretaria de Educação.

A participação dos pais e responsáveis podemos dizer que atingiu um

percentual de 97% com o compromisso na educação dos filhos, apesar de

muitos não residirem próximo a escola. Fazendo o acompanhamento e

observação durante todo processo de ensino aprendizagem com relação as

atividades remotas, pode-se dizer que o aprendizado dos alunos atingiu um

percentual de 70%. No que se refere ao acesso das atividades remotas 100%

dos alunos tiveram acesso, à participação e interação nos grupos de WhatsApp

nem todos disponibilizam dessa ferramenta digital ainda, nas realizações das

atividades nos livros e cadernos houve uma boa execução nas atividades. As

dificuldades enfrentadas esse ano foram muitas desde ainda com o covid-19, a

localização da unidade escolar, as chuvas sempre constantes dificultavam o
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acesso à escola, ficando as estradas comprometidas também. Problemas com

a eletricidade. O trabalho realizado nesta unidade escolar vai muito além do

pedagógico, ao longo de todo o ano foi dado suporte na limpeza, inclusive em

três momentos ocorreram faxina geral que contamos sempre coma a

participação de alguns professores contratados: Antonieta Teixeira Ferreira,

Denise Nascimento das Virgens, Joseane de Jesus Souza e Laianne Lopes de

Cerqueira.

Todas as ações que desenvolvemos nesta unidade de ensino foram realizados

sempre em parceria entre direção e coordenação. No que se refere as demandas

propostas para esse ano letivo de 2021 foram todas executas dentro das normas

sempre respeitando o tempo estipulado.

Concluímos destacando que a educação não se constrói sozinho é um conjunto

de várias contribuições no qual estamos inseridos neste contexto. Cada um de

nós temos contribuído na construção por uma educação de qualidade para o

nosso município.

São Felipe-Ba, dezembro de 2021
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MUNÍCIPIO DE SÃO FELIPE ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA

LOCALIDADE – BOM GOSTO

ANO LETIVO – 2021

RELATÓRIO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ANO LETIVO DE 2021

O ano de dois mil e vinte e um trouxe diversos desafios para a população

mundial, considerando a situação atípica que estamos vivendo, devido à pandemia

do COVID 19 que assola o mundo, as unidades escolares tiveram que suspender as

aulas presenciais, no Brasil não foi diferente, cada escola teve que encontrar a

melhor maneira de continuar as atividades pedagógicas nesse período, garantindo o

direito de aprender dos alunos. Buscamos juntamente com nossos alunos nos

adaptarmos a modalidade de educação à distância, sendo essa a principal

alternativa de continuidade de aprendizado dos nossos educandos. As mídias

sociais estão sendo umas das nossas principais ferramentas do ano letivo em curso.

Essa não é a melhor forma de desenvolver a educação das nossas crianças, mas

diante da atual conjuntura que estamos passando, foi a melhor forma que

encontramos para continuarmos nosso processo de aprendizagem.

A organização administrativa da Escola Municipal Presidente Costa e Silva é

composta por gestora, coordenadora, secretário escolar e o corpo docente. Sendo

no total de nove professores.

A Unidade Escolar atende a modalidade da Educação Infantil, Ensino

Fundamental I e EPJAI (Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas), no total

de 141 alunos.
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Ações Pedagógicas

➢ Jornada Pedagógica (11 e 12/02/2021), Tema: Conectando Saberes.

Em decorrência da pandemia do COVID-19, a jornada pedagógica

aconteceu online, por meio de lives. Desta forma a Equipe Diretiva,

juntamente com o corpo Docente, se reuniram na escola para participar

desse momento de reflexão, discussão e orientações sobre as práticas

pedagógicas realizadas no cotidiano escolar em tempo pandêmico.

➢ Planejamento (17 e 18/02/2021). Pensando na qualidade de ensino,

antes de qualquer coisa é preciso estabelecer um diálogo entre todos

envolvido nesse processo. Desta forma, o Corpo docente, Gestora e

Coordenadora escolar se reúnem para fazer o planejamento anual. Essa

atividade é desafiadora, pois é o momento que todos os atores

envolvidos no processo educacional estejam juntos para pensar e

repensar sobre as estratégias, metodologias a serem desenvolvidas

durante o ano letivo, a fim de melhorar a qualidade de ensino.

➢ Reunião de Pais/Mestre (08/03/2021). A reunião foi realizada com o

Corpo Docente, os Pais e a Equipe Diretiva. Sendo por turma, para

evitar aglomeração e seguindo as normas da vigilância sanitária. No ato

da mesma, foi feita apresentação dos professores, rotina da escola,

informações sobre o transporte e a merenda escolar. E aproveitando a

oportunidade foram sanadas as dúvidas que surgiram dos

pais/responsáveis.

➢ Criação do grupo via WhatsApp (05/04/2021). Os grupos foram criados

com a finalidade de postar as atividades remotas, acompanhar o

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, manter a comunicação

com os pais/responsáveis e orientar os mesmos, quanto as atividades a

serem realizadas pelos alunos.

➢ Bloco de atividades impressas: Conhecendo a realidade da nossa

comunidade escolar e sabendo que nem todos têm acesso a uma
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internet de qualidade e um aparelho celular, foi disponibilizado bloco de

atividades quinzenais a todos os alunos, pois essa foi à estratégia mais

viável que encontramos para continuarmos as atividades pedagógicas e

mantermos os educandos conectados não só com a escola, mas

também com o processo de aprendizagem.

➢ Busca Ativa de alunos: A suspensão das aulas presenciais por causa da

pandemia de Covid-19 fez crescer a preocupação com a evasão. Diante

desta realidade a Equipe Diretiva, juntamente com o Corpo Docente,

realizaram ações para garantir que nenhuma criança ou jovem fique de

fora, garantindo assim, a aprendizagem dos alunos.

➢ Distribuição de kits de alimentação para as modalidades da Educação

Infantil e Ensino Fundamental I e Educação de Pessoas Jovens, Adultas

e Idosas para os alunos.

➢ Aniversário da Cidade de São Felipe: Emcomemorando os 141 anos da

cidade de São Felipe, foram desenvolvidas apresentações por meio de

vídeo, relacionada a data comemorativa. No qual a Equipe Escolar, e

alunos tiveram sua participação, fazendo parte dessa história.

➢ Reunião sobre a Reelaboração do Referencial Curricular do município

de São Felipe, Bahia, (04/06/2021). Orientações sobre a Reelaboração

do Referencial Curricular do Município, como a finalidade de assegurar

os princípios educacionais e os direitos de aprendizagem de todos os

estudantes, em toda a Educação Básica.

➢ Datas Comemorativas: As datas comemorativas foram trabalhadas por

meio de atividades lúdicas, visando fazer da aprendizagem um momento

prazeroso e muito produtivo. Vale ressaltar que como forma de carinho

foi entregue singelas lembranças no Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia

dos Estudantes e Dia das Crianças.

➢ Reunião com o Corpo Docente e Equipe Diretiva: A reunião pedagógica

ao longo do ano letivo proporcionou momentos de aprendizado tanto

para equipe diretiva como para o corpo docente. Esses momentos foram
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de suma importância, com trocas de experiências e esclarecimentos de

dúvidas sobre a condução das atividades na escola ao longo do ano

letivo.

➢ Reunião com todos os funcionários da unidade escolar, juntamente com

os pais/responsáveis com o objetivo de formar o Comitê de Governança

Escolar, para um possível retorno das aulas presenciais.

➢ Sábado Letivo: Foram postadas atividades lúdicas para a Educação

Infantil e atividades envolvendo leitura e as quatro operações para as

turmas do Ensino Fundamental I. Sendo dinâmicos e produtivos.

➢ Sábado Pedagógico: Os sábados pedagógicos foram bastante produtivo

no decorrer de cada trimestre, foram sugeridas propostas de ação para

superar as dificuldades apresentadas, a fim de alcançar os objetivos

desejados. Essa prática foi contínua no decorrer do ano letivo. Vale

ressaltar que, a educação é uma parceria, a boa relação e a confiança

que temos entre a equipe escolar é de fundamental para o bom

desenvolvimento do aprendizado do alunado, criando assim, um

ambiente de muito diálogo para que tudo saia conforme o planejado.

➢ Retorno das aulas semipresenciais (04/10/2021). As aulas

semipresenciais para a turma do 5º ano do Ensino Fundamental I dos

anos iniciais, iniciaram seguindo todos os protocolos de segurança,

como aferição da temperatura, uso de máscara, higienização das mãos,

distanciamento social, uso do álcool em gel 70%, dentre outras medidas.

➢ Aniversário da Escola Municipal Presidente Costa e Silva. Em

comemoração aos 51anos da Unidade Escolar, foi realizada uma

semana festiva no mês de outubro (18/10 – 22/10/2021), do ano em

curso. As atividades realizadas foram o hasteamento da Bandeira, Hino

Nacional Brasileiro, Trajetória da Escola (nucleação), depoimentos de

alunos e professores que já passaram pela Unidade de Ensino e

apresentação de alunos atuais e professores, por meio das redes

sócias.
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O encerrramento aconteceu no dia vinte e dois de outubro na própria

escola com a participação da Equipe Escolar, representante da

comunidade e Secretário de Educação, juntamente com sua equipe.

➢ No dia 09/11/2021, no turno vespertino foi aplicada a prova da Saeb-

Sistema de Avaliação da Educação Básica, com a finalidade de avaliar a

qualidade do ensino brasileiro.

➢ Projeto Interdisciplinar/Tema: Coisas que eu sei. Esse projeto foi

desenvolvido com as turmas da EPJAI, com foco nos conhecimentos

populares, resgatando manifestações culturais e informações do censo

comum, o conhecimento de caráter empírico fortemente presente nas

produções dos alunos

➢ Reunião com o Corpo Docente E Equipe Diretiva (11/11/2021), para

tratarmos assuntos referentes ao processo de aprendizagem dos alunos

e o término do ano letivo.

Recursos Financeiros Destinados à Educação

PDDE Manutenção primeira parcela: Recebeu-se o valor de custeio R$

1.344,00, destinado a aquisição de materiais pedagógicos e consumo.  E o

valor de Capital R$ 576,00 para aquisição de bens permanentes.

PDDE Manutenção segunda parcela: Recebeu-se o recurso de custeio R$

1.344,00, destinado a aquisição de materiais pedagógicos e consumo. O valor

de capital R$ 576,00, para a aquisição de bens permanentes.

PDDE – Qualidade / Conectada: Foi elaborado um plano de aplicação

financeira, onde recebeu-se o valor de custeio R$ 851,00, esse valor foi

destinado para o serviço de instalação e cabeamento de rede e antivírus

kaspersky total, e o valor de capital R$ 1.600,00, foi usado na compra de dois

Roteadores AC 1200, um Nobreak 700VA e um rack p/switch de parede para

ampliação da rede de internet no âmbito escolar.
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Programa Mais Alfabetização: Recebeu-se o recurso no valor de R$ 819,58,

destinado à aquisição de materiais didático e limpeza.

PDDE Emergencial – Recebeu-se o recurso de custeio no valor de R$ 220,20,

esse valor foi destinado à aquisição de material de limpeza e o valor do capital

R$ 94,61, foi destinado à aquisição de bens permanentes.

_______________________________________________________________

Maria Regina Rebouças Barbosa Silva

Coordenadora Escolar

______________________________________________________

Marizete Bury dos Santos

Diretora Escolar
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MUNÍCIPIO DE SÃO FELIPE ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO
LOCALIDADE – SAPEZINHO DO BOM GOSTO

ANO LETIVO – 2021

RELATÓRIO DAS AÇÕES DESENVOLVIDA NO ANO LETIVO DE 2021

Breve Histórico da Escola Municipal Presidente Castelo Branco

A Escola foi fundada em 1970, na gestão do prefeito Hugo Andrade

Figueiredo, sendo uma escola de pequeno porte. Em 2003 passou por um

processo de nucleação, visando orientar os professores e subsidiar o processo

de ensino/aprendizagem. Tornando assim, a Escola Municipal Presidente

Castelo Branco, núcleo das demais escolas anexas: Escola Municipal Presidente

Costa e Silva, Escola Municipal Campo das Flores, Escola Municipal Nossa

Senhora das Graças e Escola Municipal Crisógno Souza Nunes.

No ano de 2016 por conta da inquietação de pais/responsáveis e

professores houve a necessidade da Escola Municipal Campo das Flores,

situada no Campo das Flores e a Escola Municipal Crisógno Souza Nunes,

situada na Copioba da Boa Esperança, agregar-se a Escola Municipal

Presidente Costa e Silva, ficando independente da Escola Municipal Presidente

Castelo Branco.

Em 2017 foi realizada uma reforma onde a Escola Municipal Presidente

Castelo Branco se tornou uma escola de médio porte. Sua clientela é

proveninente do campo; mantida pela Prefeitura Municipal, atende as seguintes

modalidades de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental I e EPJAI

(Educação de Jovens, Adultos e Idosos). Sendo que na Educação Infantil Tempo

Integral, atendemos 104 alunos, no Ensino Fundamental I, atendemos 89 alunos

e na modalidade EPJAI, atendemos 45 alunos, no total são atendidos 238

alunos.

A organização administrativa é composta por gestora, coordenadora

pedagógica e secretária escolar e o corpo docente da escola é composto por 14

640 



professoras.

A escola dispõe de uma área externa onde, se encontra um parque para

as crianças, um pátio, uma cozinha com despensa, três depósitos - cada um com

sua função (materiais didáticos, materiais de limpeza e arquivos), área de serviço

equipada com máquina de lavar e lavanderia, uma secretaria que também

funciona como sala dos professores, uma diretoria, um banheiro para

funcionários e cinco para os alunos, um dormitório para as crianças da educação

infantil e nove salas de aula (cinco destinadas para a educação infantil e quatro

para o ensino fundamental I).

As salas de aula são amplas, com boa iluminação, ventilação, são

forradas e possuem espaços para armários, mesa e carteira para os professores

e para os alunos. Há também um refeitório onde são servidas as refeições, tudo

em bom estado de conservação, tornando um ambiente confortável e acolhedor

para receber as crianças.

O abastecimento de água é feito através do poço artesiano e é filtrada

para o consumo, o esgoto é destinado a fossa e o lixo é recolhido.

.

Ações Pedagógicas

➢ Jornada Pedagógica (11 e 12/02/2021), Tema: Conectando Saberes. Em

decorrência da pandemia do COVID-19, a jornada pedagógica aconteceu

online, por meio de lives. Desta forma a Equipe Diretiva, juntamente com

o corpo Docente, se reuniram na escola para participar desse momento

de reflexão, discussão e orientações para fortalecer a prática pedagógica.

➢ Planejamento (17 e 18/02/2021). O ano letivo se inicia e, com ele, Corpo

docente, Gestora e Coordenadora escolar se reúnem para fazer o

planejamento anual. Essa atividade, embora seja sempre desafiadora,

não deve ser vista como mera burocracia, pois é o melhor momento que

todos os atores envolvidos no processo educacional estejam juntos para

pensar e repensar sobre as estratégias, metodologias a serem

desenvolvidas durante o ano letivo, a fim de oferecer um ensino de

qualidade.
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➢ Reunião de Pais/Mestre (06/03/2021). A reunião foi realizada com o

Corpo Docente, os Pais e a Equipe Diretiva. Sendo por turma, para evitar

aglomeração e seguindo as normas da vigilância sanitária. No ato da

mesma, foi feita apresentação dos professores, rotina da escola,

informações sobre o transporte e a merenda escolar. E aproveitando a

oportunidade foi sanada dúvidas que surgiram dos pais/responsáveis.

➢  Criação do grupo via WhatsApp (13/04/2021). Os grupos foram criados

com objetivo de postar as atividades remotas, acompanhar o

desenvolvimento dos alunos, manter a comunicação com os

pais/responsáveis e orientar os mesmos, quanto as atividades a serem

realizadas pelos alunos. Além de ser uma ferramenta importante para o

envio de atividades complementares para as crianças, os grupos servem

para o compartilhamento de vídeos de historinhas e musiquinhas,

brincadeiras, tudo com o objetivo de auxiliar a família.

➢ Bloco de atividades impressa: Conhecendo a realidade da nossa

comunidade escolar e sabendo que nem todos têm acesso a uma internet

de qualidade e um aparelho celular, foi disponibilizado bloco de atividades

quinzenal a todos os alunos, pois essa foi a estratégia mais viável que

encontramos para continuarmos as atividades pedagógicas e mantermos

um elo educacional com nossos educandos. É importante salientar que

os pais/responsáveis que sinalizaram dificuldades em se deslocar até a

escola para fazer a retirada e a devolutiva do bloco de atividades remotas,

não ficaram prejudicados, pois foram feitas de forma domiciliar.

➢  Busca Ativa de alunos: A suspensão das aulas presenciais por causa da

pandemia de Covid-19 fez crescer a preocupação com a evasão. Diante

desta realidade a equipe diretiva, juntamente com o corpo docente,

realizaram ações para garantir que nenhuma criança ou jovem fique de

fora, garantindo assim, a aprendizagem dos alunos.

➢ Distribuição de kits de alimentação para as modalidades da Educação

Infantil e Ensino Fundamental I e Educação de Pessoas Jovens, Adultas

e Idosas para os alunos.
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➢ Aniversário da Cidade de São Felipe: Em comemorando os 141 anos da

cidade de São Felipe, foram desenvolvidas apresentações por meio de

vídeo, relacionada a data comemorativa. No qual cada seguimento teve

sua participação, fazendo parte dessa história.

➢ Reunião sobre a Reelaboração do Referencial Curricular do município de

São Felipe, Bahia, (03/06/2021). Orientações sobre a Reelaboração do

Referencial Curricular do Município, como a finalidade de assegurar os

princípios educacionais e os direitos de aprendizagem de todos os

estudantes, em toda a Educação Básica.

➢ Datas Comemorativas: As datas comemorativas foram trabalhadas por

meio de atividades lúdicas, visando fazer da aprendizagem um momento

prazeroso e muito produtivo. Vale ressaltar que como forma de carinho

foram entregues singelas lembranças no Dia das Mães, dos Pais, dos

Estudantes e Dia das Crianças.

➢ Reunião com o Corpo Docente e Equipe Diretiva: A reunião pedagógica

ao longo do ano letivo proporcionou momentos de aprendizado tanto para

equipe diretiva como para o corpo docente. Esses momentos foram de

suma importância, com trocas de experiências e esclarecimentos de

dúvidas sobre a condução das atividades na escola ao longo do ano letivo.

➢ Reunião com todos os funcionários da unidade escolar, juntamente com

os pais/responsáveis com o objetivo de formar o Comitê de Governança

Escolar, para um possível retorno das aulas presenciais.

➢ Sábado Letivo: Foram postadas atividades lúdicas para a Educação

Infantil e atividades envolvendo leitura e as quatro operações para as

turmas do Ensino Fundamental I. Sendo dinâmicos e produtivos.

➢ Sábado Pedagógico: Os sábados pedagógicos foram bastante produtivo

no decorrer de cada trimestre, foram sugeridas propostas de ação para

superar as dificuldades apresentadas, afim de alcançar os objetivos

desejados. Essa prática foi contínua no decorrer do ano letivo.  Vale

ressaltar que, a educação é uma parceria, a boa relação e a confiança
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que temos entre a equipe escolar é de fundamental para o bom

desenvolvimento do aprendizado do alunado, criando assim, um ambiente

de muito diálogo para que tudo saia conforme o planejado.

➢ Retorno das aulas semipresenciais (04/10/2021). As aulas

semipresenciais para a turma do 5º ano do Ensino Fundamental I dos

anos iniciais, iniciaram seguindo todos os protocolos de segurança, como

aferição da temperatura, uso de máscara, higienização das mãos,

distanciamento social, uso do álcool em gel 70%, dentre outras medidas.

➢ No dia 09/11/2021, no turno matutino foi aplicada a prova da Saeb-

Sistema de Avaliação da Educação Básica, com a finalidade de avaliar a

qualidade do ensino brasileiro.

➢ Projeto Interdisciplinar/Tema: Coisas que eu sei. Esse projeto foi

desenvolvido com as turmas da EPJA (Educação de Pessoas Jovens,

Adultas e Idosa), com foco nos conhecimentos populares, resgatando

manifestações culturais e informações do censo comum, o conhecimento

de caráter empírico fortemente presente nas produções dos alunos.

➢ Reunião com o Corpo Docente E Equipe Diretiva (12/11/2021), para

tratarmos assuntos referentes ao processo de aprendizagem dos alunos

e o término do ano letivo.

Recursos Financeiros Destinados a Educação

PDDE Manutenção primeira parcela: Recebeu-se o valor de custeio R$

2.312,00, destinado a aquisição de materiais pedagógicos e consumo.  E o valor

de Capital R$ 578,00 para aquisição de bens permanentes.

PDDE Manutenção segunda parcela: Recebeu-se o recurso de custeio R$

2.312,00, destinado a aquisição de materiais pedagógicos e consumo. O valor

de capital R$ 578,00, para a aquisição de bens permanentes.
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PDDE – Qualidade / Conectada: Foi elaborado um plano de aplicação

financeira, onde recebeu-se o valor de custeio R$ 651,00, esse valor foi

destinado para o serviço de instalação e cabeamento de rede, e o valor de capital

R$ 1.800,00, foi usado na compra de dois Roteadores AC 1200MBPS e dois

Nobreaks 700VA, para ampliação da rede de internet na unidade escolar.

Programa Mais Alfabetização: Recebeu-se o recurso no valor de R$ 3.398,84,

destinado à aquisição de materiais didático e limpeza.

PDDE Emergencial – Recebeu-se o recurso de custeio no valor de R$ 209,42,

esse valor foi destinado à aquisição de material de limpeza e o valor do capital

R$ 89,04, foi destinado à aquisição de bens permanentes.

Portanto, esses recursos destinados à educação proporcionam um bom

funcionamento da unidade escolar.

____________________________________________________________
Maria Regina Rebouças Barbosa Silva

Coordenadora Escolar

____________________________________________________________
Maria da Lapa Rebouças Almeida

Diretora Escolar
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Relatório anual

O relatório seguinte presta esclarecimentos de todos os registros de atividades

realizadas por esta unidade escolar.

Iniciamos o ano de 2021, assolado pela Pandemia do Covid-19, comprometendo

o desenvolvimento escolar, e diante de tudo isso fizemos adaptações

diferenciadas, continuamos o ensino escolar para que não houvesse prejuízo

ainda maior na aprendizagem dos alunos, continuamos em isolamento social,

cujas orientações vêm da Organização Mundial da Saúde e Decretos Municipais.

O ano letivo iniciou no dia cinco de abril de dois mil e vinte um, mas uma semana

antes fizemos uma reunião com professores e a nova Coordenadora Pedagógica

Edneia Lessa, na sede provisória desta unidade escolar (Igreja do Caboclo) para

passar as orientações recebidas da SEMED para início do ano letivo, ainda de

maneira remota. Planejamos e alinhamos em reunião que as atividades seriam

quinzenais, foi apresentado através de slides o organizador curricular por

disciplina/série a cada professor, o Referencial Curricular do Município de São

Felipe para que cada um se familiarizasse com documento para Planejamento

do primeiro lote de atividades remotas.

Nesse mesmo período, já pensando no retorno das aulas mesmo que remotas

foi feito a aquisição de diversos materiais pedagógicos, pensando em estreitar

laços com a família e os alunos, encaminhamos juntos com o primeiro bloco de

atividades um kit pedagógico com; classificador, lápis, borracha, lápis de cor,

hidrocor, giz de cera e folhas de papel de ofício e assim contemplando os alunos

da Educação Infantil e Ensino fundamental I. Como foi proposto em reunião, os
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professores encaminharam com antecedência as atividades para o e-mail da

escola para fazermos uma verificação e validação, e assim impressões.

Dando continuidade as entregas das atividades, percebemos que o terceiro e

quarto bloco de atividades, houve uma diminuição nas retiradas, mas no quinto

bloco de atividades, nesse mesmo período a secretaria de educação,

encaminhou os kits de alimentação escolar, então conseguimos atualizar as

entregas de atividades atrasadas e dos livros. Mas mesmo assim não alcançou

100%.

Durante esse período, tendo uma atenção especial para busca ativa,

principalmente os alunos que não compareceram para retiradas dos blocos

anteriores, onde levamos as atividades até eles. Vale ressaltar que houve pais

que começaram as retiradas depois dessa busca ativa. Nesse momento delicado

é importante salientar que a motivação aos alunos para romperem as

dificuldades que vão surgindo, a socialização do conhecimento está sendo

incentivada e vem se tornando uma pratica constante, mesmo não havendo a

participação total dos alunos, alunos esses que não puderam ser adicionados

aos grupos de WhatsApp, por diferentes motivos apresentados pela família.

Ainda no I Trimestre, conseguimos com o apoio da Secretaria de Educação

reformar um banheiro que estava desativado e assim possibilitando melhores

condições de higiene a equipe diretiva. Encerramos o I trimestre com

aproveitamento bom, tanto nas retiradas quanto na devolução das atividades.

Diante desse momento de Pandemia, o apoio das famílias e de suma

importância para realizar essas atividades com os nossos alunos, por isso é

interessante que tenhamos um olhar e um diálogo voltado para as famílias, seja

por meio de vídeos chamadas, por telefone ou por mensagens, desde que

tenham contato com a família.
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No II Trimestre continuamos com a modalidade de ensino remoto, onde

encaminhamos atividades para que os alunos respondam em casa, com o apoio

da família. Foi adquirido também uma nova impressora para complementar

demanda das impressões de atividades. Continuamos o processo, os

professores encaminham as atividades para e-mail da escola, a equipe diretiva

faz as impressões, assim como a distribuição aos pais ou responsáveis. Nesse

mesmo período foi disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação em

conjunto com a Prefeitura Municipal kits pedagógicos, abrangendo todos os

seguimentos desta unidade escolar, na oportunidade fizemos a busca ativa de

alunos, que por algum motivo deixaram de fazer a retirada do material de apoio

das aulas no grupo de WhatsApp.

Também para o Ensino Fundamental foi entregue mais um lote do Kit

Alimentação, que mais uma vez foi uma união entre a Secretaria de Educação e

a Prefeitura Municipal do Município. O que vimos nesses dias foi um trânsito de

pessoas à secretaria da escola, que em muitos meses não havíamos

presenciado. Entendemos a situação vivida por muitas famílias, onde muitas

passam por necessidades extremas e, ver a alegria e o agradecimento nos seus

rostos, não tem preço.

Muitas famílias nos relatam a dificuldade de vir até a secretaria para a retirada

das atividades impressas e indagam o porquê de não ser mensal. Passamos

para as Coordenadoras Técnicas da secretaria dos segmentos que atuam em

nossa escola e, agora a partir do III Trimestre, início de outubro as retiradas

serão mensais.

Em meados do mês de agosto, entramos em contato com os Pais/Responsáveis

da turma do 5º ano, composta por 15 alunos, no intuito de conversarmos e

alinharmos sobre o reforço que estaríamos oferecendo a esses alunos tanto para
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a prova Saeb, quanto uma preparação para o próximo ano. Mas a negativa foi

em massa. A presença de 15 foram 05 e todos foram contra a volta desses

alunos às salas de aula.

A Secretaria de Educação marcou uma reunião com Coordenadoras e diretores

para discutirmos e alinharmos sobre um documento que orienta alguns plantões

Pedagógicos na escola para solucionar dúvidas dos alunos e prepara-los para a

prova Saeb. Mais uma vez entramos em contato com os pais, para sabermos da

opinião deles para esses plantões...

Ainda no II Trimestre, nos foi pedido pela SEMED, um plano de ação para um

possível retorno às aulas semipresenciais, onde fizemos um Comitê de

governança que fiscalizará todo esse processo de volta (ou não) às aulas. No

mesmo documento que entregamos à secretaria de educação, foi anexado um

relatório onde foi exposto a situação atual da Escola Municipal do Caboclo: em

processo de conclusão das obras de construção e, sendo assim, fica

impossibilitado esse retorno.

No dia 20/09/2021, fizemos um encontro com os professores da EPJAI,

juntamente com a Coordenadora Técnica desta secretaria, Angélica Rebouças,

com o intuito de alinharmos algumas demandas (cadernetas, Proposta – Projeto,

Término do II Trimestre e Início do III). Foi um momento importante e

esclarecedor para todos os presentes.

Na manhã do dia 22/09/2021, recebemos as representantes do NAP (Núcleo de

Apoio Psicopedagógico), Priscila – Psicóloga e Ana Rita – Psicopedagoga, onde

explanaram sobre a situação pandêmica que estamos vivendo e que devemos

nos manter mentalmente sadios para os novos acontecimentos que estão por

vir, seja uma volta as aulas presenciais ou continuar com o processo remoto,

que por ser mais trabalhoso demanda uma carga mental maior. A proposta do

NAP, originária da SEMED é fazer um acolhimento a estes profissionais de
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educação para um possível retorno aos seus locais de trabalho e receber esses

alunos da melhor maneira possível.

Há sempre uma inquietação com os alunos que não podem acompanhar o grupo

de estudo na plataforma digital. Porém, temos feito busca ativa o tempo todo:

indo à casa dos pais e responsáveis para que eles possam ir até a unidade fazer

a retirada e/ou fazendo ligações semanais, com o intuito de estreitar, ainda mais,

a parceria da Família com a escola.

Com todos os percalços que esse processo remoto acarreta, neste II Trimestre,

em todas as turmas, conseguimos alcançar mais de 50% das entregas e

devoluções das atividades e, isso, nos deixou satisfeitos com o esforço e

desempenho do nosso trabalho. Nos primeiros dias do mês de outubro, tivemos

várias reuniões tanto na SEMED, quanto na secretaria da escola, para fazermos

alinhamentos acerca da Prova Saeb para o 5º ano e para o encerramento letivo.

Sentamos com os professores do Ensino regular e da EPJAI, para ordenar os

passos para o encerramento do ano letivo, enumeramos algumas datas e

orientações recebidas da secretaria em acordo com todos os regentes. Na

oportunidade, entregamos alguns mimos, oferecidos pela escola e pela

Secretaria de Educação, a eles em homenagem pela passagem do dia do

professor.

A partir do início do terceiro trimestre os blocos de atividades começaram a ser

entregues mensais para o ensino regular e a EPJAI continuou quinzenais; com

a entrega desse bloco, as professoras fizeram a entrega das lembranças pelo

dia das Crianças. O mês de outubro transcorreu normalmente, com as entregas

e devolutivas das atividades remotas.

No dia 05 de novembro tivemos uma reunião com os Pais da turma 5º ano, para

passar as orientações para a aplicação da Prova Saeb, tais como: horário, local,

aplicador, dentre outros avisos. Na oportunidade, as professoras regentes da
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turma, Raimunda e Angelita, aplicaram um simulado teste para verificar o

desempenho dos alunos, assim como, a marcação do gabarito de resposta.

A Prova Saeb foi realizada na Igreja, onde funciona a secretaria da escola e

fazemos as reuniões, no dia nove de novembro, às 13:30h da tarde. O aplicador

Mateus foi muito paciente e solicito com todos os presentes. O lanche foi

oferecido pela Semed; a mesma deu para brinde aos alunos da turma do 5º ano

um Fone de ouvido, a escola por sua vez, adquiriu duas caixas de som pequena

para complementar o sorteio após a prova.

No início do mês de novembro foi disponibilizado pela Secretaria de Educação,

aos alunos da EPJAI, kits Alimentação. Os professores fizeram a retirada de

alguns kits para eles mesmo entregar a seus alunos e, outros fizeram na

secretaria da escola mesmo.

As atividades remotas serão finalizadas no dia 19/11 para todos os segmentos,

assim como o encerramento letivo. Para a EPJAI, os professores têm até o dia

30/11 para concluir o processo de Atas finais, se desvinculando assim da escola.

Os professores fizeram a entrega de lembranças (como chaveiros, copo e mine

calendário) como uma maneira de agradecê-los pelo ano produtivo para ambos.

Os segmentos Educação Infantil e Ensino Fundamental também encerraram

com seus alunos no dia 26/11 e a partir daí, deram início ao processo de

Atualização das cadernetas, confecção dos relatórios finais do diário de classe

e para as atas finais. Os grupos se mantiveram abertos para avisos e envio de

orientações, como renovação (que já começou desde o dia 03/11), entrega dos

materiais escolares corrigidos, assim como, atestados e transferências.

Na semana que compreendeu do dia 22 a 26/11 as professoras do ensino regular

vieram a unidade escolar para fazer as devidas correções das atividades

remotas e livros didáticos devolvidos, para servir de auxílio na composição dos

relatórios, conceitos e a notas dos alunos. Na oportunidade, as Coordenadoras
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Técnicas, Celina e Deisiane, estiveram na escola em visita e conversou com as

professoras que aqui estavam.

Concluímos a EPJAI no dia 30/11, onde convidei os professores para alinharmos

sobre a apresentação das ações que foram desenvolvidas na escola no ano de

dois mil e vinte e um, num encontro promovido pela Coordenadora Técnica

Angélica Rebouças no dia 07/12. Foi uma reunião muito proveitosa e cheia de

trocas de experiências e vivências.

No decorrer deste trabalho constatou-se que as novas tecnologias estão cada

vez mais presentes na escola, exigindo dos educadores saberes tecnológicos

necessários para construção e reconstrução das práticas pedagógicas. Vale

frisar que a formação continuada pode contribuir para superação dos desafios

colocados no mundo globalizado, favorecendo a modernização da instituição

escolar. Nesse sentido, a formação e prática precisam caminhar juntas,

ampliando as possibilidades 10 de reflexão do uso de recursos tecnológicos e

cabe a todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, romper com

paradigmas.

Franciana Firmino da Costa
Diretora Escolar
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Relatório sobre as atividades desenvolvidas durante o período da Pandemia  do

COVID-19no ano de 2021

INTRODUÇÃO

A situação iniciada a partir do contágio mundial pelo COVID-19, ainda que se trate de uma

questão de saúde pública, afetou o cenário mundial em seus mais diversos campos,

trazendo consequências econômicas, políticas, sociais e, logo, também, ao campo

educacional. Mediante essa situação, o mundo entrou em estado de alerta e vivenciamos

tempos sombrios jamais esperados. A educação sofreu grande impacto e se reinventou,

assumindo novas posturas metodológicas. O espaço escolar esvaziou-se da presença

humana e, consequentemente, da movimentação cotidiana dos estudantes.

Diante desse cenário de trabalho ainda imposto pela pandemia do coronavírus, a Escola

Municipal Dr. Jorge Augusto Novis, continuou com as atividades remotas no ano letivo de

2021. Aulas remotas foram programadas e executadas. Desde o início do ano, enfrentamos

muitas dificuldades e desafios impostos pelo quadro sanitário da pandemia. Todos esses

desafios passaram a fazer parte do cotidiano de discussões com professores, pais de

alunos, alunos e coordenadores da Secretaria Municipal de Educação e, impactando no

processo de ensino aprendizagem e índices de evasão na modalidade à distância da nossa

oferta educacional.

Os professores se desdobraram, se reinventaram e se inovaram. Ferramentas digitais

entraram em ação. No entanto, o acesso das famílias à internet ainda é escasso. Muitos

estudantes não usufruem do sinal de internet. E para amenizar essa situação, e com o

intuito de reduzir a desigualdade no atendimento aos estudantes, foi necessário fortalecer

ainda mais a parceria da Escola/Família, comunidade e Secretaria de Educação, que se

dispuseram a levar materiais e atividades pedagógicas aqueles alunos que careciam de

atenção. Todavia, mesmo com todo esforço e dedicação dos profissionais da educação,

notou-se uma grande defasagem na aprendizagem, uma vez que muitas famílias não

conseguiram conciliar a rotina de casa ao horário de estudo do filho, e muitos não tinham o

conhecimento adequado para orientar seus filhos. Isso fez com que o estudante não tivesse

um mediador para lhe orientar na realização das atividades escolares.

Apesar de todo empenho empregado para desenvolver ações que possibilitassem ao aluno

o direito à educação, o sistema de ensino tem esbarrado na fragilidade da educação. A

pandemia evidenciou e lançou holofotes sobre as desigualdades, demonstrando o quanto

ainda há por se fazer até que alcancemos um patamar de equidade no atendimento à
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educação. Esse período provocou, também muitas reflexões acerca do que precisará ser

mudado na escola “pós-pandemia”.

É importante que se reflita sobre os currículos, estabelecendo relações diretas com seu

público e com a realidade que o cerca, ou seja, não é prática viável apenas transpor

conteúdos dos documentos curriculares, prescindindo dos pilares do que constitui o fazer

docente: o planejamento, a seleção de conceitos e objetos de conhecimento, a reflexão

acerca do que, a quem e para que queremos ensinar.

A pandemia tem evidenciado a desigualdade que demarca nossa sociedade, pois enquanto

algumas crianças têm acesso às tecnologias de ponta, possuem acesso ilimitado à internet e

recebem em casa o apoio dos pais/responsáveis, tantas outras ficam à margem deste

processo, seja pela falta de equipamento tecnológico adequado em casa, seja pelo fato de

os responsáveis dedicarem-se à outras preocupações, seja por estes não terem a formação

escolar adequada para orientá-los em relação à realização das atividades ou, ainda, por

situações de extrema pobreza e vulnerabilidade social.

O presente relatório tem por objetivo explanar sobre o desenvolvimento das atividades

durante o período de isolamento social, causado pelo COVID-19 do ano de 2021, na

Educação Infantil, no Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais e Educação para Jovens

Adultos e Idosos, da Escola Municipal Dr. Jorge Augusto Novis, situada na Vila Caraípe, na

cidade de São Felipe-BA.

DESENVOLVIMENTO

Em abril de 2020, iniciaram-se as atividades pedagógicas no formato remoto. Na primeira

semana a interação aconteceu nos grupos de WhatsApp. Para acolher os alunos, equipe

gestora e professoras fizeram vídeos com mensagens de boas-vindas. Foi um momento muito

importante para fortalecer o elo dos alunos com professoras.

A partir da segunda semana, os livros didáticos foram entregues a todos os alunos de todas

as modalidades de ensino e junto com os livros eles receberam o primeiro bloco de atividade

quinzenal.  A partir do segundo bloco a entrega foi mensal, pois percebemos a dificuldades de

muitos pais para fazerem a retirada das atividades no tempo estabelecido. Na educação

infantil e ensino fundamental anos inicias, a interação nos grupos aconteceu de segunda à

sexta-feira das 8h às11h30min. As atividades foram organizadas com a divisão das semanas

com atividade no bloco e no livro. No ensino fundamental anos finais, o horário foi organizado

no modelo em que os alunos tinham aula de duas disciplinas por tarde, sendo que o professor

ficava disponível na tarde seguinte para as possíveis dúvidas dos alunos. Na EPJAI não

houve interação nos grupos de WhatsApp. Os alunos realizaram as atividades no bloco de

atividade impressa.  As professoras tiravam as dúvidas dos alunos em suas residências
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quando solicitado.  As devolutivas das atividades respondidas foram feitas no momento da

retirada do próximo bloco. O retorno foi satisfatório, no entanto, a falta de compromisso,

principalmente de alguns alunos residentes próximos à escola, resultou em um retorno baixo

na participação desses alunos. A equipe da escola sempre esteve atenta, fazendo cobranças,

através de ligações e visitas às residências.

Em cada trimestre foram entregues três blocos de atividades. O primeiro bloco, composto por

conteúdos e exercícios; o segundo bloco, além dos conteúdos e exercícios, foi acrescentado

uma avaliação parcial de cada componente curricular e o terceiro bloco formado por

conteúdos, revisão e simulados por área de conhecimento.

AÇÕES PEDAGÓGICAS REALIZADAS

BUSCA ATIVA

Com a situação pandêmica, surgiu a necessidade de mobilizar e sensibilizar muitas famílias

da importância de inserir e manter os alunos na escola, mesmo em momentos difíceis. Essa

ação foi realizada com a parceria dos professores, funcionários, agente de saúde e pais de

alunos, que fizeram um levantamento nas comunidades das crianças e adolescentes que

não estavam matriculados. Após detectar os casos, foram realizadas ligações e visitas às

residências com o objetivo de não deixar nenhum aluno fora da escola.

JORNADA PEDAGÓGICA

A jornada pedagógica organizada pela Secretaria Municipal de Educação no formato online

com o tema “Conectando Saberes”, que veio com um formato diferente, devido ao período

pandêmico. Em nossa escola foi organizado um espaço com todo cuidado para que os

professores pudessem se reunir para assistirem e refletirem sobre o contexto atual da

educação na pandemia e desenvolver ações para processo de ensino aprendizagem.

REUNIÃO PEDAGÓGICA

A primeira reunião pedagógica aconteceu com o objetivo de planejar, discutir, acompanhar e

definir estratégias e ações para o processo de ensino na escola. Vários temas foram

discutidos, desde o calendário de eventos da escola, aos planos de aula e ajustes que

precisaram ser realizados no percurso. A recepção dos professores foi realizada de maneira

calorosa, dando as boas-vindas, fazendo uma reflexão do momento e, logo em seguida, foi

feita a apresentação das turmas e das atividades desenvolvidas no primeiro dia de aula.
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DRIVE THRU (PROJETO DA PÁSCOA)

Com o objetivo de estreitar os laços entre escola e família em um momento em que houve

um afastamento por conta da pandemia, realizamos um DRIVE THRU no primeiro dia de

aula, onde os alunos foram acolhidos pelos professores e toda equipe, com entrega de ovos

da páscoa. Foi um momento de grande importância, pois conseguimos trazer nossos alunos,

por um curto período de tempo para a escola, onde tiveram a oportunidade de ver os

professores e aliviar um pouco a saudade que o distanciamento social causou.

ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Todo mundo tem uma história de vida, e nem sempre as pessoas têm conhecimento ou

valorização do quão importante é, e o quanto pode tocar e fazer a diferença na vida das

pessoas. Cada um é protagonista da sua própria história e a proposta do tema foi trazer o

povo da nossa terra como protagonista; pessoas simples, mas com lindas histórias de vida e

muitas vezes desconhecidas.

Em homenagem ao aniversário de emancipação política de São Felipe, foi trabalhado o

projeto Com o tema “Eu sou a cara de São Felipe”, e subtema: “Eu faço parte dessa

história”, foram realizadas várias atividades em todos os componentes curriculares e todas

as modalidades de ensino. Com a orientação dos professores, os alunos produziram vídeos,

produções escritas e apresentaram um belíssimo trabalho. Com o tema tão abrangente

pudemos trabalhar literatura de cordel, poesias, memórias literárias, geografia do município,

como cuidar dos animais do nosso município e cultura local. Tivemos um resultado

gratificante, onde os pais se envolveram diretamente em cada produção dos alunos.

PROJETO LITERATURA INFANTIL SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO

Ouvir e contar e histórias fazem parte das nossas vidas desde o momento em que

nascemos. Aprendemos através das vivências concretas, mas também das experiências das

quais descobrimos pela narrativa dos outros.

O projeto Sítio do Pica-pau amarelo teve o objetivo conscientizar os pequenos leitores da

importância da literatura infantil na construção do conhecimento, fazendo com que eles

despertassem para o mundo da leitura não só como um ato de aprendizagem significativa,

mas também como uma atividade prazerosa, expressando seus sentimentos, emoções e

imaginação. Esse projeto foi desenvolvido com todas as turmas da Educação infantil e

fundamental anos iniciais, através de vídeos com contação de contos, fábulas, as

professoras instigaram a imaginação das crianças, que, com toda criatividade apresentaram

um belíssimo trabalho através de vídeos, pinturas e produção escrita.
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DIA DAS MÃES

No segundo domingo de maio comemoramos o dia das mães, e trabalhar esse tema na

escola é muito importante. O tema Dia das Mães realmente é maravilhoso para se trabalhar,

não há aquela criança que não fique empolgada quando fala da mamãe. Com a finalidade

homenagear as mães, valorizando o seu papel na vida das crianças, os alunos gravaram

vídeos falando da importância da mãe na vida deles, confeccionaram cartões, dançaram e

brincaram com as mamães e recitaram poemas. E como demonstração de carinho e

cuidado, as mães receberam um lindo chaveiro da equipe da escola.

PROJETO JUNINO

TEMA: NOSSA CULTURA – COSTUMES E FESTIVIDADES

As festas juninas estão entre as mais antigas e características tradições da cultura

brasileira. Tradicionalmente, o mês de junho é de muita festividade em todo o Brasil. Igrejas,

praças, escolas e forródromos são alguns dos palcos dessa celebração folclórica. Ela não é

uma mera caricatura do mundo da roça e, também, está para muito além da religiosidade.

Sendo assim, alguns aspectos importantes sobre o entendimento dessa celebração

precisam ser abordados para que haja conhecimento das origens da festa, de onde vem a

dança, o porquê das tantas iguarias de milho, etc. Uma das formas de fazer isso é por meio

de estudos sociais, geográficos, culturais e históricos.

Com a realização desse projeto, a festa junina será abordada não apenas como um dia de

celebração, será feito um estudo e uma valorização das manifestações artísticas e culturais

da nossa região, do nosso país.

Na educação infantil os alunos construíram símbolos que representa os festejos juninos,

caracterizaram-se e cantaram cantigas juninas.

No ensino fundamental anos iniciais, os alunos caracterizaram- se de rainha, reis das

comidas típicas dos festejos juninos, fizeram receitas típicas, brincadeiras e apresentação do

“arraiá” virtual. Os alunos deram um show de criatividade nas apresentações.

Na disciplina de língua portuguesa os alunos trabalharam a origem das festas juninas; em

geografia e arte o subitem abordado foi as tradições juninas nas regiões do Brasil; ciências e

educação física os alunos falaram sobre a importância do trabalhador rural no contexto das

festas juninas. Já História e Matemática, trataram dos impactos da pandemia na tradição

junina.

PROJETO DIA DOS ESTUDANTES (GINCANA VIRTUAL)

O Dia do Estudante é comemorado em 11 de agosto. A data é importante para que

possamos celebrar um dos direitos básicos do cidadão, que é a educação. Para

homenagear nossos alunos, os professores e equipe diretiva fizeram vídeos com

658 



mensagens de incentivo aos estudos e da importância de ser estudante. Nos blocos e nos

grupos foram realizadas atividades referentes a essa data que é de grande importância para

meio acadêmico. Com a turma do 5º ano a professora fez uma gincana virtual, as provas

foram orientadas através do grupo de whatsApp, foi um momento de muita descontração e

aprendizagem para os alunos e seus familiares que fizeram parte desse momento.  E para

abrilhantar nossa homenagem, recebemos kits pedagógicos da secretaria Municipal de

Educação para serem entregue a todos os estudantes da escola.

Os alunos da turma do EPJAI fizeram vídeos relatando a importância dos estudos e

agradeceram a oportunidade de poder estudar.

PROJETO DO FOLCLORE

O folclore brasileiro é considerado um dos mais ricos do mundo, em toda a sua beleza e

diversidade, com várias etnias, histórias criativas e culturas transmitidas de geração a

geração. O estudo do folclore mantém a tradição de um povo, fala sobre a cultura e história,

fonte de conhecimento das nossas origens, construindo base para a identidade e suporte

para a essência.

Os alunos do 1º ano caracterizaram-se dos personagens do sitio do pica pau amarelo,

gravaram vídeos com as falas dos personagens. A turminha do 2º e 3º anos trabalhou com

as canções, adivinhações e brincadeiras folclóricas. De maneira bastante criativa a turma do

4 º e 5º anos desenvolveu atividades lúdicas com as lendas folclóricas, e através de vídeos

os alunos contaram a lenda do Saci, Boitatá, Mula-sem-cabeça, Curupira e a lenda da Iara.

Assim, de forma lúdica, os alunos desenvolveram a oralidade e a socialização, brincando e

proporcionando trocas de experiências muito importantes dentro do ambiente escolar.

PROJETO DIA DAS CRIANÇAS

O Dia das Crianças celebra a infância, etapa marcante do desenvolvimento, em que se

vivem as primeiras experiências sociais fora do núcleo familiar, convivendo com os

semelhantes e adultos no ambiente escolar. Para comemoração desta data que é tão

esperada por todas as crianças, os professores junto com a equipe diretiva presentearam

todas as crianças da escola com brinquedos, e nos grupos de WhatsApp foram realizadas

atividades lúdicas, foi um momento de muita alegria para nossos pequenos. Os presentes

foram entregues no momento em que os alunos fizeram a retirada dos blocos de atividades.

HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR

O Dia dos Professores, comemorado em 15 de outubro, é uma data comemorativa que

celebra a importância do professor em nossa sociedade.  Para valorizar a importância desse

profissional para a nossa sociedade, os alunos fizeram vídeos com lindas homenagens para
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demonstrar a admiração e o respeito por esse profissional que contribui de maneira bastante

significativa para sociedade. E como reconhecimento do belíssimo trabalho que eles

desenvolveram, foi feita uma singela homenagem com café da manhã e uma caneca

personalizada.

PROJETO INTERDISCIPLINAR: “COISAS QUE EU SEI”

Todos nós somos portadores de conhecimento, seres históricos e sujeitos de cultura.

Trazemos conosco muitas memórias de coisas e experiências do passado. Algumas delas

ainda persistem, outras vão se perdendo no tempo, por isso, é muito importante resgatar,

promover e valorizar esses conhecimentos.

Memórias podem ser escritas e conhecidas por outras pessoas, não apenas por quem as

viveu. As fotos e os objetos são elementos importantes para promover a aproximação com o

passado, mas as pessoas são as principais fontes de memória. Na verdade, a mais rica delas.

Como proposta de atividade, os alunos da EPJAI fizeram registro em foto ou objetos, relato

oral e escrito dos conhecimentos populares da sua comunidade. Através de lendas, receitas

medicinais, superstições e rezas, desenvolveram um excelente trabalho.

A culminância do projeto aconteceu em parceria com Escola Maria dos Anjos. As professoras

relataram como foram realizadas as atividades. Contamos com a participação do Samba de

roda da Vila Caraípe para abrilhantar o evento.

PROJETO DA CONSCIÊNCIA NEGRA – LITERATURA AFRO-BRASILEIRA

O Dia da Consciência Negra representa uma excelente data para memorar a riquíssima

cultura negra. Além do lado voltado às festividades, a data também proporciona a

implementação de uma cultura antirracista na escola, visto que debater e combater o

preconceito são ações fundamentais dentro das instituições educativas. Para sensibilizar os

nossos alunos quanto à importância dessa data, durante o mês de abril foram

disponibilizados cards com dicas de leitura dos livros disponíveis na sala de leitura como

forma de incentivar a literatura afro-brasileira.  Trabalhando o tema Representatividade e

Identidade negra, os alunos deram um show nas apresentações. As turmas do 1º e 2º anos

apresentaram um belíssimo trabalho com a apresentação da História Menina bonita do laço

de fita.  A turma do 3º ano trabalhou “CABELO DE LELÊ”. Através da orientação das

professoras, foram realizadas atividades de interpretação da história.  As turmas do 4º e 5º

anos fizeram a leitura e interpretação do livro “QUERO MEU CABELO ASSIM”, nos grupos

de WhatsApp.
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ENSAIO FOTOGRÁFICO E CERIMÔNIA DE FORMATURA COM OS ALUNOS DO

GRUPO 5.

A Formatura do Grupo 05 carrega em si um significado especial: o domínio da escrita e

leitura pelas crianças, e essa conquista deve ser celebrada devido à sua importância. Para

isso, alunos, familiares, professores, direção da escola, representantes da secretaria

municipal da educação e demais colaboradores da Escola se reuniram na no dia 09 de

dezembro para celebrar essa etapa da vida das crianças. Além do certificado de conclusão

da Educação infantil, as crianças receberam como lembrança um porta retrato com foto.

Para o ensaio fotográfico contamos com a colaboração da família que se disponibilizou em

trazer os filhos para realização do ensaio. foi montado um cenário temático e os alunos

usaram beca para fazer a foto. O resultado foi muito satisfatório.

ELABORAÇÃO DO PLANO DE RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS

Com a situação pandêmica instalada no ano de 2020, com o surgimento do novo

coronavírus, foi necessário adotar medidas para evitar a disseminação desse vírus. Com

isso, educação sofreu grande impacto. Medidas sanitárias foram impostas e dentre elas, o

distanciamento social, a higienização constante das mãos, o uso de máscaras, enfim, tudo

aquilo que nos impede do contato físico direto. Com a chegada da vacina e com a vacinação

de todos os profissionais que atuam na educação, pensou-se no possível retorno às aulas e,

para isso, foi necessária a criação do plano de ação de retorno às aulas presencias. Esse

plano teve o objetivo de oferecer à toda comunidade escolar, condições de biossegurança,

alinhadas com as questões pedagógicas para manter o compromisso de garantir uma

educação pública de qualidade. O plano foi elaborado com base no plano referência da

Secretaria Municipal da Educação e teve a participação da equipe de governança e de todos

os professores e funcionários da unidade escolar. A discussão aconteceu em reuniões

presenciais com a participação de todos os professores na elaboração do plano.

PARTICIPAÇÃO NA PROVA SAEB

A Prova Brasil é utilizada para avaliar o sistema de ensino das escolas, cidades e estados

brasileiros. Seu resultado é um dos componentes utilizados no cálculo do IDEB (Índice de

Desenvolvimento da Educação Básica), que, ao utilizar outros fatores no cálculo, define uma

nota que pode ir de 0 até 10 para as escolas, cidades, estados e para o Brasil. Participar

dessa avaliação é muito importante, pois além de poder comparar as médias de proficiência

da escola com escolas similares, acompanha a evolução do desempenho dos alunos em

outras edições da avaliação.

Com o momento pandêmico, muitas as dificuldades foram encontradas para a realização

dessa avaliação acontecesse, pois as atividades estavam acontecendo no formato remoto e
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os alunos não tiveram a preparação adequada para essa avaliação, mesmo com todo

esforço de toda equipe. O primeiro entrave foi trazer esses alunos para realizar a prova no

modo presencial, já que estavam há quase dois anos no ensino remoto. Para a preparação

desses alunos foram realizados plantões pedagógicos com as turmas do 5º e 9º anos, com

as disciplinas de matemática e língua portuguesa, com a finalidade de passar mais

segurança para os participantes e para a família dos mesmos. Além de ser importante no

processo da aprendizagem, foi muito importante para o psicológico desses alunos. Durante

os plantões, todos os cuidados foram tomados e em todos os momentos. Além da

preparação da escola para recebê-los com demarcação da área, foi colocado totem de

álcool, dispenser para sabão e para álcool, suporte para papel toalha, termômetro digital,

além disso, toda equipe fez formação e testagem. Para a acolhida, nossos alunos

receberam um kit com máscara personalizada e uma bisnaga com álcool gel. E para motivar

e incentivar os alunos, a APLB doou um Tablet para ser sorteado na turma do 5º ano, e para

turma do 9º, o Secretário de Educação doou uma Bicicleta, e a APLB, um celular para ser

sorteado no término dos plantões.

PLANO DE AÇÃO BRASIL NA ESCOLA

O Programa Brasil na Escola tem por objetivo induzir inovações e estratégias para assegurar

a permanência e aprendizagem dos estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental,

apoiando a execução das metas 2 e 7 do Plano Nacional de Educação (PNE). O Programa

está estruturado em três eixos: apoio técnico e financeiro às escolas, valorização de boas

práticas e inovação.

A escola foi contemplada com o Programa Brasil na Escola, e para executar o programa e

utilização do recurso, foi necessário a criação do plano de atendimento da escola.  Para

construção do plano foi necessário uma reunião com a coordenadora dos programas da

secretaria de educação com todos os professores do ensino fundamental anos finais e

equipe gestora. A coordenadora Silvânia fez uma explanação sobre o programa e explicou

como os recursos deveriam ser aplicados.

Em outros dois momentos reuniram-se professores e equipe gestora para elaboração do

plano de atendimento. Foi um momento muito produtivo em que ficaram definidas as

estratégias e ações que serão aplicadas no ano de 2022, assim como a finalidade de todo o

recurso.

PARTICIPAÇÃO NAS OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA

A Olimpíada da Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro ocorre a cada dois anos, e é de

grande importância que as escolas participem, pois essa avaliação permite verificar o

cumprimento do direito à aprendizagem, possibilita às secretarias e escolas traçar um
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diagnóstico de suas redes e desenvolver estratégias para o enfrentamento dos problemas

que estejam afetando o desempenho dos estudantes, além disso, contribui para a formação

de professores, visando a melhoria do ensino da leitura e escrita nas escolas públicas

brasileiras. E é com o objetivo de garantir aos alunos o direito a aprendizagem e buscar

estratégias para melhoria no desempenho dos alunos, que a Escola Municipal Dr. Jorge

Augusto Novis participou de mais uma edição das Olimpíadas de Língua Portuguesa que

teve como tema “o lugar onde vivo”.

A turma do 5º ano trabalhou com o gênero poema. Os alunos foram orientados pela

professora da turma e as produções foram feitas nos blocos de atividades que foram

enviados para as casas de cada aluno e através de vídeos, foram trabalhadas várias

temáticas.

Nos anos finais, os alunos desenvolveram boas produções com orientação do professor de

Língua Portuguesa nas turmas do 6º e 7º anos. O gênero trabalhado foi memórias literárias,

e 8º e 9º anos, crônica.  Além de trabalhar o tema proposto nas olimpíadas, várias atividades

interdisciplinares foram propostas com outros temas, que tiveram o objetivo de aprimorar a

leitura e a escrita dos alunos.

As produções foram selecionadas pela comissão julgadora da escola e depois enviadas para

a comissão municipal.

OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP é um projeto nacional

dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizada pelo Instituto de Matemática

Pura e Aplicada - IMPA, com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática – SBM, e

promovida com recursos do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia,

Inovações e Comunicações – MCTIC.

É de grande importância a participação na OBMEP, pois estimula e promove o estudo da

Matemática; contribui para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que

um maior número de alunos brasileiros possa ter acesso a materiais didáticos de qualidade

e promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento. Neste ano, a aplicação

da prova aconteceu no formato remoto. Os alunos realizaram as provas em casa, e fizeram

a devolutiva na escola no prazo estabelecido. Após a realização das correções, os cartões

dos alunos com maiores pontuações foram enviados para segunda fase, que aconteceu de

forma presencial.

DRIVE THRU NATALINO

O Natal é comemorado no dia 25 de dezembro e faz com que muitas pessoas aproveitem a

data para refletir e trabalhar valores.
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O tema Natal é muito atrativo para as crianças, e nesse período, atividades foram propostas

com o objetivo de adquirir conhecimentos das tradições natalinas. Procurou-se resgatar os

saberes e abordar sobre o tema Natal de forma criativa, participativa, dinâmica e lúdica,

buscando compartilhar experiências.  Com trabalhos feitos em casa, os alunos não apenas

refletiram sobre o real sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo, como também,

repensaram valores.

E para culminância do projeto e finalização do ano letivo, fizemos o drive thru natalino. Foi

um momento muito especial. Alunos e pais e/ou responsáveis foram recebidos pelos

professores e toda equipe da escola com muito carinho e atenção. Os alunos levaram as

atividades que realizaram durante todo ano letivo e para simbolizar essa data tão especial

receberam um mini panetone.

AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Acompanhar os processos de aprendizagem e de ensino, e intervir quando os resultados se

mostrarem frágeis, conhecer e reconhecer os bons desempenhos; garantir espaços de

participação da comunidade escolar, administrar finanças, recursos humanos e estrutura são

funções do gestor escolar. São tantas as responsabilidades de quem assume a Gestão em

Educação, que compreender seu total escopo, assim como definir seu significado, não são

tarefas simples.

No ano de 2021, ações na estrutura da unidade escolar foram feitas com a finalidade de

melhorar o espaço físico para atender aos estudantes, profissionais e toda comunidade. Em

parceria com a Secretaria Municipal De Educação, foi colocado piso na área externa da

creche, e revestimento nas paredes das salas de aula, instalação de bica/calha. O material

foi adquirido com o saldo de recursos do Programa Educação integral / Mais educação.

Materiais de cunho pedagógico e de limpeza formam adquiridos com os saldos dos recursos

dos programas que a escola possui.  De acordo com a necessidade da unidade escolar, foi

feita a aquisição de alguns materiais permanentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebeu-se, neste processo, grande preocupação da comunidade escolar com o bem-estar

e a saúde mental dos estudantes, assim como o suporte pedagógico oferecido. Como é

natural em períodos totalmente atípicos e de mudança, muitos pontos de melhoria foram

identificados.

A pandemia demonstrou o quanto ainda há por se fazer até que alcancemos um patamar de

equidade no atendimento à educação. Esse período provocou, também, muitas reflexões

acerca do que precisará ser mudado na escola “pós-pandemia”.
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Início do Ano Letivo - Drive Thru com a Temática da Páscoa / Comunicado de entrega do Livro e das Atividades impressas

Registro da Realização das Primeiras Atividades
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Registro da Atividade sobre o Dia do Livro Infantil

Registo de Encontro Pedagógico com os Professores
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Registro de Atividades sobre datas comemorativas

667 



Homenagem do Dia das Mães

Participação no Projeto de Aniversário de Emancipação Política do Município
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Registro de Atividades referente às Festas Juninas / Drive Thru Junino

669 



Homenagem aos Professores

Incetivo à Leitura

Registro de Entrega das Atividades impressas
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Ensaio Fotográfico – Educação Infantil G5

Mini cerimônia de formatura da Educação Infantil
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Registro de Atividade sobre Literatura Afrobrasileira

Plantão Pedagógico em preparação para a Prova Brasil
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Drive Thru Natalino

673 


	D:\RELATORIO DAS ESCOLAS\SEMED\CONSELHO\CAE 000093.pdf
	D:\RELATORIO DAS ESCOLAS\SEMED\CONSELHO\CONSELHO 2_000086.pdf
	D:\RELATORIO DAS ESCOLAS\SEMED\CONSELHO\CONSELHO NIL.pdf
	D:\RELATORIO DAS ESCOLAS\SEMED\CONSELHO\FUNDEB_000089.pdf
	D:\RELATORIO DAS ESCOLAS\SEMED\CENSO 2021\CASSIO Relatório Censo Escolar 2021 FinalL.docx
	D:\RELATORIO DAS ESCOLAS\SEMED\CENSO 2021\Planilha 01 Atualizada.xlsx
	D:\RELATORIO DAS ESCOLAS\SEMED\CENSO 2021\TABELA 01 .xlsx
	D:\RELATORIO DAS ESCOLAS\SEMED\DEISIANE\aaRELATÓRIO FINAL Pandemia 2021.docx
	D:\RELATORIO DAS ESCOLAS\SEMED\DEISIANE\Alunos co Necessidade Educacional Especilalizado.docx
	D:\RELATORIO DAS ESCOLAS\SEMED\DEISIANE\fotos relatorios.docx
	D:\RELATORIO DAS ESCOLAS\SEMED\FAGNA\Lista de Cursistas (1).pdf
	D:\RELATORIO DAS ESCOLAS\SEMED\FAGNA\RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES.pdf
	AÇÕES REALIZADAS
	DE MARÇO A NOVEMBRO DE 2021
	Março 2021
	Reunião com coordenadores, diretores e equipe da Secretaria de Educação
	Abril 2021
	Organização do espaço físico do NAP
	Busca Ativa
	Maio 2021
	Reunião com os coordenadores das escolas.
	Maio 2021
	Ínicio dos Atendimentos

	D:\RELATORIO DAS ESCOLAS\ESCOLAS URBANAS\BRINQUEDOTECA\Capa do relatório Damile.docx
	D:\RELATORIO DAS ESCOLAS\ESCOLAS URBANAS\BRINQUEDOTECA\Relatório Sobre As Ações Realizadas no ano 2021.docx

