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Prefácio
EM TEMPOS DE INSTABILIDADES, A ESCOLA QUE SE FORTALECE
Luiza Helena Oliveira da Silva

1

A maior riqueza do homem
É sua incompletude.
Nesse ponto sou abastado.
[...]
Perdoai. Mas eu preciso ser Outros
Eu penso renovar o homem
Usando borboletas.
Manoel de Barros. Retrato do artista quando coisa.

Dizer que vivenciamos todos e todas um ano atípico é usar um eufemismo
para tudo o que compartilhamos até aqui num cenário bastante distópico.
Frustrando projetos iniciais de toda natureza, fomos mundialmente acometidos por
uma inesperada pandemia que ainda nos aturde e ameaça, ceifando vidas e
fragilizando os que sobrevivem a muitas perdas. Reféns de escolhas mais
políticas do que propriamente fundamentadas num cuidado com a saúde do povo
e prevenção, sobram incertezas e angústias, ainda que sigamos movidos pela
esperança e resistência.
Nesse contexto, nossa rotina subitamente se viu ameaçada, inclusive
aquela que caracteriza nossa identidade docente, porque eis que já ouvimos os
sinos natalinos e ainda continuamos espacialmente distanciados de nossos alunos
e alunas, companheiros e companheiras de trabalho. Longe do lugar de exercício
do nosso ofício, sem podermos ouvir aquela velha estridência que marca as falas
de tantos meninas e meninos que acorrem para a escola em busca de saberes
necessários a sua formação para a vida, refizemos nosso modo de ser docente.
No distanciamento social, preservando, sobretudo, a vida daqueles que seriam
mais frágeis à doença, encontramos possibilidades de superação dos entraves ou,
ao menos, desvios favoráveis à continuidade de nosso trabalho. O Prêmio
Gestão Escolar 2020 é, assim, registro dessa capacidade de reinvenção da
escola por seus atores.
Numa rápida busca online, vemos registrado no site que o Brasil tem
139.558 escolas públicas, contando com 7.980 escolas que se inscreveram para o
referido prêmio (Disponível em https://www.premiogestaoescolar.com.br/ Acesso
1

Mestre e doutora em Letras pela Universidade Federal Fluminense. Docente da Universidade Federal
do Tocantins, câmpus de Araguaína, onde atua nos cursos de Licenciatura em Letras, Mestrado
Profissional em Letras em Rede Nacional (ProfLetras), Programa de Pós-Graduação em Letras: Ensino
de Língua e Literatura (PPGL) e Programa de Pós-graduação Cultura e Território (PPGCult). Foi
membro do subcomitê avaliador dos relatos de experiência referentes ao PGE 2020 pela Regional de
Araguaína-TO.
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em 20 dez. 2020). Considerando o calendário que compreendeu diferentes
etapas, desde a publicação do edital em junho até a Cerimônia de Premiação com
anúncio da escola “Referência Brasil”, em dezembro de 2020, pensamos o quanto
ainda poderia ser compartilhado de experiências de reinvenção da prática em
projetos resultantes da interlocução e da parceria entre docentes e gestores
educacionais ao longo do ano. Ao inesperado da pandemia e sua subitaneidade a
impor novos modos de ser e viver, passamos de uma espécie de não saber
inicialmente o que fazer, colocando-nos em estado de espera e estupefação, até
reconfigurações didáticas que rapidamente se evidenciaram como produtivas para
as práticas de ensino-aprendizagem e que vão guiando nossos passos, num
aprendizado de novas práticas, novos procedimentos, novos recursos, novos
caminhos, obviamente que lutando também com novos problemas, desafios e
interdições. A todo momento, somos assombrados por anúncios de retorno de
aulas presenciais, mesmo que não se tenha conseguido frear a pandemia, que o
número de mortos se aproxime de 200 mil, que enfrentemos um segundo
momento de expansão da contaminação. Não faltam ainda manifestações de pais
preocupados com a formação de seus filhos que demandam o retorno a um “novo
normal”, principalmente guiados pela não compreensão sobre os riscos da doença
– para o que em grande parte conta a desinformação, as fake news, a deplorável
performance midiática de lideranças políticas do país. Muitas vezes
responsabilizados sozinhos pelos insucessos dos índices educacionais, os
professores da escola pública se tornam outra vez alvo de ataque de gente que
pouco compreende sobre a escolarização, mas que opina, pelo prestígio de seu
lugar de fala, e define rumos para a educação brasileira. Ao mesmo tempo, vimos
de perto a luta pela manutenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica (FUNDEB) ou que recursos públicos da educação não fossem
destinados a empresas privadas.
É na confluência de tantos aspectos desfavoráveis a um projeto coletivo
que as escolas públicas respondem ao Prêmio Gestão 2020. Conforme o Edital
1/2020, o prêmio definiu como missão “reconhecer práticas exitosas das escolas
que, no momento de afastamento social, conseguiram encontrar soluções para o
enfrentamento das dificuldades impostas pela pandemia”. No Tocantins, quando
as escolas continuavam à espera de uma direção mais precisa quanto a ações
que poderiam/deveriam ser empreendidas, o prêmio, lançado em junho de 2020,
parecia demandar uma resposta ainda impossível. Havia também quatro objetivos
que deveriam ser observados para a premiação: 1) reconhecer experiências de
gestão escolar significativas e inovadoras que diante do imponderável
conseguiram dar continuidade à aprendizagem dos estudantes durante o período
da pandemia; 2) identificar e disseminar práticas inovadoras na gestão escolar; 3)
reconhecer e valorizar escolas públicas que se destacam pela gestão competente,
participativa e colaborativa; 4) valorizar a escola que trabalha como equipe com
corresponsabilidades na gestão, no ensino, na aprendizagem e na solução de
problemas.
Convidados a participar do processo de análise dos projetos apresentados
por escolas públicas da Regional de Araguaína, não acreditávamos que fôssemos
nos deparar com tantas boas experiências, ora mais explicitamente oriundas de
7
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uma efetiva resposta da gestão coordenando ação de diferentes atores; ora
partindo mais diretamente do esforço de grupos de docentes comprometidos com
a continuidade da formação sob novos moldes.
Esta coletânea surge, portanto, como um valioso registro do que foi sendo
realizado por escolas que encaminharam seus relatos para concorrer à premiação
e que se destacaram pelo sucesso obtido. Infelizmente, muito do que se faz na
escola deixa de ser historicizado e pouco ganha destaque na mídia, num
apagamento das ações de tantos sujeitos comprometidos com a qualidade da
educação pública. Assim, comemoramos que esta publicação venha a público,
privilegiando o relato de 12 escolas que conseguiram se destacar na regional
como as que alcançaram os melhores resultados frente a tantas forças contrárias
à continuidade e à reinvenção.
O primeiro relato nesta coletânea é o do Centro Educacional Infantil
Municipal Natalina Maria de Jesus, intitulado RECREAÇÃO: JOGOS,
BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS EM FAMÍLIA EM TEMPO DE PANDEMIA,
apresentado por Ana Paula Batista dos Santos, Franciele Albuquerque Fortes e
Jania Cléia Alencar Siqueira e Silva. Como anuncia o título da proposta, a creche
elaborou uma proposta de recreação das crianças, mobilizando a parceria dos
familiares. A ideia era a de que os pais recuperassem e compartilhassem
brincadeiras aprendidas em sua infância, partindo do pressuposto de que estão já
bem distantes das práticas mais comuns na atualidade, vinculadas ao universo
tecnológico e afastadas de experiências lúdicas dos tempos de outrora. Em vez de
aquisição de brinquedos e jogos, crianças e pais foram motivados a construírem
juntos diferentes objetos com finalidade lúdica, para isso se valendo de materiais
de fácil acesso.
O relato seguinte é o do Centro Educacional Infantil Municipal Pedro
Carreiro, cujo título é NÃO POSSO TE VER, MAS POSSO LHE ESCREVER:
CRIANÇAS EXPRESSANDO SENTIMENTOS ATRAVÉS DE CARTAS EM
PERÍODO DE PANDEMIA, apresentado por Arlete Rodrigues Reis da Silva,
Keilany da Costa Brito Santos, Lucielly Tavares Babugen Reis e Patrícia Almeida
Leite Alves. A bela proposta dessa escola visou tanto ao desenvolvimento de
saberes de natureza propriamente linguística, vinculadas ao letramento dos
estudantes, quanto ao desenvolvimento da empatia, respeito e solidariedade em
resposta à situação da pandemia. Também contando com a boa parceria de
familiares, o projeto demandou que alunos e pais encontrassem possibilidade de
enfrentar o distanciamento social escrevendo cartas para diferentes sujeitos.
A Escola Municipal Luiz Gonzaga trouxe o relato intitulado NOVOS
TEMPOS, NOVOS DESAFIOS, apresentado por Deltiane Santana de Sousa,
Francisco Nilson Viana da Paz, Flekiana Ribeiro Paes Landin, Keila Ferreira
Dantas, Symara Bezerra de Sousa e Maria Luzia Campos de Miranda. Situada na
periferia de Araguaína e com 760 alunos, incluindo EJA, a escola elaborou um
projeto envolvendo adaptação curricular e elaboração de material apostilado para
os estudantes, contando com grande apoio dos pais (apenas 11,5% dos pais
assumiram não ter tido tempo ou condições de apoiar os filhos nas tarefas
8
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didáticas). Pelos dados apresentados, o sucesso da proposta coincidiu com os
números de maior ou menor adesão da família no apoio aos filhos estudantes.
Outra unidade que submeteu seu relato à premiação foi a Escola
Municipal Moderna Professora Maria dos Anjos Carreiro, com o projeto NOSSA
ESCOLA CONTRA A COVID-19, assinado por Adriana Sousa Alencar, Lucia
Helena Gomes Carneiro e Nilva Pereira Reis. A proposta envolveu escola e
comunidade, utilizando-se de ferramentas digitais para o ensino remoto e material
impresso para atividades a distância, num esforço que envolveu aumentar o nível
de informação sobre a pandemia.
O Colégio Estadual Ademar Vicente Ferreira Sobrinho apresentou o relato
correspondente ao PROJETO DE VIDA: NOVO OLHAR, NOVO FOCO, assinado
por Maria José Mendes de Aquino Elirjany Braga Coelho Nelcivania Santos
Pereira Raylene Moura da Silva Patrícia Santos de Oliveira Zaia Santos Oliveira
da Silva Maíra Maia Martins Oliveira. Foi desenvolvida uma série de atividades,
desde a capacitação de docentes para se familiarizarem com recursos digitais,
como o das videoconferências pelo Google Meet, criação de uma página da
escola no Facebook, entrega de cartas, conversa com os pais, produção de
material didático e, por fim, uma live musical pedagógica, encerrando ações que
mobilizaram vários atores da escola.
O Colégio Estadual Jorge Amado evidencia o esforço interdisciplinar com
o relato CEJA- LIÇÕES DE UMA PANDEMIA: SEJA PROTAGONISTA DA SUA
HISTÓRIA, assinado por Dayane Pires Rodrigues, Elizabete de Souza Santos
Batista, Regina Sousa Maia, Roberto Campos da Silva, Sandra Maria de Melo
Valadares e Sônia Morais Brandão. Além de elaboração de roteiros de
aprendizagem, o trabalho mobilizou plataformas digitais como Google Meet,
Google Classroom, o aplicativo Whatsapp, o software para quadrinhos Pixton e
consulta a sítios diversos. O principal desafio que mobilizou as atividades junto a
alunos do terceiro ano do ensino médio foi a construção de saberes sobre a
pandemia, no combate à desinformação e às abundantes fake news.
Um outro importante relato é trazido pela Escola Estadual Presidente
Costa e Silva - MEUS DESENHOS COM OLHARES DIFERENTES, assinado por
Claudiane Morais Silva Barbosa, Dennys Deyglisson Leite Formiga, Fabiana
Sousa Silva, Luzia Kelly da Silva Carvalho, Maria Jacinto da Silva Dantas e
Sandra Maria Barbosa Ramos. A proposta elaborada pela escola de Ananás
visava à inclusão de alunos especiais, para isso se valendo de atividades de
natureza artística. Os estudantes especiais fizeram desenhos, que serviram como
ponto de partida para a criação de narrativas elaboradas por alunos do ensino
médio. O trabalho foi concluído com a elaboração de vídeos.
O Colégio Estadual Adolfo Bezerra de Menezes apresentou o relato DO
CHÃO DA SALA DE AULA ÀS PLATAFORMAS DIGITAIS, assinado por Paula
Rodrigues Zerbini, Ana Amândia Pereira Santos, Izarete da Silva de Oliveira,
Edileila Santos de Sousa, Maria Brandão Aguiar da Fonseca, Waldeny Berson de
Sousa, Salvador Reis Silva e Evilane Leão Cordeiro. Diante da interdição das
aulas presenciais, a escola investiu na formação dos professores para uso de
ferramentas digitais, com cursos e palestras online, mediante associação a
9
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instituições diversas (como o Centro Universitário Tocantinense Presidente
Antônio Carlos - UNITPAC, e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - SEBRAE), identificando os procedimentos adequados à condição
social de seus alunos – aulas remotas e/ou atividades a distância. Em meio a tudo
o que foi desenvolvido, ressalta-se o projeto Clube de Leitura Digital.
A Escola Estadual Francisco Máximo de Sousa participou do concurso
com o relato LIÇÕES DE VIDA: LIMITES E SUPERAÇÕES DE ESTUDANTES DA
ESCOLA FRANCISCO MÁXIMO DE SOUSA DURANTE A COVID-19, assinado
por Vanda Assis Lima, Maria Francisca Coelho Neves Rodrigues, Rubens Martins
da Silva, Reginaldo Mário de Carvalho Silva e alunos da 3º série da EJA, turma
37.02. Considerando a forte possibilidade de evasão dos estudantes da EJA, o
projeto visava a motivá-los para insistirem em sua formação como meio de
obterem conquistas profissionais e pessoais. Para isso, o trabalho partiu do estudo
de histórias de vida de três personalidades mundialmente conhecidas: Albert
Einstein, Henry Ford e Malala Yousafzai. Emocionam relatos dos estudantes.
A Escola Estadual Deputado Federal José Alves de Assis participou com o
relato PANDEMIA E EDUCAÇÃO: DESAFIOS A SEREM VENCIDOS, de autoria
de Jaldo Cruz de Arruda, Marcelo José de Souza Melo, Maria Igleide Rodrigues de
Oliveira, Marina Gomes da Silva, Pedro Victor Jaques de Góes, Sandison Ramos
Gonçalves e Thâmara Anatasha Pereira da Silva. Diante dos desafios da
educação remota, os professores buscaram imediatamente desenvolver saberes
que possibilitassem uso de ferramentas digitais. Criaram então um canal digital
CPU, no qual passaram a postar videoaulas que produziram naquele momento
para atender aos estudantes. O relato traz dados diversos sobre o material
produzido, visualizações, resultados alcançados.
Com um título que alude a um dos mais conhecidos poemas de Carlos
Drummond de Andrade, a Escola Estadual Marechal Rondon apresentou o projeto
NO MEIO DO CAMINHO TINHA UMA PANDEMIA: CONSTRUINDO
CONHECIMENTOS EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, de autoria de Ana
Cordeiro de Sousa Silva, Cleude Arcebispo de Oliveira, Elton Vieira Guimarães,
Helen Cleire L. Coutinho, Maria da Ajuda Gomes Laranjeiras e Patrícia Silvério da
Silva Celedônio. Valendo-se de ferramentas digitais diversas, a escola
empreendeu oficinas, lives e webnários, selecionando as ações que mereceriam
ser privilegiadas na formação dos estudantes.
Por fim, apresentamos o relato do Colégio Estadual Professora Juliana
Barros, VENCENDO OS DESAFIOS, de autoria de Adilson Rodrigues da Silva,
Aline Araújo Marques, Arlany Bezerra Canabrava, Elizete Lirío Francisco, Eudiany
Vieria dos Reis, Gilvan Martins da Silva, Paulo Cesar Lucena de Sousa, Sarayane
Marques Ferraz, Severino Alves da Silva Filho e Thays de Sousa Carvalho Cunha.
Diante da impossibilidade de atividades em ambientes digitais, professores de
diferentes disciplinas desenvolveram atividades impressas que atingiram a quase
totalidade dos estudantes.
Como se pode depreender dessa breve apresentação, foram distintas as
saídas para o enfrentamento da necessidade de dar continuidade à formação dos
estudantes. Em todas elas, os professores precisaram ampliar seus saberes para
10
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usos pedagógicos de recursos digitais e/ou adaptação de material pedagógico que
pudesse mediar o ensino a distância. Não ficou de fora a dimensão com o
cuidado, o afeto, o compromisso social com os estudantes. Por isso mesmo,
parabenizamos a todas as equipes envolvidas. Os professores e gestores
sozinhos não podem mudar a sociedade, tão marcadamente cindida entre classes
sociais com distinto acesso a privilégios, entre eles, o mais importante, o saber.
Mas, se não são os únicos responsáveis, são, contudo, indispensáveis atores no
processo de transformação social rumo a uma sociedade mais igualitária e mais
justa. Aos que resistem nessa luta, portanto, todo nosso respeito e admiração. A
pandemia nos ameaça ainda, mas ela passará. Continuaremos aqui, fazendo a
história da educação brasileira.
Finalizamos retomando a epígrafe deste texto que traz versos do poeta
Manoel de Barros. A pandemia nos ensinou a perceber ainda mais a nossa
incompletude, a urgência da alteridade para dar sentido a nossa vida. Mas ela
também nos trouxe a necessidade da reinvenção. Já não somos quem éramos no
início. Nesse sentido, todos nós aprendemos muito ao longo do caminho. Que
nesse processo, encontremos razões também para pensar a vida com mais
poesia, mesmo quando se apresenta tão dura.

Araguaína-TO, 21 de dezembro de 2020.
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EDUCAÇÃO INFANTIL
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CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL MUNICIPAL
NATALINA MARIA DE JESUS
Araguaína-TO
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RECREAÇÃO: JOGOS, BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS EM FAMÍLIA EM
TEMPO DE PANDEMIA
Ana Paula Batista dos Santos (Gestora)
Franciele Albuquerque Fortes (professora de Recreação)
Jania Cléia Alencar Siqueira e Silva (Coordenadora)

RESUMO
O presente Relato de Experiência visa descrever as atividades desenvolvidas nas
aulas remotas de recreação, do Centro Educacional Infantil Municipal Natalina
Maria de Jesus, de Araguaína – TO, e tem por finalidade básica demonstrar o seu
compromisso com o ser humano, ajudando cada aluno no seu desenvolvimento
cognitivo, emocional, físico, afetivo e social, mesmo em tempo de crise provocada
pela pandemia de Covid-19. As atividades foram desenvolvidas em várias etapas
do Maternal II (3 anos) e Primeiro Período (4 e 5 anos) da creche. Foram
utilizados jogos, brinquedos e brincadeiras simples que podem ser construídos
pelas próprias crianças, com a ajuda dos pais ou responsáveis, a partir de
materiais recicláveis e de fácil acesso, demonstrando que é possível substituir os
brinquedos eletrônicos e enriquecer esses momentos de brincadeiras, e o melhor
de tudo: brincar juntamente com a família em época de isolamento social. Os
resultados apontam que as atividades desenvolvidas foram positivas, pois o
feedback dos pais, por meio de relatos, fotos e vídeos, revelaram que as famílias
conseguiram realizar as atividades de forma satisfatória, além de estreitar os laços
familiares.
Palavras-chave: Aulas remotas. Recreação. Educação Infantil. Gestão Escolar.

1-INTRODUÇÃO
O presente Relato de Experiência tem como objetivo descrever e analisar
as atividades desenvolvidas durante a realização de um projeto de recreação
desenvolvido em uma turma de Maternal II e do 1º Período do Centro Educacional
Infantil Municipal Natalina Maria De Jesus, localizado no município de AraguaínaTO.
De acordo com o Projeto Político Pedagógico da instituição, essa creche
tem por finalidade básica demonstrar o seu compromisso com o ser humano,
ajudando cada aluno no seu desenvolvimento cognitivo, emocional, físico, afetivo
e social. Procurado desenvolver suas habilidades e potencialidades, de acordo
com a faixa etária, fazendo identificar os seus limites e responsabilidades, num
ambiente de muito carinho e alegria.
O Centro Educacional Infantil Municipal Natalina Maria de Jesus está
localizado na Rua Jabuticabeira, s/n, no bairro São João, um setor da periferia de
Araguaína-TO e, atualmente, atende 390 crianças de 06 meses a 04 anos de
idade, em período parcial.
14
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Começou a funcionar em 1993, com o nome de Creche Municipal São
João, passando ao nome atual somente em 2004, por meio da Lei de nº 2.315/04,
que instituiu o nome atual em homenagem à Natalina Maria de Jesus (já falecida),
que era uma senhora do lar, tida por seus familiares como um exemplo de mulher,
forte, corajosa, cuidadosa e delicada, foi lavadeira de roupa e ajudava muitas
pessoas, acolhendo a todos com carinho e dedicação.
O foco do projeto foi o resgate de jogos, brinquedos e brincadeiras em
família em tempos de pandemia. O mesmo surgiu a partir do atual contexto de
pandemia de Covid-19, em que as aulas presenciais foram suspensas e os
profissionais da Educação tiveram que se reinventar, buscando novas
metodologias para manterem o processo de aprendizagem das crianças, mesmo
sem aulas presenciais. Nesse contexto, notamos que a participação da família
seria essencial para construirmos um processo educacional satisfatório. Então,
uma vez instituída a quarentena e o isolamento social como formas de prevenção
à Covid-19, percebemos que a aproximação da família entre si e com a escola se
tornou inevitável e, até mesmo, necessária, para passarmos por esse momento
com saúde física, mental e sentimental, bem como para construirmos novos
conhecimentos.
Diante disso, ao iniciarmos as aulas remotas, encontramos uma grande
problemática no que concerne às aulas de recreação da Educação Infantil, o
desafio que se apresentou foi o seguinte: “Como o professor recreado conseguiria
estabelecer momentos de recreação e aprendizagem às crianças estando longe
delas?”
Foi então que surgiu uma ideia que, além de solucionar a problemática
mencionada acima, contribuiria para a solução de outra problemática, qual seja: a
dificuldade que as famílias encontram, não só durante a pandemia, de realizarem
atividades lúdicas juntos (que não sejam voltadas apenas para o uso de aparelhos
eletrônicos, como smartphones ou televisão), promovendo momentos prazerosos
e de união entre pais e filhos e demais membros da família. Destarte, a partir
dessas problemáticas, percebemos que as aulas de recreação teriam que ser
desenvolvidas de forma diferenciada. Foi quando surgiu a ideia dos pais ou
responsáveis, juntamente com as crianças, participarem das aulas recreativas,
não só brincando, mas também confeccionado os próprios brinquedos. Tais
brinquedos deveriam ser feitos a partir de matérias de fácil acesso, tais como
garrafas pets, jornais, sacolas, folha de papel, barbante etc. Além disso, os
brinquedos confeccionados seriam aqueles que fizeram parte da infância dos pais,
ou seja, brinquedos e brincadeiras antigas, a fim de estabelecer uma aproximação
maior entre pais e filhos, uma vez que as crianças passariam a conhecer os
brinquedos e brincadeiras que os pais ou responsáveis usavam, na infância, para
se divertirem, contribuindo, dessa forma, para que os filhos conhecessem a
história de vida dos pais ou responsáveis e sentissem prazer em se divertirem
juntos, de forma lúdica, sem necessidade do uso das tecnologias modernas que,
muitas vezes, promovem o distanciamento entre as famílias, tornando as relações
um tanto quanto frias.
Tal iniciativa está alinhada ao que os especialistas dizem a respeito do
brincar, uma vez que este ato é um direito da criança e proporciona-lhe não só
prazer, mas também a estimulação da criatividade e da imaginação, bem como o
15

PGE 2020 – DRE ARAGUAÍNA

desenvolvimento da socialização, da coordenação motora e outras habilidades
importantes para o seu desenvolvimento como ser humano. Como afirmam Arruda
e Moura (2007), através da brincadeira a criança consegue expressar seus
sentimentos em relação ao mundo social e transformar sua realidade que, muitas
vezes, é tortuosa devido aos problemas que traz consigo.
Nesse viés, acreditamos que o projeto desenvolvido foi profícuo para o
desenvolvimento das crianças, bem como para a aproximação entre pais e filhos e
entre família e escola, mesmo esta não estando presente fisicamente.
Nas páginas seguintes relataremos, de forma detalhada, a metodologia
utilizada para o desenvolvimento do projeto, faremos uma breve análise dos
resultados, bem como teceremos algumas considerações sobre todo o trabalho
realizado.

2-METODOLOGIA
Os Jogos e Brincadeiras fazem parte da vida da criança, seja na escola ou
fora dela. Este projeto é tanto fonte de lazer como de conhecimento. Nesse
contexto, o projeto foi aplicado em várias etapas para o Maternal II (3 anos) e
Primeiro Período (4 e 5 anos) da escola CEI. Natalina Maria de Jesus.
No primeiro momento, foi realizada uma reunião com os pais, explicando,
de forma clara e sucinta, a importância e o objetivo do projeto. A reunião
aconteceu de forma on line através do aplicativo Google Meet, visto que o atual
contexto de pandemia de Covid-19 inviabiliza reuniões presenciais.
No segundo momento, foi enviado para os pais, de modo impresso, um
roteiro das atividades que seriam realizadas durante o projeto. Nesse roteiro
estava descrito como seria cada atividade realizada, desde a criação do brinquedo
até a prática das brincadeiras.
No terceiro momento, a professora gravou e enviou aos pais as
videoaulas produzindo os brinquedos e explicando o passo a passo para que os
pais e as crianças pudessem seguir tal roteiro para confeccionarem os próprios
brinquedos.
No quarto momento, os pais ou responsáveis, juntamente com os filhos,
realizaram a prática: a construção dos brinquedos; a realização das brincadeiras e
o registro, por meio de fotos e vídeos, das atividades que foram propostas.
No quinto momento, os pais ou responsáveis apresentaram, no grupo de
WhatsApp das respectivas turmas, as fotos, os vídeos e relatos das experiências
vivenciadas com os filhos durante a execução do projeto.
Assim, com a ajuda e participação dos pais foram trabalhadas atividades
lúdicas e recreativas, sempre valorizando a atividade física, buscando o
reconhecimento da sua verdadeira importância para o desenvolvimento físico,
social e cognitivo da criança. Foram atividades diferenciadas, por meio das quais
buscamos deixar a criança motivada, interessada e com disposição para a aula.
Segue, abaixo, a descrição dos jogos, brinquedos e brincadeiras que
foram trabalhadas no decorrer do projeto:
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ATIVIDADE 1:
Brinquedo: Bilboquê de Garrafa Pet
Objetivo: Desenvolvimento da motricidade, noção espacial e lateralidade.
Materiais utilizados: 01 garrafa pet descartável; barbante; uma folha de jornal ou
revista; tesoura; cola colorida para enfeitar ou tinta guache; fita durex ou fita
adesiva.
Confecção do brinquedo: O pai ou responsável deverá explicar às crianças, os
passos à medida que for construindo o bilboquê. As crianças deverão amassar a
folha de jornal ou revista, fazendo uma bolinha. Em seguida, envolver com a fita
adesiva. Ainda usando a fita, deve-se prender o pedaço de barbante e a bolinha.
O pai ou responsável deve cortar a garrafa pet na altura do gargalo formando uma
tacinha. Depois abrir a tampa e prender a outra ponta do barbante na garrafa. Os
pais ou responsáveis e as crianças poderiam usar a criatividade para decorarem o
brinquedo como quisessem. Depois era só brincar e se divertir com o brinquedo
confeccionado.
Brincadeira: Jogue o bilboquê para cima, sem soltá-lo. Tente fazer a bolinha cair
dentro do brinquedo. Ou pode brincar com os pais da seguinte forma; Tire no par
ou ímpar quem vai começar. Cada pessoa tem 3 chances seguidas para encaixar
o bola no copinho do bilboquê da garrafa pet. Cada vez que a pessoa conseguir
ganhará 10 pontos. Ganha a pessoa que conseguir maior número de pontos.

ATIVIDADE 2:
Brinquedo: Vai e Vem.
Objetivo: Desenvolver a coordenação motora, o ritmo, a atenção, o trabalho em
equipe e a noção de distância.
Materiais utilizados: duas garrafas pet, fita adesiva, barbante, tesoura e, se
quiser decorar, materiais para enfeitar.
Confecção do brinquedo: Separe duas garrafas pet limpas e sem rótulos. O
responsável pela criança deve cortar com a tesoura 1/3 da garrafa pet a partir do
fundo (o equivalente a um pouco mais que o meio da garrafa). Em seguida, deve
utilizar as partes de cima que sobraram das garrafas para fazer o “vai e vem”.
Encaixe-as uma na outra, deixando os gargalos voltados para o lado de fora;
separe dois fios de barbante (o comprimento do barbante vai depender da idade
da criança, ou seja, do quanto ela consegue abrir os braços), passe esses dois
fios de barbante dentro das garrafas; para decorar o “vai e vem” passe durex
colorido ou fita adesiva em volta das garrafas. Quem quiser também pode pintar
as garrafas que fica muito bonito.
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Brincadeira: Esse jogo é um jogo de dupla. Um fica em frente ao outro e cada um
segura em uma ponta do Vai e Vem. Cada mão segura uma ponta do barbante.
Estique os braços para os lados, sem soltar o barbante. Tente fazer a garrafa
chegar ao outro lado. A brincadeira é movimentar a garrafa para os dois lados, de
forma bem rápida.

ATIVIDADE 3:
Brinquedo: peteca de jornal.
Objetivo: trabalhar o equilíbrio, a força, a lateralidade, a organização, a
motricidade, as cores, a rasgadura, e a afetividade.
Materiais utilizados: jornal, barbante ou elásticos utilizados para prender
dinheiro e tesoura.
Confecção do brinquedo: Pegue algumas folhas do jornal e amasse formando
uma bola. Envolva a folha cortada com a bola. Pegue mais 2 folhas de jornal e
recorte em volta da folha toda. Prenda as folhas com o elástico de dinheiro ou
barbante. Pronto, agora é só brincar!
Brincadeira: a criança pode brincar batendo com uma mão só; pode brincar com
os pais; primos e responsáveis.

ATIVIDADE 4:
Brinquedo: tênis de papelão,
Objetivo: trabalhar o equilíbrio, a força, a lateralidade, e a coordenação
motora.
Materiais utilizados: Lápis de cor; Tesoura; Barbante; cordão ou cadarço;
Pedaço de papelão; Cola.
Confecção do brinquedo: A criança deverá pintar o desenho do tênis logo depois
com ajuda dos pais ou responsáveis colar o tênis em um papelão e os pais ou
responsáveis deverão recortar até ficar no formato do tênis. Os pais ou um
responsáveis deverá furar os buraquinhos com uma caneta ou algo que tiver em
casa para furar. Em seguida, o brinquedo está pronto.
Brincadeira: A criança deve brincar passando o cordão (cadarço; barbante) pelos
furinhos. Os pais ou responsáveis deverão auxiliar a criança mostrando como
arruma o cadarço e amarra.
18
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Conforme podemos notar na descrição acima, foram utilizados jogos,
brinquedos e brincadeiras simples que poderão ser construídos com materiais
recicláveis, demonstrando que é possível substituir os brinquedos eletrônicos e
enriquecer esses momentos de brincadeiras e, o melhor de tudo, é brincar
juntamente com a família.

3-RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após o desenvolvimento de todas as atividades, fizemos uma análise dos
resultados alcançados com a proposta metodológica citada acima. As análises
foram feitas a partir dos relatos dos pais ou responsáveis, das fotos e vídeos que
as famílias nos enviaram, bem como a partir da percepção da professora
recreadora a respeito de todo o processo desenvolvido.
Notamos, a partir dos relatos dos pais, que essa proposta metodológica é
bastante positiva no sentido de tornar as aulas de recreação mais atrativas para
os alunos, além de desenvolver habilidades físicas, cognitivas e artísticas nas
crianças, bem como estreitar os laços afetivos entre os familiares envolvidos, uma
vez que proporciona momentos prazerosos de diversão em família, contribuindo,
assim, para a aproximação afetiva entre pais e filhos nesse período de pandemia,
conforme podemos perceber no Relato 1, abaixo:
Relato 01
MÃE: Marinaria da Conceição
Filho: João Lucas da Silva Holanda
1º Período E
“Bom dia, pessoal! Aqui e a mãe do João Lucas da Silva Holanda e hoje eu tirei um
tempinho pra:::... tá passando aqui pra falar sobre as aulas de recreação da professora
Franciele. Eu acho super legal e interessante porque... éh:::... são aulas onde você::: tá
junto com seu filho, onde você tá construindo o brinquedo com seu filho, onde você tá
interagindo com ele. E sem falar que é um tempinho a mais que a gente tem com eles, né!
Porque nós tamo em uma época em que ninguém pode tá interagindo com ninguém, a não
ser dentro de casa com seus pais, com suas famílias, né!... Devido essa pandemia que já
tem bastante tempo que tá aí nos tirando o nosso sossego. Mais, enfim, éh::: essas aulas
de recreação da professora Franciele foi algo muito interessante e legal. Ela pensou nos
seus alunos e nos pais dos seus alunos. Ela usou isso como, digamos, como uma
estratégia de tá unindo mais os alunos com os seus pais, né! porque muitas de nós
trabalhamos e não temos quase tempo pro nossos filhos. Mas, com essas atividades, a
gente tira ali um tempinho de tá fazendo as atividades e aproveita pra brincar com nossos
filhos, pra demonstrar que a gente tá ali perto, que... a gente, por mais que a gente esteja
ocupada, a gente tem um tempinho a mais pra eles, e eu achei isso super interessante
mesmo, muito legal e:::... a professora Franciele tá de parabéns porque ela se preocupou
com o desenvolvimento educacional dos seus alunos e sem falar que pra fazer esses
brinquedinhos, essas atividades que ela manda não tem custo nenhum, é com materiais
reciclável, éh::: se for pra comprar alguma coisa é bem baratinho e ela tá muito, muito,
muito mesmo de parabéns!
Esse brinquedinho aí foi um dos brinquedinhos que o João mais gostou, que a gente fez
juntos. Tanto é que ele fica já com::: ansioso: “mãe quando é tu vai buscar as atividades lá
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na escolinha pra mim de novo? Que eu quero fazer mais brinquedinho!” E isso e legal
porque motiva a criança a querer fazer as atividades da::: da creche, né!”

Imagem 1: Foto de aluno brincando com o Bilboquê de Garrafa Pet

Fonte: foto enviada pela mãe da criança

De fato, podemos perceber, por meio dos relatos, fotos e vídeos, que o
feedback dos pais foi positivo e revelou que o brincar é salutar para desenvolver
habilidades nas crianças, contribuindo para o desenvolvimento físico, social e
afetivo das mesmas, como afirma Vygotsky (1998), que é enorme a influência do
brinquedo no desenvolvimento de uma criança. No brinquedo, o pensamento está
separado dos objetos e a ação surge das ideias e não das coisas: um pedaço de
madeira torna-se um boneco e um cabo de vassoura torna-se um cavalo. O
brinquedo é um fator muito importante nas transformações internas do
desenvolvimento da criança. E quando esse brincar acontece em parceria com a
família, em que o brinquedo é construído pela própria criança, com a ajuda dos
pais ou responsáveis, os resultados são ainda mais satisfatórios, posto que
estreita os laços familiares, contribuindo para que esse período de isolamento
social, causado pela pandemia de Covid-19, seja uma oportunidade de
convivência familiar saudável e prazerosa, além, é claro, de tirar um pouco essas
crianças do uso dos aparelhos eletrônicos, como televisão e smartphone.
No Relato 02, abaixo, a mãe enfatiza que a criação do próprio brinquedo
pela criança é uma forma de aprendizagem valiosa, bem como uma maneira de
garantir que os pais dediquem um tempo de qualidade aos filhos. Além disso,
ressaltou o fato de os brinquedos serem feitos a partir de materiais de fácil acesso.
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Relato 02
MAE: Débora Lorena da luz Sousa
Filho: Rafaela Luz Carvalho
1º Período D
“[...] Bom, eu achei muito interessante a proposta da professora Franciele de criação do
sapatinho pra que as crianças pudessem aprender a colocar o cadarço. Além de ser um
método éh::: didático de estimular a criança, minha filha gostou muito de participar da
criação do brinquedo junto conosco, né. Além disso, eu também gostei do fato da
professora ter se preocupado em sugerir uma atividade que pudesse ser feita com os
materiais que costumamos ter em casa. Não houve necessidade de sair pra comprar um
material diferente... E assim: eu também quero parabenizar a professora Franciele pela
dedicação, pelo planejamento das aulas de recreação, éh::: todas as propostas sugeridas
até agora foram pensadas de maneira que a criança pudesse também interagir conosco,
com a família e isso também é muito bom pra criança e pra família em geral, né. A gente
sabe que, muitas vezes, o fato de está na mesma casa o dia inteiro com a criança não
significa, necessariamente, que você está dando atenção necessária. Então tirar um
tempinho pra fazer uma atividade como essa é muito bom para a interação da família
também. A Rafa gostou muito! Ela está gostando muito de todas as outras atividades que já
foram sugeridas, propostas. E toda vez que vamos deixar as tarefinhas e buscar as outras,
ela já fica ansiosa para saber qual vai ser o próximo desafio.”
Imagem 2: Foto da criança construindo seu próprio brinquedo

Fonte: foto enviada pela mãe da criança

Outras mães também nos deram um feedback positivo sobre as atividades
realizadas, contudo, infelizmente, não dá para relatarmos tudo neste texto.
Todavia, gostaríamos de ressaltar que, de acordo com as falas dos pais e com as
fotos e vídeos que nos encaminharam, percebemos que as aulas remotas, em
específico as de recreação, ministradas pela professora Franciele Albuquerque
21

PGE 2020 – DRE ARAGUAÍNA

Fortes e supervisionadas pela coordenadora Jania Cléia Siqueira e Silva e a
diretora Ana Paula Batista dos Santos, estão tendo feedback positivo, pois as
atividades estão sendo aceitas de forma prazerosa e lúdica.
Devido à pandemia, a professora buscou trabalhar de uma forma simples,
diferente e desafiadora, pois são atividades que a criança tem que fabricar seu
próprio brinquedo juntamente com sua família. Analisando os vídeos e os relatos
dos pais podemos perceber que as crianças se interessam mais, devido elas
mesmas serem as construtoras dos seus brinquedo. Nota-se que a participação
dos pais está sendo mais efetiva e divertida na hora das execuções das atividades
escolares.
Destarte, é notório que as aulas estão sendo bem prazerosas, as famílias
estão mais empenhadas no que diz respeito ao ensino aprendizagem das crianças
e os filhos satisfeitos com a Creche, pois, como vimos nos relatos das mães
acima, “quando elas terminam as tarefas ficam ansiosos para a próxima aula.”
No decorrer das atividades foi possível observar que as crianças
mostraram-se motivadas, percebemos o interesse, a participação, o empenho das
mesmas na elaboração e execução dos jogos e brincadeiras.

4-CONCLUSÃO
Ao término da realização dessa proposta pedagógica, concluímos que as
atividades lúdicas e recreativas que foram aplicadas estimularam as crianças,
tornando-as mais dispostas à prática das atividades propostas. Percebemos que
as crianças gostaram de participar das atividades juntamente com os pais, esse
envolvimento familiar pode estreitar os laços e aproximar ainda mais pais e filhos.
Sabemos que é muito delicado trabalhar com educação infantil,
principalmente na modalidade de aulas remotas, pelo fato de se tratar do início da
vida escolar das crianças e delas terem necessidade de um acompanhamento do
profissional da educação de forma mais efetiva e próxima. Todavia, foi possível
fazer essa aproximação por meio das videoaulas e do apoio da família que
contribuiu, sobremaneira, para que o processo de ensino-aprendizagem se
concretizasse.
Ao propormos atividades práticas de confecção do próprio brinquedo e
estimular os pais a brincarem com seus filhos, vimos que os resultados foram
positivos, pois, além de ajudar a criança a desenvolver habilidades físicas,
motoras, artísticas e cognitivas, contribuiu para aproximar as famílias neste tempo
de pandemia e isolamento social.
Destarte, acreditamos que atividades exitosas como estas devem
continuar sendo desenvolvidas e também divulgadas, para que outras instituições
possam adotá-las em seus planejamentos, contribuindo, assim, para a melhoria do
processo educacional, mesmo em tempos de crise causada pela pandemia de
Covid-19.
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NÃO POSSO TE VER, MAS POSSO LHE ESCREVER: CRIANÇAS
EXPRESSANDO SENTIMENTOS ATRAVÉS DE CARTAS EM PERÍODO DE
PANDEMIA
Arlete Rodrigues Reis da Silva (Gestora)
Keilany da Costa Brito Santos (Professora 2º Período)
Lucielly Tavares Babugen Reis (Coordenadora Pedagógica)
Patrícia Almeida Leite Alves (Professora 2º Período)

RESUMO
Atualmente, vivemos um dos momentos mais desafiantes para a educação infantil.
A escola precisa se adaptar, promovendo ações que envolvam escola, família e
sociedade em período de isolamento social. Por isso, escolhemos atividades com
cartas e oportunizamos o desenvolvimento de competências linguísticas e
socioemocionais de forma que contribuíssem para o enfrentamento das
dificuldades neste cenário pandêmico. Os alunos e familiares escreveram cartas
para alguns destinatários como professores, colegas de sala, profissionais da
saúde que trabalham na linha de frente contra a Covid-19, famílias que perderam
algum membro com essa doença e pessoas que estão em isolamento devido a
tratamento. Os destinatários se sentiram honrados e confortados ao receberem
palavras de carinho.
Palavras-chave: Educação infantil. Isolamento social. Cartas. Competências
socioemocionais

1-INTRODUÇÃO
O Centro Educacional Infantil Municipal Pedro Carreiro fica em AraguaínaTO e atende crianças de 2 a 5 anos, matriculadas nas turmas de Maternal I, II, 1º
e 2º Período e Sala de Atendimento Educacional Especializado. Conta com uma
equipe pedagógica com 1 gestora, 1 coordenadora pedagógica, 12 professoras
entre regentes, professoras recreadoras, educadora física e 5 assistentes de
professor e auxiliar de alunos com deficiência. A creche fica lotada em um
contexto empobrecido da cidade, onde a maioria das famílias é de baixa renda,
morando em casas populares nos arredores da instituição.
O momento atípico que a sociedade está vivendo trouxe grandes
surpresas com desafios e mistos de tristezas com alegrias. Experimentamos o
distanciamento social imposto pela pandemia causada pelo novo coronavírus.
Sem avisar, a Covid-19, inicialmente muito distante de nós brasileiros, chegou a
nossa cidade, mudando toda a rotina.
Com distanciamento obrigatório para a não propagação mais acelerada do
vírus, as aulas nas instituições de ensino foram suspensas por período
indeterminado. Se os adultos ficaram assustados, imagine as crianças! E esse
seria um dos problemas a serem resolvidos, ou, se não resolvido, pelo menos
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amenizado.
Depois de anunciado o retorno das aulas em formato não presencial pela
Secretaria Municipal de Educação, a equipe pedagógica se reuniu e conversou
sobre a aprendizagem, pensamos como famílias que perderam seus entes
queridos para a Covid-19 estão sofrendo e sobre o medo que rodeia as equipes
médicas que trabalham cuidando para que mais vidas não sejam ceifadas. Quanto
tempo isso ainda levaria para passar?
Assim, tivemos a ideia de propor que essas crianças de 5 e 6 anos, que
estão no 2° Período, escrevessem cartas, que teriam destinatários diferentes:
professora da sua turma, coleguinha de sala, profissionais da saúde que
trabalham no combate ao coronavírus, famílias que estão desoladas por ter
perdido algum familiar para a doença e pessoas que estão sofrendo com o
isolamento por estarem contaminadas. Assim, os destinatários se sentiram
honrados, amados e especiais, amenizando sentimentos de tristeza e solidão
causados pelo isolamento social e suas consequências.

2-METODOLOGIA
As extensões envolvidas para a realização do projeto foram: unidade
escolar, residência do aluno, residência de família que perdeu algum familiar,
residência de pessoas em isolamento domiciliar por terem testado positivo para o
vírus, e hospitais de campanha contra o coronavírus.
Datas das ações: 03 a 14 de agosto de 2020.
Etapa 1: Convite especial - construção e entrega aos pais, de uma carta em que a
instituição convida a família para participar do referido projeto. A princípio a
coordenadora elaborou uma carta esclarecendo aos pais a finalidade do projeto,
de forma que compartilhassem a ideia com as crianças e as incentivassem
participarem da elaboração de cartas por meio da escrita e grafismo. Em alguns
destinatários, um familiar também poderia escrever uma carta, caso desejasse.
Com isto, os pais que vinham até a instituição buscar a apostila de atividades (a
entrega de atividades impressas são um dos métodos adotados pelo Munícipio),
conversavam com a coordenadora sobre a proposta e levavam a “carta
orientadora” com explicações detalhadas sobre a proposta. As professoras
também gravaram vídeos explicando sobre o gênero textual: cartas, mostrando as
partes de uma carta, a sua finalidade e propondo que as crianças escrevessem
aos destinatários escolhidos com a intenção do projeto. As professoras também
fizeram chamadas de vídeo para alguns alunos convidando-os a escreverem.
Etapa 2: Colocando em prática - Elaboração das cartinhas feitas pelos alunos,
pais e professoras: ao aceitarem participar da proposta, as crianças e familiares
escreveram as cartinhas sendo orientadas pela professora da sua turma caso
necessitasse.
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Etapa 3: Recebimento das cartas na instituição - Logo após o prazo da escrita, as
cartinhas foram entregues na instituição.
Etapa 4: Entrega das cartas aos destinatários - já com as cartas na instituição,
expomos num local ventilado, fizemos a higienização com álcool 70% nas que
vieram em sacos plásticos e deixamos expostas para desinfetar, caso fosse
necessário.
Com nossos veículos fomos às entregas das cartas (coordenadora
pedagógica Lucielly, secretária Regina, professora Patrícia e professora Keilany)
em equipes alternadas e escolhidas conforme o destinatário. Pensamos em cada
destinatário e em como poderíamos fazer as entregas da melhor maneira possível,
se prevenindo em relação à Covid-19. As cartas destinadas às professoras foram
entregues em suas respectivas residências; as produzidas pelas professoras para
as crianças foram entregues na residência e/ou retiradas na instituição pelos pais;
as que foram destinadas aos profissionais da saúde, devido à segurança da
equipe, algumas foram entregues em suas próprias residências. Na ocasião
entregamos outras produções para que uma das técnicas em enfermagem que
recebeu cartas pudesse entregar à médicos e enfermeiros da Unidade de Saúde
em que trabalha; as produções feitas às famílias que sofrem a perda de um ente
querido para a Covid-19 foram feitas pela coordenadora pedagógica e secretária
na residência dessa família.
Para o desenvolvimento desta ação foram usados os seguintes recursos:
computador, papel A4 e impressora que foram utilizados para a confecção das
cartas aos pais; foram utilizados também cartaz em isopor com uma mensagem,
para ser usado ao chegar à casa da família enlutada; foram usados veículos para
locomoção até os lugares destinados e telefone celular para as filmagens e fotos.
Essa metodologia foi escolhida pensando na sinceridade da criança e na
empatia do ser humano nesse momento de pandemia. Muitas pessoas se
expressam melhor ao escrever, ao desenhar. Assim, poderíamos oportunizar esse
momento para que as pessoas que mais estão sofrendo com o isolamento social
nesse contexto escola/sociedade recebessem palavras de apoio, carinho,
incentivo e força. Com isso, o enfrentamento das situações vividas por cada
destinatário seria mais ameno, com menos sofrimento, substituímos um abraço,
uma visita.
Todas as atividades foram indicadas levando em consideração o aspecto
social pandêmico atual. Ao escrever em casa e ao decidir um número reduzido de
pessoas para fazerem a entrega das cartas, os remetentes e destinatários
estiveram mais seguros, evitando assim a contaminação com o vírus.
A decisão das atividades também se deu devido à contenção de gastos.
Os resultados foram medidos pensando na satisfação de cada destinatário ao
receber uma cartinha. Eles ficaram felizes!
Receberam ânimo, força para trabalhar mais um dia, sentiram-se
confortados e apoiados nesse momento de dor, minimizaram um pouco da
saudade dos colegas, da professora, além desses, outros resultados
socioemocionais puderam ser percebidos através das escritas: empatia, felicidade,
autoestima, paciência, autoconhecimento, confiança, autonomia, criatividade,
assim como os resultados cognitivos.
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Os pontos a serem observados foram: o entendimento das famílias nos
objetivos da proposta e na realização das cartas e a dinâmica no momento das
entregas.
As facilidades em realizar essa proposta giraram em torno da
disponibilidade da gestora em abraçar a proposta, as professoras e coordenadora
em orientar e dá suporte aos pais. As dificuldades consistiram em ir até os locais
para entrega das cartas uma vez que o isolamento social é a melhor maneira do
não contágio com a Covid-19.
Fotografia 1: Maria Eduarda fazendo sua carta para profissionais da Saúde,
agosto/2020

Fonte: arquivo da escola

Fotografia 2: Carta do Enzzo Gabriel para sua professora Keilany, agosto/2020

Fonte: arquivo da escola
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Fotografia 3: Carta da Yasmin aos médicos, agosto/2020

Fonte: arquivo da escola

Fotografia 4: Algumas cartas feitas pelos alunos e familiares do CEI Pedro
Carreiro, agosto/2020

Fonte: arquivo da escola

Fotografia 5: Família recebendo homenagem do CEI Pedro Carreiro,
agosto/2020

Fonte: arquivo da escola
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Fotografia 6: Enzo recebendo a carta de sua professora. Agosto/2020.

Fonte: arquivo da escola
Fotografia 7: Davi Luiz escrevendo sua carta aos pacientes em isolamento,
agosto/2020.

Fonte: arquivo da escola
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Fotografias 8 e 9: Angelita e Maria do Espírito Santo – Técnicas em
Enfermagem recebendo cartas de alunos, das mãos da secretária e
coordenadora pedagógica, agosto/2020.

Fonte: arquivo da escola.
Fotografia 10: Secretária Regina entregando uma carta à Senhora Raimunda, que
estava com a mãe isolada no Hospital Regional de Araguaína, agosto/2020.

Fonte: arquivo da escola

Fotografia 11 - Carta da senhora Elisabeth, mãe de Josehab, aluno do CEI
Pedro Carreiro, à família que perdeu um ente querido para a Covid-19, em
julho, agosto/2020.

Fonte: arquivo da escola
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Fotografia 12 - Cartinha produzida pela professora Patrícia aos seus alunos,
agosto/2020

Fonte: arquivo da escola

Links dos vídeos
Etapa 1: https://www.youtube.com/watch?v=VpXnkevFmNU&t=11s /
https://www.youtube.com/watch?v=amaTxAlNqxw&t=37s
Etapa 3 e 4:
https://www.youtube.com/watch?v=95ZjStE6DjY&t=1s
Etapa 4:
https://www.youtube.com/watch?v=vwlV_RVOjwU&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=525Ljd_YS2k&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=Rsz0p4YF7IA&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=8tIz7YDlq3I
3-RESULTADOS E DISCUSSÃO
A entrega das cartas foi feita com muita precisão e objetividade.
Pensamos na melhor forma de tocar o coração de quem as lia. Dirigíamos ao
destino com endereços previamente colhidos com parentes, amigos da própria
comunidade escolar. Sem avisar, chegávamos às residências e explicávamos o
motivo de estarmos presentes e partíamos para o objetivo: tocar os corações com
palavras sinceras de crianças e adultos solidários, empáticos e altruístas. O
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resultado, ora eram lágrimas de emoção, saudade e agradecimento, ora eram
sorrisos, carinho, vontade de estar perto.
Ficamos satisfeitos com os resultados alcançados. A expressão “muito
satisfeitos” teria maior significado se mais pessoas recebessem homenagens. O
tempo não permitiu que mais crianças participassem, pois algumas famílias
deixaram de entregar alegando “estarem corridas” nos seus afazeres. Entretanto,
os que receberam cartas se sentiram sensibilizados.
Os resultados da produção de conhecimentos cognitivos, no que tange à
potencialização da escrita, desenvolvimento da imaginação e transposição para o
papel através de desenhos, também foram relevantes. As crianças tiveram a
oportunidade de ter contato com a escrita, de forma autônoma, com intervenção e
observação. Sentiram-se sujeitos das suas próprias ações, pois a elas,
principalmente, era destinada a proposta de escrita.
Ficamos felizes com a participação das mães que incentivaram seus filhos
a escreverem, escrevendo também. Elas tiveram um momento para se expressar
e ser ouvidas, através de suas produções. E ser ouvido também é muito bom!
Uma mãe relatou a história de uma pessoa que teve sua vida interrompida por
conta da doença, exaltando a sua personalidade e incentivando o filho a continuar
com os cuidados necessários contra a contaminação com o novo Coronavírus.
Coincidências aconteceram. Coincidências ou obra de um ser maior que nós?
Uma mãe convidada a participar como destinatário já escolhido pela
coordenadora, escrevendo uma carta a alguma família que sofre com a perda de
um familiar com Covid-19, escreve e, nos últimos momentos, por motivo de
viagem, vai até a instituição para devolver a sua carta. Ao entregar a carta,
comentamos com ela que a família receberia. Ficamos surpresas quando ela
respondeu que era essa justamente
a família que escolhera para basear-se em
sua escrita. A mãe escolhera a história da pessoa que havia falecido, para ser
contada. Comemoramos a coincidência, pois deu muito certo: tocou mais ainda o
coração de quem recebeu a homenagem em nome da família. Certamente a
família se comoveu ainda mais com a produção.
Houve mudança de estratégia ao decidirmos não ir até os hospitais de
campanha para a entrega das cartas; optamos por entregá-las na residência
desses profissionais. As outras produções foram entregues à técnica em
enfermagem Maria do Espírito Santos Alves Feitosa, que trabalha no Hospital
Municipal de Campanha localizado na Vila Norte, bairro de Araguaína, para que
em momento de trabalho a entregasse aos outros profissionais que trabalham com
ela. Colocamos informações como telefone de contato da coordenadora
pedagógica, com fotos, vídeos ou áudios caso os profissionais desejassem
agradecer.

4-CONCLUSÃO
Acreditamos que o amor é a cura para a humanidade. Não a cura do
coronavírus, mas a cura dos corações que são pisoteados todos os dias pelos
males sociais causados pelos próprios humanos. Todos os sentimentos
envolvidos nesse projeto resumem-se nessa palavra: AMOR. Sentimos o amor ao
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aceitar o próximo como ele é, com ideias diferentes da nossa, ora boas, ora não
tão boas, aceitar os seus ‘‘sins” e os seus “nãos”. Amor ao se colocar no lugar do
outro em forma de empatia e destinar-lhes mais sentimentos bons através de
palavras escritas. Tocamos corações. Isso é importante e deu certo!
O que não deu certo foram as entregas nos hospitais, que havíamos
planejado realizar pessoalmente aos médicos, enfermeiros e técnicos, porém, por
precaução, não o fizemos.
Da próxima vez, engrandeceria mais, envolvendo mais crianças, mais
famílias, mais destinatários carentes de afeto, atenção e ânimo, dando voz a mais
crianças, a mais famílias e concedendo-lhes mais tempo para expressar de
maneira ainda mais forte o melhor que está guardado dentro de si. Também seria
importante envolver mais professoras, alunos e família para fazer cartazes com
mensagens de força aos parentes com fotos de pacientes internados e colocar na
porta dos hospitais, Unidades Básicas de Saúde… Escrever mais cartas a ponto
de encher pequenas estantes de madeira e colocá-las nesses pontos onde há
pacientes.
Enfim, aprendemos que, de fato, amar é lo principal dos dons.
REFERÊNCIAS
Nenhuma referência foi mobilizada na escrita do relato.
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NOVOS TEMPOS, NOVOS DESAFIOS
Deltiane Santana de Sousa (professora)
Francisco Nilson Viana da Paz (coordenador pedagógico)
Flekiana Ribeiro Paes Landin (professora)
Keila Ferreira Dantas (professora)
Symara Bezerra de Sousa (professora)
Maria Luzia Campos de Miranda (gestora)

RESUMO
A Covid-19 provocou uma ruptura no ensino em todo o país. Nas escolas
municipais não foi diferente. Este relato propõe demonstrar como a Escola
Municipal Luiz Gonzaga se organizou para continuar a ofertar o ensino aos alunos
do Setor Costa Esmeralda, Araguaína-TO. Cumprindo orientações da Secretaria
Municipal de Educação (Semed), a escola se adaptou para oferecer o ensino
mediante atividades remotas. Durante o 1º bimestre, verificou-se que muitas
famílias se envolveram, mostrando-se satisfeitas com o desempenho dos filhos na
escola. Muitos não se manifestaram e se mantiveram distantes. No entanto, as
atividades remotas promoveram aprendizagem pelo envolvimento de muitos pais e
alunos com professores, promoveu criatividade, curiosidade e senso de
responsabilidade nos alunos.
Palavras-chave: Covid-19. Atividades remotas. Participação das famílias.

1-INTRODUÇÃO
A escola Municipal Luiz Gonzaga, em detrimento às mudanças drásticas
causadas pela Pandemia da Covid-19, tem buscado adaptar-se de maneira rápida
e perspicaz a fim de garantir um atendimento diferenciado e que atinja toda sua
clientela no bairro onde está inserida, Setor Costa Esmeralda, Araguaína-TO.
A escola atende atualmente 761 alunos nas modalidades: Ensino
Fundamental I e Ensino Fundamental II, na qual atende o público da Educação de
Jovens e Adultos (EJA). Possui 33 turmas e 23 professores com formação em sua
grande maioria em Licenciatura em Pedagogia.
A escola está inserida em um bairro bastante conturbado por fatores
diversos de vulnerabilidade social e de violência, o que tem tornado o processo de
acompanhamento da aprendizagem dos alunos bastante desafiador, sobretudo,
pelo atual momento em que estamos inseridos.
Como é sabido por todos, a Pandemia da Covid-19 mudou radicalmente a
realidade atual da educação brasileira em 2020. Os Sistemas de Ensino em todas
as instâncias sofreram impactos diretos quanto às suas estruturações e
adequações perante a legislação vigente.
Em quase todas as partes do mundo, houve encerramento do processo
educacional ou mudanças radicais que exigiram muitas adaptações. No entanto,
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ficou e notória a quantidade de desafios e de impactos sofridos por todos os
agentes educacionais, pais e alunos, não importando o nível.
Na escola Municipal Luiz Gonzaga, isso não é diferente. Perante tantos
desafios, um de maior relevância foi: como dar continuidade ao processo ensinoaprendizagem em uma realidade tão adversa, onde a vulnerabilidade social é
bastante presente, quadro esse bem agravado pela Pandemia da Covid-19?
Romper com essa descontinuidade da aprendizagem em função da rotina que
todos tínhamos, não foi e nem está sendo fácil.
Para tamanho desafio, os principais agentes deste processo, precisaram
ampliar sua demanda de tempo e criatividade para conseguir atingir os focos da
aprendizagem descritos nas atividades propostas pela escola. Os professores
tiveram que desdobrar-se para se adaptar a essa nova realidade que necessitou
do uso de tecnologias e metodologias pouco utilizadas antes da Pandemia da
Covid-19 pela escola.
Os pais passaram a ser compreendidos como alguns dos principais
protagonistas deste momento tão difícil. No entanto, é importante ressaltar a
realidade que muitos vivem, desde sobrecarga de trabalho, falta de tempo,
vulnerabilidade social e mesmo analfabetismo. Logo, este acompanhamento ficou
ainda mais desafiador. Tudo isso tem obrigado a escola a readaptar-se ainda mais
e desdobrar-se, caso esse que é agravado pelo não comprometimento de muitos
pais, que não comparecem sequer para buscar os materiais produzidos pela
Escola.

2-METODOLOGIA
Logo após a paralisação das atividades regulares na escola, a gestora
Maria Luzia e a Coordenação Pedagógica, sob orientação da Secretaria Municipal
de Educação, reuniu o corpo docente, de forma on-line, para tratar das principais
questões pedagógicas a serem enfrentadas durante o período de Pandemia, que
segundo ela, poderia ser de curto, médio ou longo prazo.
Dessa forma, se discutiu o que a escola poderia fazer para evitar a
descontinuidade do processo de aprendizagem dos alunos. Como a escola não
possuía, de imediato, projetos voltados para a questão da Pandemia, haja vista
que todos foram pegos de surpresa, todos os presentes, decidiram por intensificar
e monitorar o trabalho realizado mediante a produção de atividades remotas, que
foi a orientação da Secretaria Municipal de Educação.
Assim, a escola buscou contemplar todas as áreas de conhecimento com
as atividades remotas, sendo elas: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências,
História, Geografia, Educação Física, Ensino Religioso e Artes, no entanto, foi
dada uma ênfase para as áreas de Língua Portuguesa e Matemática.
2.1 Etapas do Trabalho:
Mediante autorização da Secretaria Municipal de Educação de Araguaína
(Semed), a Escola Municipal Luiz Gonzaga buscou interação com os pais
mediante contato feito via telefone, WhatsApp, carro de som e orientações
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individuais quando os mesmos se faziam presentes na Escola para buscar
material pedagógico e as apostilas.
Cada apostila apresentou uma quantidade de carga horária mínima
semanal e com um tempo específico para serem realizadas, adaptando-se assim
dessa forma à legislação, como a LDB (lei 9394/96) e Instruções normativas,
como a 002/2020 expedida pela Secretaria Municipal de Educação, e Medida
Provisória 934/2020 que orientam quanto à carga horária mínima e máxima para
atividades na modalidade remota e normas básicas para educação durante a
Pandemia da Covid-19 e dá outras providências. Muitas das medidas tomadas e
propostas por estas normativas e Medida Provisória, foram confirmadas, alteradas
e/ou acrescentadas em 18 de agosto de 2020 com a aprovação da lei
14.040/2020, que determina normas educacionais excepcionais a serem adotadas
durante o Estado de Calamidade Pública.
2.2 Recursos utilizados
Para a produção das atividades remotas, a Unidade Escolar necessitou se
reorganizar e fazer adaptações para poder atender a demanda de 760 alunos,
incluindo os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental e os alunos da EJA.
Dessa forma, a escola se mobilizou para preparar a estrutura física para a
impressão e reprodução das atividades Remotas.
Realocou máquinas fotocopiadoras para uma sala mais ampla, a fim de
evitar aglomeração e respeitar o distanciamento social. Assim, elas foram
reinstaladas na sala do Atendimento Educacional Especializado (AEE), uma vez
que os alunos desta sala deixaram de participar das aulas presenciais, assim
como os demais alunos.
2.3 Os recursos utilizados
2.3.1 Recursos Materiais:
Computadores, máquinas fotocopiadoras papel formato A4, impressoras,
toners de tinta entre outros.
2.3.2 Humanos
Professores, coordenadores, assistentes, gestor, secretaria, auxiliares de
serviços gerais e financeiro, alunos e pais.
2.4 Justificativa
A escolha do tema tem relação com os desafios que a Unidade de Ensino
tem enfrentado continuamente e que fora agravado em muito com a Pandemia da
Covid-19. O desafio é manter o foco na aprendizagem mediante atividades
Remotas apesar das inúmeras dificuldades. Em função das novas mudanças que
a Pandemia impôs a todos e da necessidade de garantir o direito à aprendizagem,
a Escola Municipal Luiz Gonzaga se propôs a dar continuidade ao processo
Ensino Aprendizagem, de forma remota - sob diretrizes da Secretaria Municipal de
Educação - com um olhar diferenciado para a comunidade onde estar inserida,
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que é de extrema vulnerabilidade social, que impacta na aprendizagem dos
alunos.
2.5 Organização das Atividades
A escola, em cumprimento às orientações da Secretaria Municipal de
Educação, organizou atividades remotas na forma de Apostilas, as quais eram
buscadas pelos pais na escola, e foram e estão sendo respondidas e devolvidas
na Unidade Escolar em datas pré-determinadas.
Essas atividades foram organizadas por área de conhecimento e com
carga horária Semanal definida de acordo com orientação da SEMED, totalizando
carga horária: 3h para Língua Portuguesa e 3h para Matemática semanalmente. 1
h para Ciências, História, Geografia e Educação Física e 30 minutos para Arte e
Ensino Religioso. Esta carga foi utilizada para as apostilas 1, 2 e 3, totalizando 10
horas semanais sem contar os sábados letivos.
Essa carga horária foi aumenta a partir da produção da 4ª apostila para 4
horas semanais para as áreas de Língua Portuguesa e Matemática, 1h e 30
minutos para as áreas de História, Geografia, Ciências e Educação Física, as
demais continuaram com as mesmas cargas horaria.
As atividades em forma de apostilas tiveram que ser adaptadas de acordo
com a Política Pedagógica da Escola e Referencial Escolar, que por sua vez, já
está adaptado às diretrizes trazidas pela Base Nacional Curricular Comum (BNCC)
implantada a partir de 2019 em toda a Rede Municipal de Ensino do Munícipio de
Araguaína-TO.
2.6 Medindo os Resultados
Notoriamente, a ausência de avaliação por escrito, feita formalmente pela
Instituição de ensino, não foi possível devido à ausência das aulas presenciais.
Dessa forma, e cumprindo orientação da Secretaria Municipal de Educação, a
escola tem buscado mensurar a aprendizagem dos alunos, mediante os
resultados trazidos pelo material impresso e respondido pelos alunos.
Não dá para garantir com maior precisão o nível de aprendizagem que os
alunos se encontram ou se alcançaram as habilidades propostas. Mas, mediante
testemunhos, relatos dos pais e/ou respostas via questionários, pode-se deduzir
que o trabalho tem sido promissor e que tem atingido parte dos objetivos da
escola nesse momento.

3-RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesse momento difícil vivido pela escola, toda a equipe se mobilizou para
atender uma demanda bem complexa, que é a comunidade do Setor Costa
Esmeralda. Os professores foram orientados a se organizarem de forma a não
provocar aglomeração. Então, para que as atividades remotas fossem
organizadas, foram orientados os seguintes passos:
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1. Análise do Referencial Pedagógico com as habilidades propostas pela
Base Nacional Curricular Comum, BNCC.
2. Elaborar o Plano de aula, simplificado, mas que comtemplasse:
conteúdo, objetivos e estratégias para cada temática proposta e de acordo com
nível que cada aluno apresenta.
3. Elaborar as atividades em consonância com o plano e diagnóstico de
aprendizagem, mostrado inicialmente pela sondagem feita no início do ano letivo,
ainda no mês de fevereiro de 2020.
A partir destas três etapas, os professores elaboraram as atividades,
organizaram em forma de apostilas e encaminhou para a coordenação
pedagógica da escola para uma primeira correção, e em seguida, esse mesmo
material, é enviado para a supervisão da escola e, por conseguinte, para a
Secretaria Municipal de Educação.
Foram organizados grupos de WhatsApp por turma e série, para
acompanhamento da realização dessas atividades. O objetivo desses grupos foi
buscar a interação com alunos e pais, os quais se tornaram neste momento,
protagonistas mais próximos dos alunos, mais do que os próprios professores.
Durante o acompanhamento, os professores pediram que os alunos e/ou
pais enviassem fotos do momento da realização das mesmas e quando possível
dessem algum testemunho daquele momento vivido pelo aluno, ou apenas
relatassem como estava o desenvolvimento da aprendizagem dos mesmos,
quanto às dificuldades das atividades ou não, se perceberam alguma mudança de
comportamento, comprometimento ou dúvidas e ainda, reclamações dos alunos
quanto ao momento de aprendizagem.
Muitos pais atenderam essa solicitação da escola e motivaram seus filhos
a responderem as apostilas, assim como resolveram registrar tal momento e
enviar aos professores, conforme fotografias 1 e 2. Entretanto, a Escola Municipal
Luiz Gonzaga, buscou mensurar o grau de satisfação dos pais em relação ao
trabalho desenvolvido, utilizando-se de um questionário próprio dos Conselhos de
Classe Participativo, adaptado para ser respondido online e com questões mais
direcionadas ao momento atual (Figura 3).
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Fotografia 1: Alunos dos 2º ano trabalhando com figuras geométricas não planas e
suas representações com a participação dos pais.

Fonte: arquivo da escola

Fotografia 2: Alunos dos 2º ano trabalhando com figuras geométricas não planas e
suas representações com a participação dos pais.

Fonte: arquivo da escola
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Fotografia 3: Aluna do 3º ano estudando gênero textual: tirinhas no livro didático.

Fonte: arquivo da escola

Fotografia 4: Alunos dos 2º anos respondendo atividades diretamente do livro e na
apostila

Fonte: arquivo da escola
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Fotografia 5: Aluno dos 2º ano respondendo atividades diretamente do livro e na
apostila

Fonte: arquivo da escola

Fotografia 6: Aluna do 1º Ano respondendo atividades para casa, no livro e na
apostila.

Fonte: arquivo da escola
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Fotografia 7: Aluna do 1º Ano respondendo atividades para casa, no livro e na
apostila.

Fonte: arquivo da escola

Fotografia 8: Aluno do 4º ano respondendo atividade proposta do livro didático

Fonte: arquivo da escola
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Fotografia 9: Aluna do 4º ano respondendo atividade proposta do livro didático

Fonte: arquivo da escola
Foi perguntado a um total de 96 pais sobre o acompanhamento do seu
filho nas atividades remotas, como eles se comportaram.
Gráfico 1 - Acompanhamento dos pais quanto às atividades remotas produzidas
pela escola

Fonte: ESCOLA MUL. LUIZ GONZAGA - 1º Conselho de Classe Participativo / 2020 QUESTIONÁRIO DOS PAIS. Disponível em
https://docs.google.com/forms/d/1L5TR3G8hIw858O3olWznhqCG1gZwKZ-KpaOQpgwkjw/edit - Acesso: 21/08/2020.
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Nota-se, pelos dados do gráfico 1, que 76% dos pais entrevistados se
comprometeram em auxiliar os filhos nas atividades propostas nas apostilas;
12,5% disseram que poderiam ter auxiliado mais; e 11,5 % disseram não ter
auxiliado em função de outros fatores. O gráfico não reflete precisamente a
realidade de todos os pais, mas pode-se deduzir que reflete sim o quantitativo
daqueles que conseguiram vir buscar o material dos seus filhos na escola, ou pelo
fato de serem pais bem presentes na vida escolar dos seus filhos.
Gráfico 2 – Grau de satisfação dos pais quanto ao atendimento dos professores e
dificuldades dos alunos.

Fonte: ESCOLA MUL. LUIZ GONZAGA - 1º Conselho de Classe Participativo / 2020 QUESTIONÁRIO DOS PAIS. Disponível em
https://docs.google.com/forms/d/1L5TR3G8hIw858O3olWznhqCG1gZwKZ-KpaOQpgwkjw/edit - Acesso: 21/08/2020.

No gráfico, 72,9% dos pais manifestaram-se em aprovação ao trabalho
dos professores quanto ao atendimento e às dificuldades dos alunos, de forma
remota, mediante uso de WhatsApp, ligação telefônica e/ou plataforma dos diários
eletrônicos, que possui uma página para postagem do mesmo material enviado
aos pais pelas redes sociais. Esse dado é importante para a escola, pois a
princípio, demonstra que o trabalho tem respaldo por parte dos pais e alunos.
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Gráfico 3 – Rendimento dos alunos no 1º bimestre e atividades remotas

Fonte: ESCOLA MUL. LUIZ GONZAGA - 1º Conselho de Classe Participativo / 2020 QUESTIONÁRIO DOS PAIS. Disponível em:
https://docs.google.com/forms/d/1L5TR3G8hIw858O3olWznhqCG1gZwKZ-KpaOQpgwkjw/edit - Acesso: 21/08/2020.

Um dos dados mais relevantes e importante para a escola, se refere ao
desenvolvimento dos alunos no bimestre no que se refere à aprendizagem
sobretudo, em função das atividades remotas. 74% dos pais, responderam que
estão satisfeitos com o rendimento dos seus filhos, mesmo com o modelo de
atividades adotadas e vivenciadas pela escola. Faz-se necessário, ponderar estes
dados, uma vez que a escola apresenta um quantitativo enorme de pais que não
estão conseguindo participar mais ativamente do processo, por não buscarem as
atividades na escola.
No entanto, os gráficos refletem de certa forma, que o trabalho exercido
pela equipe, tem aprovação da maioria dos pais. Esse dado é fundamental e
incentiva toda a equipe a permanecer, apesar dos diversos obstáculos, confiantes
no trabalho, melhorando e ampliando o atendimento a todos.

4-CONCLUSÃO
Notoriamente, o momento atual exigiu de todos os agentes do processo
educacional, adaptação, reinvenção, imaginação e muita criatividade para tentar
desfazer a ruptura causada drasticamente pela Pandemia da Convi-19 em todos
os Sistemas de Ensino e Escolas.
Na escola Municipal Luiz Gonzaga esse processo, foi e tem sido bastante
árduo em função da diversidade de realidades presentes e vividas pela sua
clientela, seja de ordem social ou socioeconômica, que deságua num processo de
vulnerabilidade que, em muito tem dificultado o avanço educacional em grande
parcela dos alunos.
Tendo em vista este momento drástico vivido por todos, a escola buscou
se adaptar cumprindo orientações da Secretaria Municipal de Educação de
Araguaína Tocantins, bem como buscou superar estas orientações no sentido de
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atender a todos, com qualidade e garantindo a todos o acesso à aprendizagem,
mesmo que forma não presencial.
Portanto, foi através das atividades remotas, mediante a elaboração de
apostilas alinhadas ao Referencial Pedagógico da Unidade Escolar, organizado
sob as diretrizes da Base Nacional Curricular Comum, que a escola buscou
garantir à sua clientela os conteúdos mínimos de aprendizagem.
Para tanto, intensificou parceria com os pais, corpo docente, equipe
diretiva e demais colaboradores no intuito de promover um atendimento que
satisfizesse a todos. Conclui-se dessa forma que, apesar do não comparecimento
de muitos pais e alunos para buscar os materiais, que as atividades remotas
promoveram a aprendizagem pelo envolvimento de muitos pais, alunos e com os
professores, promoveu a criatividade, curiosidade e senso de responsabilidade
nos alunos.
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ANEXOS
Links diretos para acesso a meterias e questionários utilizados pela escola durante
o 1º Bimestre de 2020
ANEXO 1 - Questionário dos pais respondido no Conselho de Classe Participativo
1º bimestre de 2020.
https://docs.google.com/forms/d/1L5TR3G8hIw858O3olWznhqCG1gZwKZ-KpaO-Qpgwkjw/edit

ANEXO 2 – Apostilas 1,2,3 usadas no 1º bimestre de 2020.
https://drive.google.com/drive/folders/1lpexLAMlg6SvYeHehu-cwCWkhK9Wmb1r?usp=sharing

ANEXO 3 – Videoaulas (algumas) organizadas pelos professores de 1º ao 5º ano.
https://drive.google.com/drive/folders/1NM8U7WfxNtpD8gisNA3Tyoi9vexiNJMp?usp=sharing

ANEXO 4 – Vídeos mostrando alunos respondendo as atividades e os pais
acompanhando.
https://drive.google.com/drive/folders/14rlkcuSuEw2ZPa1l4JlCzVfdOAMrqeWF?usp=sharing
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NOSSA ESCOLA CONTRA A COVID-19
Adriana Sousa Alencar (Professora)
Lucia Helena Gomes Carneiro (Diretora)
Nilva Pereira Reis (Coordenadora Pedagógica)
RESUMO
O relatório apresenta o trabalho realizado na Escola Municipal Moderna
Professora Maria dos Anjos Carreiro no período de aulas não presenciais, por
ocasião da pandemia em 2020. As ações continuam acontecendo de acordo com
o cronograma do projeto “Nossa Escola Contra a Covid-19”. O objetivo é auxiliar
alunos e seus responsáveis na execução das atividades remotas na perspectiva
de um ensino qualificado. O foco é o desenvolvimento das competências e
habilidades, bem como o estabelecimento de uma rotina no período da pandemia,
nova realidade que se reconfigura diariamente, exigindo respostas rápidas e muita
flexibilidade. Realizar educação a distância e não presencial é uma novidade.
Exige criatividade, pesquisa e estratégias para garantir aos alunos seu direito à
educação escolar.
Palavras-chave: Coronavírus. Educação. Ensino remoto. Ação. Transformação.

1-INTRODUÇÃO
A Escola Municipal Moderna Professora Maria dos Anjos Carreiro foi
criada por meio decreto SE21 de 22/06/71 - DOE 02/08/71, sendo municipalizada
pela Resolução SE nº 82, de 09/11/2005, publicado no DOE de 10/11/2005.
Situada no setor Barros - é uma das pioneiras do município de Araguaína, foi
fundada em 1962, a partir de um convênio firmado entre prefeitura e governo do
Estado. Sua estrutura física tem 18 dependências: 01 sala de direção; 01 sala
para professores, 01 de secretaria; 01 cozinha; 01 almoxarifado; 01 dependência
para materiais de limpeza; 01 para materiais didáticos; 02 instalações sanitárias
para alunos, 01 masculina e 01 feminina, 06 salas de aula e 01 sala de
Atendimento Educacional Especializado - AEE.
Em relação às etapas e modalidades de ensino, a unidade escolar atende
anos iniciais do ensino fundamental nos turnos matutino e vespertino, com 12
professores e 305 alunos. Desse total, uma parte reside no próprio bairro, outra
em bairros vizinhos, e há alunos que moram na zona rural. Aqueles que não
moram no próprio bairro dependem de transporte escolar, o que assegura sua
frequência às aulas.
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2-METODOLOGIA
O presente relatório descreve os procedimentos metodológicos usados
pela Escola Municipal Moderna Professora Maria dos Anjos Carreiro nos ciclos
finais do Ensino Fundamental. As ações aqui expostas, referentes à atividades
remotas, vêm sendo realizadas desde o início da pandemia e ainda não há
previsão de término.
O princípio norteador das atividades é a ludicidade, isto é, o uso de
recursos e ferramentas tecnológicas e humanas e a participação da comunidade
neste processo, visando ao aprimoramento das aulas planejadas de modo que
elas possam ser desenvolvidas em casa com êxito.
A ludicidade, segundo Feijó (1992), se apresenta como uma necessidade
básica na atual conjuntura dos processos educativos, pois ela se forma como uma
dinâmica real que aproxima o objeto de estudo do sujeito por meio de uma
essência natural que aperfeiçoa a prática pedagógica. Neste sentido, ela é uma
ponte que desperta o interesse dos alunos na realização de suas atividades.
Quanto ao uso de recursos midiáticos, Silveira (2008) esclarece que são
instrumentos que proporcionam caminhos para uma aprendizagem significativa,
motivando os alunos pelo uso de recursos tecnológicos que servem como ponto
de partida para a aprendizagem na sociedade contemporânea, caracterizada pelo
momento de adaptação a novas formas de ensinar.
Neste contexto o professor trabalha com recursos midiáticos contribuindo
no processo de aprendizagem de seus alunos, ao mesmo tempo em que
possibilita o desenvolvimento do interesse do aluno pelas atividades propostas.
Dessa forma, o professor, utilizando diferentes fontes de informação, renova sua
metodologia de ensino, busca novos saberes, propicia oportunidades de
construção e conhecimentos, ressaltando a importância do uso da tecnologia e as
mudanças que elas promovem, tendo em vista que o grande desafio hoje é
elaborar roteiros de estudos e atividades a distancia apropriadas, que contemplem
a necessidade dos alunos e promovam o desenvolvimento das habilidades
apontadas pelo currículo escolar.
O projeto foi elaborado e aplicado pela equipe escolar tomando como
perspectiva as ideias de Paulo Freire (1996, p. 27) de que “ensinar não é transferir
conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua
construção”. Os docentes construíram coletivamente seus roteiros de estudos de
acordo com a realidade de suas respectivas turmas pautando-se em atividades
teóricas e práticas e com objetivos determinados para cada ano.
As propostas de ensino dão ênfase a diálogos do aluno e da comunidade
escolar com o mundo concreto, com base na realidade atual propondo uma
reflexão que recorre às recomendações da BNCC (BRASIL, 2018, p. 15), e em
uma metodologia ativa que busca a superação da fragmentação disciplinar do
conhecimento ao propor a mobilização de saberes inerentes a vida humana,
principalmente em tempos de pandemia.
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2.1 Proposta pedagógica
Os docentes da Escola Municipal Moderna Professora Maria dos Anjos
Carreiro estão procurando se adaptar às novas metodologias, aplicáveis no ensino
a distância. Para isso, estão sempre pesquisando novidades e recursos
tecnológicos que, casados ao roteiro de ensino do aluno, proporcionam o sucesso
escolar na realização das atividades propostas, pois estimulam o interesse dos
alunos em participar das situações de aprendizagem. Ademais, estão sempre em
contato, mesmo que indireto, com a comunidade escolar na promoção da
aprendizagem dos alunos.
Com essa concepção, a equipe escolar desenvolveu o projeto “Nossa
escola contra a Covid-19”, cujo objetivo é auxiliar alunos e seus respectivos
responsáveis na execução das atividades remotas na perspectiva de um ensino
qualificado, com foco no desenvolvimento das competências e habilidades dos
alunos. Assim, a instituição de ensino e os professores estão se reinventando e
fazendo, cada vez mais, uso de ferramentas e plataformas digitais. O intuito é
buscar exemplos de boas práticas educacionais para que o ano letivo não seja
perdido. A luta é para que alunos e pais possam encarar essa nova forma de
aprendizado e, também, para que adquiram, da melhor forma, conhecimentos
durante essa adversidade em tempos de pandemia.
Para elaborar o projeto de combate ao coronavírus, a equipe escolar fez
uso do material do Ministério da Saúde, como vídeos e panfletos informativos, que
foram disponibilizados à comunidade. Também contou com a participação de
comerciantes do setor, que deram permissão para divulgação do projeto por meio
de cartazes informativos.
Dentre as ações que serão desenvolvidas, destacamos, no interior da
escola, as atividades educativas sobre o tema, a partir de atividades
interdisciplinares, nas quais os professores se mobilizaram através de conteúdos
que têm como foco o combate e a prevenção contra o coronavírus, tanto no
ambiente escolar como fora dele. Assim, o projeto também está alcançado a
comunidade com ações de divulgação sobre os cuidados gerais de combate à
doença e orientações para evitar a sua disseminação.
2.2 Criação grupo de WhatsApp com todos os pais ou responsáveis pelos alunos,
professores e equipe diretiva – 1ª ação







Orientação aos pais e responsáveis pelos alunos quanto à suspensão das
aulas.
Informes gerais à comunidade escolar.
Aproximação entre professor e aluno.
Vídeos sobre cuidados e prevenção da Covid-19.
Assuntos pedagógicos.
Aulas a distância por meio de pequenos vídeos.
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2.3 Compras de Equipamentos de Proteção Individual – EPI – 2ª ação
Com a retomada das aulas em modalidade remota, a Instituição se
organizou para receber toda a sua equipe com realização de reuniões on-line e
compras de EPI, para proporcionar segurança.
2.4 Reunião com a equipe para orientações e cuidados contra a Covid-19
Reunião com uso do aplicativo Zoom para retomada das atividades
escolares a distância.
2.5 Entrega de Material Didático – Atividades Remotas – para os pais
A entrega das apostilas tem acontecido a cada quinze dias na escola, Na
ocasião, os pais ou responsáveis fazem as trocas de atividades remotas.
2.6 Entrega de folder informativo à comunidade
Foram entregues alguns folders informativos nos arredores da escola a fim
de orientar e esclarecer sobre o coronavírus.
2.7 Entrega de Kits de cuidados pessoais e higiene
Foram entregues na comunidade escolar kits de cuidado e higiene
compostos por: 02 máscaras, 01 sabonete líquido, 01 toalha de mão e 01 álcool
em gel.

3-RESULTADOS E DISCUSSÃO
Antes da aplicação da parte prática do projeto “Nossa Escola Contra a
Covid-19”, a equipe fez pesquisas e se informou sobre métodos de ensino a
distância e promoveu rodas de conversas on-line a fim de resolver algumas
situações e esclarecer sobre a atual barreira encontrada no meio educacional.
3.1 atividades Lúdicas e Práticas realizadas pelos alunos
Atividades que vão ao encontro do conteúdo explorado no projeto foram
realizadas pelos alunos de forma interdisciplinar para possibilitar a aprendizagem
sobre o tema abordado.
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Fotografia 1: Aluno realizando as atividades propostas

Fonte: arquivo da escola
3.2 Entrega de Folder informativo na comunidade
Professores da Escola Moderna Professora Maria dos Anjos fazendo a
entrega de folder informativo na comunidade para orientar e esclarecer sobre o
Covid-19.
Fotografia 2: Entrega de folder informativo sobre a Covid-19

Fonte: arquivo da escola
3.3 Entrega de Kits de cuidado pessoal e higiene
A equipe escolar fez a entrega dos kits nas casas de algumas famílias da
comunidade.
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Fotografia 3: Famílias recebendo o Kit

Fonte: arquivo da escola
3.4 Parceria com a comunidade para realização do projeto e das atividades
remota
Alguns cartazes foram fixados em locais estratégicos da comunidade, para
alertar as famílias sobre a busca das atividades remotas na escola.
Fotografia 4: Professores fixando cartazes informativos em supermercado

Fonte: arquivo da escola
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4-CONCLUSÃO
Durante a execução do projeto “Nossa escola contra a Covid-19”, foram
criados meios para sensibilizar os alunos e a comunidade na qual estão inseridos,
sobre como deve ser feito o combate ao coronavírus.
Foi possível concluir que a criação de meios para que o aluno seja o
sujeito da sua aprendizagem de fato potencializa seu sucesso escolar. Os
estímulos para a realização das atividades remotas estão fazendo os alunos
adquirirem autonomia para o desenvolvimento de suas potencialidades, sem
perder de vista o principal objetivo dar ao aluno o direito de estudar e aprender.
A aplicação da ludicidade em parceria com as novas tecnologias e a
metodologia do professor tem, neste sentido, determinado o resultado final das
aplicações das atividades remotas, superando as expectativas da escola e da
comunidade, e proporcionando um ensino dinâmico e produtivo. O engajamento
de toda a equipe escolar também tem efeitos positivos aprendizagem dos alunos,
mesmo distantes da sala de aula.
Por fim, é importante destacar que o trabalho efetuado pela coordenadora
pedagógica e pela diretora da Escola foi de grande importância, tendo ambas sido
a ligação entre a Secretaria de Educação, professores e os alunos. Além de
participar ativamente das discussões e decisões sobre a metodologia, elas
atuaram de forma decisiva para que os roteiros elaborados pelas professoras
chegassem às mãos dos alunos e também fizeram parte da execução das ações
do projeto de forma participativa.
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ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS
ENSINO MÉDIO
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
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RESUMO
Devido ao novo cenário gerado pala pandemia da Covid-19, foi necessário ao
Colégio Estadual Ademar Vicente Ferreira Sobrinho traçar caminhos para motivar
os alunos nessa nova jornada. O presente trabalho visa, portanto, relatar as ações
desenvolvidas por esta instituição de ensino no período de isolamento social. As
metodologias utilizadas são inovadoras e dinâmicas, como vídeos motivacionais,
informação à comunidade escolar através da distribuição de cartilhas explicativas
sobre a Covid-19, ações pedagógicas nos bairros que o colégio atende, palestras
on-line, delivery de cartas, entre outras. O trabalho foi realizado coletivamente e
com apoio da comunidade. Diante das evidências coletadas, a equipe percebeu
que houve uma melhora em relação às habilidades socioemocionais dos alunos.
Palavras-chave: Gestão Escolar. Colégio Estadual Ademar Vicente Ferreira
Sobrinho. Isolamento Social. Motivação. Alunos. Professores.

1-INTRODUÇÃO
O Colégio Estadual Ademar Vicente Ferreira Sobrinho encontra-se situado
na Avenida Lontra, nº 727 – Bairro JK, setor periférico da cidade de Araguaína, no
Estado do Tocantins. Foi construído em 1977, criado de acordo com a Lei
Municipal nº 464/79, resolução 203/8, no pleito do Prefeito Joaquim de Lima
Quinta, com o nome de Escola Municipal Ademar Vicente Ferreira Sobrinho. O
colégio possui 20 salas de aula e 21 professores. Atualmente, atende o Ensino
fundamental – 6º ao 9º ano, distribuídos nos turno matutino e vespertino, com um
quantitativo de 545 alunos. Desses, a maioria mora nos bairros circunvizinhos ou
na zona rural, o que os torna dependentes do transporte escolar. O colégio vê seu
alunado como seres capazes de lidar com os avanços tecnológicos e enfrentar
qualquer situação adversa condicionada ao meio em que vivem, pois são
indivíduos com poder de argumentação e formadores de opinião. O grande
desafio nesse momento é fazer com que os laços entre escola e comunidade não
sejam quebrados. É motivar os alunos para que seu emocional seja preservado,
pois muitos perderam familiares e, ainda, encontram-se em risco de
vulnerabilidade.
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O cenário mudou e a escola também se transformou, oferecendo
condições para que os alunos também sejam passíveis de mudanças. Dessa
forma, toda a equipe escolar está empenhada em desenvolver um trabalho remoto
para juntos atravessar esse período de pandemia e flexibilizar mudança em todos.
Com o incentivo da equipe gestora, as atividades remotas são produzidas pelos
professores e podem ajudar o aluno a continuar aprendendo, ter uma vida mais
saudável, conviver em família e o mais importante, se sentir motivado a retornar
quando tudo passar. Sendo assim, a equipe escolar não mede esforços, para que
mesmo distantes, os alunos continuem motivados.
O colégio atende principalmente a comunidade dos Bairros Nova
Araguaína, Vila Azul, Monte Sinai, Setor Oeste, Ponte e Lago Azul, além do Bairro
JK, onde fica localizada a escola. O contexto que engloba essa população é
bastante diversificado, mas compostos principalmente por famílias carentes de
classe média baixa. Os pais trabalham durante todo o dia, por isso veem a escola
como meio de aprendizagem e acolhimento aos filhos. Diante da pandemia, com
as aulas suspensas, muitas famílias tiveram que reestruturar sua rotina devido à
permanência dos filhos em tempo integral. Nesse sentido, a escola desempenha
um papel fundamental na vida de todos, pois ela se transforma para transformar o
aluno que, como ser argumentativo, torna-se agente do processo de construção
político-social e cultural.

2-METODOLOGIA
Para a realização das ações aqui relatadas, o corpo docente, orientado
pela gestora escolar, iniciou o planejamento quanto à formas de motivar os alunos
durante o tempo de pandemia. Surgiram, então, duas etapas: a primeira foi uma
reunião presencial com os professores, obedecendo a todas as orientações da
OMS. Assim, para os repasses iniciais, foi realizada também uma reunião online
utilizando o aplicativo Google Meet. Nesta ocasião, os professores puderam expor
seus medos, dúvidas, sugestões e ideias. A segunda etapa consistiu na aplicação
das ações planejadas. Nosso primeiro passo foi a criação de uma página no
facebook para divulgação das ações do colégio. Em seguida, iniciamos com a
busca aos alunos por meio de ligações telefônicas e pelo aplicativo WhatsApp.
Dessa forma, houve uma comunicação coletiva dos discentes interagindo nas
redes sociais.
Uma vez que nossas ações são direcionadas ao projeto de vida, não
foram divididas por área. O engajamento partiu de toda a equipe e, juntos,
trabalhamos coletivamente focando na interdisciplinaridade, conforme previsto na
BNCC (2017).
Em tempos de pandemia, a equipe do Colégio Estadual Ademar Vicente
Ferreira Sobrinho, através da gestão, buscou a interação com os alunos de
diversas maneiras. Por isso utilizou – se de recursos educacionais digitais para
motivar os alunos na busca de uma vida emocional mais saudável no período de
isolamento social. As redes sociais são uma grande aliada nesse momento.
Porém, o colégio realizou outras ações, seguindo as orientações da OMS. Dentre
elas, podemos citar a ação Delivery de Cartas, na qual os professores
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transmitiram uma mensagem de afeto e esperança de dias melhores. O colégio
realizou, ainda, uma School Drive (passeio escolar), onde os alunos puderam ver,
mesmo que de longe, os professores passando nas principais ruas do Bairro Vila
Azul. No mais, a equipe se ateve a ligações telefônicas, entregas de cartilhas
informativas, questionários online e outros.
As ações realizadas no “Projeto de vida: novo foco, novo olhar” estão
relacionadas ao sentimento de mudança que ocorre na vida emocional dos alunos,
como eles lidam com suas emoções durante e pós – pandemia. Segundo Luciano
Santana Pereira “O projeto de Vida pode ser definido como a visualização
antecipada da vida que desejamos ter ou levar”. Nesse sentido, o colégio visa
incentivar os alunos a não entrar em crise emocional para não prejudicar sua vida
futura. A unidade escolar atende alunos de áreas periféricas de Araguaína. Muitos
estudantes têm a escola como um refúgio, e os professores são conselheiros e
mentores.
Infelizmente, devido à pandemia, as aulas presenciais foram suspensas
pelo Decreto nº 6.065, de 13 de março de 2020. Diante disso, o colégio organizou
- se para não perder o contato com os alunos, visando manter a aprendizagem
deles como foco e, o mais importante de tudo, objetivando motivar e apoiar as
famílias com maior risco de vulnerabilidade para que, ao fim da pandemia, os
estudantes retornem à escola motivados a continuar, não se deixando abater
pelas perdas insuperáveis. Por essa razão, não esperamos a pandemia passar
para agir. A escola vai além de um ambiente físico, por isso trabalha coletivamente
para apoiar as famílias nesse momento tão delicado.
Para tanto, a escola organizou um cronograma para a realização das
atividades.
Quadro 1 – Cronograma de atividades
AÇÕES/ATIVIDADES
Reunião online Google Meet
Criação da página de facebook
Divulgação do vídeo de boas-vindas na
página do facebook

RESPONSÁVEIS
Equipe escolar
Nelcivania Santos Pereira
Equipe escolar

DATA
09/07/2020
15/07/2020
22/07/2020

Divulgação do vídeo de Acolhimento na
página do facebook
Divulgação na página do facebook entrevista com professores

Maria José Mendes de Aquino, Carlos
Iram Martins, Nelcivania Santos Pereira
Larisse Oliveira de Sousa Costa
Feitosa, Patrícia Santos de Oliveira e
Zaia Santos Oliveira Silva
Professores do 6º ao 9º.

22/07/2020

Divulgação do vídeo “simulação da sala
de aula” na página do facebook
Divulgação de vídeos motivacionais na
página do facebook
Divulgação na página do facebook –
“sugestão de atividades físicas para
praticar em casa”
Entrega de cartinhas a Delivery
School Drive (Passeio Escolar)

Morganna Gomes Vasconselos Moreira,
Raylene Moura da Silva, Gleison
Mourão da Silva, Madalena Alves dos
Reis, Marta Alves da Silva Costa
Anthônio Alexandre Saraiva Cruz,
Ismael Pereira da Silva
Equipe Escolar
Equipe escolar

62

24/07/2020

24/07/2020
27 e
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Webconferência com pais, alunos e
comunidade escolar
Sorvetada “Passou levou”
Varal Pedagógico
Cartilhas educativas
Encerramento: Live musical pedagógica
com participação dos alunos, pais e
comunidade escolar

Equipe Escolar

05/08/2020

Equipe Escolar

07/08/2020

Maury Lopes do Nascimento, Lívia
Gonçalves e Silva Leal, Raylene Moura
da Silva

10/08/2020

Os resultados são qualitativos, portanto, imensuráveis. Nesse sentido,
trabalhamos com o feedback, pois, de acordo com Luciano Santana (2019), é uma
forma de medir o progresso na direção do resultado. Por essa razão, o relato dos
alunos, a interação nas reuniões online, nos grupos de WhatsApp, a visitação de
pais à UE, são algumas formas de saber se estamos na direção certa dos
resultados. É uma forma de entender o que mudou na comunidade após as ações
realizadas.
Durante a realização das ações, encontramos facilidades que resultaram
em um maior sucesso do trabalho escolar. Dentre elas, podemos citar o acesso
aos alunos, as parcerias que contribuíram para o bom desempenho das ações e a
participação dos alunos nas redes sociais.
As ações pedagógicas estão voltadas aos estudantes, por isso, para que
elas sejam bem-sucedidas, é necessária a participação e colaboração dos
mesmos. Em sala de aula, é mais fácil para o professor alcançar essa atenção dos
estudantes, mas, em tempos remotos, disputamos atenção com youtubers,
games, desenhos, filmes. Por isso, a importância de inovar e entrar no universo
deles. Em meio à realização das ações, foram encontradas algumas dificuldades
tais como: atender todos os estudantes e incluir os que não têm acesso à internet
em casa; levar ações até os bairros em que eles moram, utilizando estratégias
para evitar aglomeração; compreender e acolher os que enviam mensagens em
busca de apoio.

3-RESULTADOS E DISCUSSÃO
Já com as ações definidas, metodologia de aplicação escolhida e
cronograma devidamente organizado, fez-se necessário partir para a prática, e a
prioridade foi fortalecer a comunicação/interação entre UE, alunos e pais. Para
isso, foi criada uma página da escola no facebook, onde foram lançados
videoaulas e vídeos motivacionais produzidos pelos professores de forma
dinâmica e diferenciada, levando sugestões de leitura, música, filmes, atividades
físicas e mensagens de fé e esperança para dias melhores.
Foi realizada uma live musical na página do facebook com o intuito de
interagir, mostrar o talento do alunado e motivá-los com mensagens de alegria e
músicas animadas. Na live, houve a participação da comunidade escolar, pais e
alunos. O resultado foi muito positivo, foi observado um grande engajamento dos
mesmos, visitando a página e deixando seus comentários através do chat.
Ainda fazendo uso de ferramentas virtuais, desta vez utilizando o
aplicativo Google Meet, foi realizada uma webconferência (palestra). O público
alvo da webconferência foram os pais, alunos e comunidade escolar. O objetivo foi
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criar um importante momento de interação, um novo momento que nos traz novas
possibilidades de comunicação. Na ocasião, o psicólogo Hytalo Mangela reforçou
a importância desse momento para novas aprendizagens, novas oportunidades,
principalmente com a família. Motivou ainda os participantes a manter uma mente
saudável e cultivar pensamentos positivos.
Rompendo um pouco as barreiras do ambiente virtual, a escola visitou os
bairros JK, Vila Azul e Nova Araguaína, lugares em que nossa clientela reside,
entregando aos alunos no melhor estilo delivery, cartinhas carinhosas escritas
pelos professores. Na Vila Azul, especificamente, foi realizado o School Driver
(passeio escolar), passeio em estilo carreata pelas ruas do bairro, com cartazes,
balões, faixas e entrega de bolas, revendo os alunos mesmo que de longe. No
Bairro Nova Araguaína, realizamos a sorvetada “Passou levou”, onde foi oferecido
além do sorvete, cartilha educativa Covid-19, álcool gel, bolas e um varal com
diversas atividades pedagógicas.
Todas as ações realizadas foram de sucesso. Para o êxito de qualquer
trabalho é essencial a participação e engajamento de toda a equipe. Desde a
proposta inicial, percebeu – se que toda a comunidade escolar contribuiu para que
o resultado fosse positivo. Não mediram esforços para que tudo acontecesse
segundo o cronograma escolar. O feedback dos alunos também foi de suma
importância, uma vez que a cada ação realizada havia o retorno dos alunos, dos
pais e, baseado nessas informações, a motivação para continuar incentivando e
mantendo o vínculo entre escola e comunidade era visível. Não houve
necessidade de mudanças nas estratégias ou nos recursos.
Como demonstração do cuidado e da orientação na realização das ações,
não tivemos problemas com aglomerações, todos os alunos usaram máscaras e
obedeceram ao distanciamento recomendado. Observamos no comportamento
deles, responsabilidade, informação e maturidade.
A equipe da UE realizou um trabalho muito bem orquestrado e eficiente,
demonstrando consciência de que o momento e nossa prática exigem um novo
olhar e um novo foco.
Imagem 1: Página do Facebook

Link Página do Facebook da Escola: https://www.facebook.com/Ademar-em-foco105339531261614/
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Imagem 2: Página do Facebook

Vídeo de Abertura PGE2020/ Equipe Escolar
https://www.facebook.com/105339531261614/videos/1444648115732053/

Imagem 3: Página do Facebook

Vídeo de apresentação do PGE 2020.
https://www.facebook.com/105339531261614/videos/710408869516943/

Imagem 4: Cartinhas a Delivery

Fonte: Arquivo Col. Est. Ademar V.F. Sobrinho
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Imagem 5: Cartinhas a Delivery

Fonte: Arquivo Col. Est. Ademar V.F. Sobrinho

Imagem 6: Cartinhas a Delivery

Vídeo/ Relato do aluno Rian Alecrim /Turma: 92.05
https://www.facebook.com/cademar.vicenteferreirasobrinho/videos/168602658257700/?__tn
__=%2Cd*F*FR&eid=ARCnya_i1Vw8Mlx3St2Erbjeipz32zalBnW7RMumVxPmjqOiBBgYfzYySIoUOWUSA
PH843Zrbhnaszeh&tn-str=*F
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Imagem 7: School Drive (Passeio Escolar)

Fonte: Arquivo Col. Est. Ademar V.F. Sobrinho
Imagem 8: School Drive (Passeio Escolar)

Fonte: Arquivo Col. Est. Ademar V.F. Sobrinho

Imagem 9: Webconferência: Palestra com Psicólogo Hytalo Mangela

Fonte:Print Webconferência Google Meet:
https://meet.google.com/
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Imagem 10: Sorvetada Passou-Levou; Varal Pedagógico e Cartilhas Educativas

Fonte: Arquivo Col. Est. Ademar V.F. Sobrinho

Imagem 11: Sorvetada Passou-Levou, Varal Pedagógico e Cartilhas Educativas

Fonte: Arquivo Col. Est. Ademar V.F. Sobrinho
Imagem 12: Sorvetada Passou – Levou; Varal Pedagógico e Cartilhas Educativas

Vídeo/ Relato do aluno Paulo Berg /Turma:82.05
https://www.facebook.com/cademar.vicenteferreirasobrinho/videos/168618978256
068/?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARCItiFic_ol3CJfkeG1rKeRRv4KFs1EB7s1E_jhhi868-o5kvil02YeJuP1r5NfMuLClGz8gU1s8JX&tn-str=*F
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Imagem 13: Sorvetada Passou-Levou; Varal Pedagógico e Cartilhas Educativas

Fonte: Arquivo Col. Est. Ademar V.F. Sobrinho

Imagem 14: Live Musical Pedagógica

Fonte: Print/ Live musical pedagógica com alunos, pais e comunidade
escolar/Facebook
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4-CONCLUSÃO
Diante de tudo que foi exposto, concluiu-se que nossas ações
pedagógicas foram desenvolvidas com sucesso.
Com o feedback, percebemos que os alunos não desistirão de ter uma
vida emocional saudável, e o mais importante, são conscientes que podem contar
com a equipe escolar, mesmo em tempos de isolamento social, pois a interação
entre escola e comunidade é importante para todos reafirmarem o compromisso
que a educação tem de ensinar além do conteúdo e também ser parceiro do aluno
para que ele desenvolva autoconfiança e seja capaz de transformar o meio social
onde vive. O cenário é desafiador e continuaremos trabalhando para que o
Colégio Estadual Ademar Vicente Ferreira Sobrinho seja esse ambiente acolhedor
e de esperança para nossos alunos.
A experiência vivida, durante esses dias de realização das ações, foi
imensurável. Percebeu-se o quanto os alunos precisam de um apoio emocional,
principalmente nesse período de pandemia. Ajudar as pessoas é um ato de amor
ao próximo. Poder mostrar aos alunos que somos uma equipe e que estamos
dispostos a enfrentar qualquer situação para acolhê-los, fazer o papel de escola
com excelência é uma satisfação.
A partir dos enfrentamentos vivenciados nesse tempo tão complexo,
encontramos, na medida do possível, estratégias para superar algumas
dificuldades deparadas pelos alunos. Oportunamente, conseguiu-se ajudar o
emocional do nosso alunado, dando a eles esperança de dias melhores, tentando
sempre deixar bem claro que é possível ajudarmos uns aos outros, mesmo fora do
ambiente escolar.
Dessa forma, apontamos que é de suma importância fortalecer ainda mais
a comunicação com os estudantes, pais e a comunidade local e escolar durante
esse período. Temos muito ainda o que aprender durante este tempo desafiador,
que proporciona diversos obstáculos. Contudo, com os alunos motivados, tudo fica
mais fácil.
A equipe do Colégio Estadual Ademar Vicente Ferreira Sobrinho sente-se
lisonjeada em ter alcançado o objetivo de motivar os alunos nesse cenário de
pandemia tão complexo. Isso só foi possível devido ao empenho e coletividade de
todos que contribuíram de maneira distinta para que tudo desse certo.
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COLÉGIO ESTADUAL JORGE AMADO
ARAGUAÍNA-TO
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CEJA- LIÇÕES DE UMA PANDEMIA:
SEJA PROTAGONISTA DA SUA HISTÓRIA
Dayane Pires Rodrigues (Professora Química e Biologia)
Elizabete de Souza Santos Batista (Gestora)
Regina Sousa Maia (Professora Inglês e Português)
Roberto Campos da Silva (Professor Matemática)
Sandra Maria de Melo Valadares (Coordenadora Pedagógica)
Sônia Morais Brandão (Professora Português)

RESUMO
Este projeto foi realizado no Col. Est. Jorge Amado em Araguaína-TO, envolvendo
as 3ª séries do Ens. Médio, objetivando fomentar pesquisas sobre a pandemia da
Covid 19 num viés científico, levando-os a desmistificarem informações oriundas
de fake news e falácias das mídias sociais. Adotou-se como estratégias
metodológicas uma abordagem interdisciplinar, articulando-se as quatro áreas do
conhecimento (Ciências da Natureza, Matemática, Ciências Humanas e
Linguagens); o ensino por meio de projetos, a produção de HQs digitais e a
avaliação por rubrica. Desta forma, observou-se que os estudantes aprofundaram
seu conhecimento acerca do tema proposto e demonstraram um olhar mais
crítico-reflexivo sobre a realidade. Sendo assim, os resultados alcançados
sinalizam para a importância de práticas pedagógicas que focalizem a cultura
digital, o desenvolvimento científico, crítico e criativo.
Palavras-chave: Jorge Amado; Interdisciplinaridade; História em Quadrinhos;
Ensino por projeto.

INTRODUÇÃO
O Colégio Estadual Jorge Amado foi criado em 1977 e originou-se das
reinvindicações dos moradores residentes no Setor Noroeste onde esta Unidade
Escolar se encontra. O principal motivo que gerou tal solicitação foi o rotineiro
deslocamento da comunidade para outras escolas mais distantes do referido bairro.
Atualmente, o colégio atende 556 alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e
da 1ª a 3ª série do Ensino Médio, nos três turnos.
Ressaltamos também que o CEJA (Colégio Estadual Jorge Amado) está
inserido numa estrutura institucional que compreende o seguinte: o colégio,
denominado de UE (Unidade Escolar) está vinculado à Diretoria Regional de
Educação de Araguaína (DREA), a qual apoia e supervisiona o processo de
ensino e aprendizagem realizado no âmbito de todas as unidades do município, de
acordo com as diretrizes e políticas educacionais definidas para a educação
básica e disseminadas pela Secretaria Estadual de Educação, Juventude e
Esporte do Tocantins (SEDUC/TO).
A gestão atual do Jorge Amado (como é habitualmente conhecido) é de
competência da professora Elizabete de Sousa Santos Batista, que tem
desempenhado papel importante juntamente com toda a comunidade escolar e
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equipe pedagógica, buscando integrar vários eventos educacionais da cidade,
fazendo parceria com outras instituições como, por exemplo, a Universidade
Federal do Tocantins (UFT), realizando Feiras de Ciências, Festas Juninas,
Gincanas, Saraus e outras atividades, às quais a comunidade possui livre acesso.
A gestora e toda a comunidade escolar enfrentam vários desafios
diariamente para atingir os objetivos de ensino e aprendizagem. E em 2020, não
está sendo diferente, pois as atividades escolares presenciais na Rede Pública
Estadual de Ensino foram suspensas desde o dia 13 de março de 2020, e
somente no dia 29 de junho de 2020, ocorreu uma retomada de forma não
presencial para a 3ª série do Ensino Médio. Começava aí um grande desafio,
nunca antes vivenciado, para todos os professores, equipe gestora, pais e alunos
da unidade escola (U.E). Sendo assim, a equipe técnico-pedagógica precisou
repensar suas práticas, buscando estratégias e recursos adequados à realidade
vigente.
Em meio a uma das maiores crises sanitárias que já atingiu a humanidade,
os noticiários de todo o mundo enfatizam a COVID-19, doença causada pelo vírus
Sars-CoV-2. No entanto, observamos o surgimento de outro surto, denominado
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como infodemia, ou seja, a difusão
massiva de desinformação, mentiras e rumores sobre a pandemia, comprometendo
o acesso a dados com respaldo de cientistas e autoridades sanitárias. Além disso,
um estudo realizado pela Avaaz (A Avaaz é uma comunidade de mobilização
online que leva a voz da sociedade civil para os espaços de tomada de decisão
em todo o mundo) e publicado pelo Estado de Minas em maio de 2020 apontou
que fake news atingem 110 milhões de brasileiros, sendo que sete em cada 10
pessoas acreditam em pelo menos uma notícia falsa sobre a pandemia.
Nesse cenário constituiu-se a problemática que originou este projeto, ou
seja, a desinformação veiculada nas mídias sociais, as quais o corpo discente
acessa diariamente, objetivando-se que os estudantes realizassem pesquisas a
partir de fontes confiáveis e construíssem conhecimentos sobre a pandemia da
Covid 19 sob o viés científico, contemplando em seus estudos uma visão múltipla,
focalizando aspectos das Ciências da Natureza, da Matemática, das Ciências
Humanas e das Linguagens.

METODOLOGIA
Foram utilizadas como metodologia a análise qualitativa (LUDKE e
ANDRÉ, 1986), pois não tem intenção de mensurar ou quantificar os dados da
pesquisa, realizando-se a coleta de dados por meio de relatório, roteiros de
estudos, depoimentos e as histórias em quadrinhos. Günther (2006) explicita que,
na pesquisa qualitativa, a concepção do objeto de estudo sempre é visto de
acordo com o contexto histórico sócio-cultural, e isso faz com que a realidade
observada seja moldada conforme o desenvolvimento do indivíduo participante
e do pesquisador, partindo de um problema central.
Os estudantes envolvidos no projeto, em sua maioria são jovens. A faixa
etária varia entre 15 e 25 anos e dizem respeito às terceiras séries do ensino
médio. Sendo 3 (três turmas), intituladas com as seguintes nomenclaturas: 33.01
contendo 28 alunos, no turno matutino, 33.02 contendo 21 alunos, no turno
vespertino e 33.03 contendo 30 alunos, no turno noturno.
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Quanto aos docentes, constituem-se 13 profissionais, subdivididos de
acordo com a sua área de atuação: Ciências da Natureza, Matemática, Ciências
Humanas e Linguagens. Sendo que todo o corpo docente possui graduação e
especialização; três professores concluíram o curso de mestrado e dois
profissionais estão em andamento.
Foram utilizados os seguintes recursos para o desenvolvimento das
atividades deste projeto:
Roteiro de aprendizagem – documento norteador contendo todas as atividades a
serem realizadas pelos alunos, e subdividido nas seguintes seções: informações
logísticas; situação-problema; questões norteadoras da pesquisa; etapas do
desenvolvimento; sugestões de sites; critérios avaliativos.
Plataforma Google Meet – por meio desta plataforma foi possível realizar
interações com os alunos para promover a explanação de vários conteúdos,
esclarecimento de dúvidas e realização de reuniões.
Plataforma Google Classroom – possibilitou a disponibilização de textos, vídeos
e exercícios. Uma ferramenta que permitiu aos professores realizar um
monitoramento em tempo real para tirar dúvidas e verificar quem concluiu as
atividades.
Aplicativo WhattsApp – este foi utilizado para facilitar a organização das equipes,
compartilhamento de documentos urgentes e dar celeridade à comunicação entre
professores e alunos.
Software Pixton – é uma ferramenta online que possibilitou aos alunos, a criação
de histórias em quadrinhos. Possui uma grande variedade de cenários, objetos e
personagens. É divertido e permitiu o desenvolvimento criativo por meio da
linguagem verbal e não verbal.
Sítios diversos – sites tais como da Fiocruz, Organização Mundial da Saúde,
Ministério da Educação – fontes eletrônicas contendo dados e informações
oriundas de pesquisas científicas.
Pensando em desenvolver atividades com os estudantes da última etapa
da Educação Básica, que lhes possibilitassem ampliar a visão acerca da
pandemia da Covid 19, construindo uma visão crítica a partir das pesquisas a
serem realizadas e descontruindo mitos ou falácias adquiridas com o senso
comum, a U.E., por meio de uma ação interdisciplinar entre as disciplinas de cada
área do conhecimento e utilizando-se de recursos tecnológicos, iniciou-se um
processo de edições de roteiros contendo os objetos do conhecimento,
competências e habilidades preconizados pela Base nacional Comum Curricular
(BNCC).
Portanto, este projeto envolve princípios já recomendados pela BNCC, tais
como a necessidade de os alunos desenvolverem uma leitura crítica das
informações a quais têm acesso, desenvolvimento de um senso crítico que lhes
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promova uma autonomia enquanto sujeitos da sua aprendizagem e a utilização de
recursos tecnológicos de maneira significativa e reflexiva.
Compreendemos também que o fazer pedagógico deve ser pensado e
realizado sob a perspectiva de um currículo flexível, o qual englobe diversos tipos
de conhecimento e não seja apenas um “instrumento” para transmissão do saber,
e sim que promova uma aprendizagem significativa para o aluno, ao proporcionarlhe “acessar” conteúdos que lhe sejam relevantes, ou seja, que tenham
determinado sentido no contexto em que o educando se encontra.
Trata-se, portanto, de uma metodologia de ensino ativa, baseada na
realidade do estudante, possibilitando a superação de uma estrutura curricular
fragmentada, pois exigiu uma abordagem que considere situações-problemas
existentes no dia a dia e, ao perceber tal necessidade e planejar ações para
subsidiar o estudante a se posicionar em contextos diferentes, a escola,
inevitavelmente, favorece um diálogo entre as disciplinas, surgindo assim, ações
interdisciplinares, o que resulta na inter-relação dos saberes, compreensão dos
problemas estudados e a busca por soluções.
Nesse arcabouço encontra-se também, a proposta metodológica do
ensino através de projetos. Segundo (KRASILCHICK, 1996; HERNÁNDEZ;
VENTURA, 1998; OLIVEIRA, 2006; SILVA et al, 2008; PEREIRA et al., 2011;
BARBOSA; MOURA, 2011), este tipo de metodologia favorece a
interdisciplinaridade e envolve propostas pedagógicas sob a orientação de um ou
mais professores, que serão desenvolvidas por um grupo de estudantes. Isso
favorece a intereação entre professores e estudantes servindo para a resolução de
problemas que envolve um produto final e que ofereça o desenvolvimento de
competências e habilidades e a prática de aprender fazendo. No caso deste
projeto, o produto final refere-se à criação de Histórias em Quadrinhos abordando
temas relacionados à pademia da COVID-19.
Outro aspecto preponderante foi a inserção do recurso didático através do
uso de história em quadrinhos (HQ) digital. Como afirma Luyten (1985), esse
recurso didático aborda conteúdos com um determinado humor e com uma
linguagem própria que possibilita um aprofundamento do ensino e aprendizagem
de vários assuntos, e quando aliado ao conhecimento científico, podem romper
com a dificuldade que alguns estudantes têm sobre determinados assuntos e
ainda podem fazê-los se interessarem pelo tema e transporem suas dificuldades
através da leitura, ou seja, esse material torna-se potencialmente significativo.
As atividades foram organizadas de acordo com as seguintes etapas:
1.Realização de reunião com a Gestora, Coordenadoras Pedagógicas,
Orientadoras Educacionais, e todos os Professores das 3ª séries do ensino médio,
via plataforma Google Meet, para troca de ideias, definição do tema gerador e
planejamento das ações.
2.Realização de reuniões, via Google Meet, por área do conhecimento
para a elaboração de situações-problemas em consonância com o tema gerador e
elaboração dos roteiros de aprendizagem, com a participação dos professores e
coordenadoras pedagógicas.
3.Definição de alunos-líderes em todas as turmas, de maneira articulada
com os alunos e viabilizado pelas Orientadoras Educacionais e Professores(as)
Orientadores. Sendo que cada turma foi subdividida em 2 equipes.
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4.Organização de grupos de interação no whattsapp, intitulados “TiraDúvidas”, promovida pelas coordenadoras pedagógicas e orientadoras
educacionais.
5.Entrega dos roteiros de aprendizagem contendo as perguntas
norteadoras e as situações- problemas. Os estudantes tiveram acesso a esse
roteiro de maneira impressa a ser coletada na escola e/ou via whattsapp. (Cada
equipe recebeu 4 roteiros, correspondentes às quatro áreas do conhecimento).
Os alunos realizaram as pesquisas, responderam às perguntas
norteadoras de cada área e resolveram a situação-problema indicada. As soluções
e/ou reflexões elaboradas pelos alunos a partir das pesquisas realizadas foram
evidenciadas inicialmente por meio de minutas, para que os professoresorientadores pudessem fazer as devidas intervenções, via WhattsApp, Google
Meet e Goolge Classroom.
No software Pixton, os estudantes criaram histórias em quadrinhos
contemplando as informações debatidas no decorrer das pesquisas. Nessa etapa
eles tiveram a oportunidade de dar asas à imaginação, pois além de desenvolver
uma narrativa, trabalharam com imagens, disposição de cenários e criação de
personagens. Enquanto os alunos elaboravam suas histórias em quadrinhos e as
inseriam no Pixton, os professores podiam acompanhar a evolução dos trabalhos
desenvolvidos no referido software.
Os resultados foram medidos a partir dos seguintes indicadores:
monitoramento do desempenho dos estudantes na medida em que estes
realizavam as pesquisas e elaboravam as histórias em quadrinhos (HQs);
relatórios elaborados pelos alunos-líderes; histórias em quadrinhos (HQs)
elaboradas pelos discentes e inseridas no Pixton e avaliação por rubrica,
preenchidas pelos professores orientadores com base na criatividade,
cientificidade, engajamento, resolução de questões norteadoras dos roteiros de
estudos e participação efetiva nos grupos de “tira dúvidas”.
Observou-se como pontos facilitadores: fácil articulação das disciplinas
nas áreas do conhecimento; total apoio dispensado pela Gestão; Coordenação
Pedagógica e Orientação Educacional e ótimo diálogo entre os membros da
equipe pedagógica e imediata adesão dos estudantes ao projeto. Quanto aos
pontos dificultadores, citamos prioritariamente o escasso ou até mesmo a falta de
acesso à internet por vários discentes; dificuldades de alguns estudantes em
realizar leituras mais complexas; os conflitos que surgiram entre os integrantes
das equipes dos estudantes no que diz respeito à falta de colaboração por parte
de alguns, e a inexperiência do alunado em manusear o software Pixton.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Devido à suspensão das aulas, ocasionada pela COVID-19, o ensino
híbrido e remoto se tornaram efetivos para todas as instituições de ensino,
permitindo que o processo de ensino e aprendizagem não se concentrasse
apenas à estrutura física escolar. Ou seja, o ensino remoto permite ao estudante
construir seu conhecimento de onde quer que esteja: do sofá da sala, da mesa da
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cozinha, do trabalho, no quarto. Simultaneamente, a internet e suas tecnologias
têm se expandido, proporcionando reestruturações no ensino tradicional.
E por que é necessário romper com o ensino tradicional, se nossos
antepassados foram alfabetizados seguindo esse tipo de ensino e são,
igualmente, dotados de conhecimentos? A resposta é simples. Estamos em outro
tempo, outra geração e outras necessidades. Nossos estudantes, os mesmos que
perdem facilmente o interesse pelo tema abordado durante uma aula, “sabem lidar
com diversos mecanismos ao mesmo tempo (ler, ouvir música, assistir à TV e
teclar no WhatsApp, p. ex)” (BRAGA JR, 2014, p.8).
Contudo, a partir de discussões em sala de aula, via Google Meet, o que
se percebia era o pouco conhecimento dos estudantes acerca da pandemia da
COVID-19 e até mesmo a indignação por eles sentida em relação ao
distanciamento social. Muitos não entendiam os reais motivos de o vírus conseguir
sobreviver por algum tempo fora de uma célula ou mesmo não sabiam sobre sua
estrutura celular; ainda, indignações quanto ao fechamento do comércio e
consequentemente, aumento de desemprego, vivenciado por vários estudantes
dentro de suas próprias casas; também, o real motivo do uso de tantos
estrangeirismos. Nesse sentido, em resposta à estratégia abordada para sanar as
dificuldades de aprendizagens envolvendo os problemas causados pela
pandemia, os estudantes conseguiram demonstrar muito conhecimento sobre o
tema, após muita leitura e pesquisa.
Esse conhecimento foi evidenciado por meio da construção de enredos de
Histórias em Quadrinhos. A figura 1 mostra que foi possível apontar as reais
características do vírus SARS- CoV-2, sob o viés lúdico, entrelaçando a linguagem
verbal e não verbal.
Figura 1: HQ criada por estudantes da turma 33.02 sobre pesquisas
científicas relacionadas à pandemia.

Fonte: Comitê do Prêmio Gestão da Escola (2020).
Pela figura 1 é possível notar que os estudantes conseguiram sintetizar os
dados de pesquisas feitas em sites da OMS e Fiocruz sobre a estrutura celular do
vírus em questão, ou seja, o aluno aprendeu fazendo; e ainda, em conformidade
com as competências gerais da BNCC, soube utilizar tecnologias digitais de
informação e comunicação (TIC’s) de forma crítica, para se comunicar, acessar e
disseminar informações que possam resolver problemas ao seu redor. Isso é de
total importância, na atual situação mundial, haja vista que os meios de
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comunicação nem sempre propagam a verdade; e como já foi citado, há pelo
menos 07 pessoas em cada 10, que acreditam e espalham tudo que recebem
através de ferramentas digitais e tecnológicas.
Porém, o mesmo não aconteceu quando os estudantes tentaram
argumentar sobre os conceitos referentes à Distanciamento Social, Isolamento
Social e Quarentena. Os mesmos não souberam formular e defender ideias com
base nas informações obtidas, confundindo os termos supracitados. Segundo
Wilder-Smith (2020) “O isolamento é a separação das pessoas doentes daquelas
não infectadas com o objetivo de reduzir o risco de transmissão da doença”. Já,
distanciamento social “envolve medidas que têm como objetivo reduzir as
interações em uma comunidade, que pode incluir pessoas infectadas, ainda não
identificadas e, portanto, não isoladas”. A quarentena, de acordo com o mesmo
autor, “é a restrição do movimento de pessoas que se presume terem sido expostas
a uma doença contagiosa, mas que não estão doentes, ou porque não foram
infectadas, ou porque ainda estão no período de incubação”.
A figura 2 ilustra que os estudantes costumam conceituar como quarentena
e isolamento social o ato de ficar em casa, mesmo sem ter tido contato com alguém
que tenha testado positivo para a COVID-19, ou seja, usam os termos como
sinônimos e não se preocupam em difundir pensamentos controversos. Espera-se
que a partir da intervenção dos professores, seja através de roteiros explicativos
ou por aulas via Google Meet, os estudantes se apropriem dos conceitos já
mencionados acima e os utilizem em seu cotidiano conforme a necessidade. O
que não se pode é permitir que o estudante expresse suas ideias de forma
equivocada.
Figura 2: HQ produzida por estudantes da turma 33.01 sobre a “Quarentena”

Fonte: Comitê do prêmio gestão da Escola (2020).
Ressalte-se que alguns estudantes não tiveram acesso à internet,
computadores e celulares para desenvolver as atividades propostas, desde o
momento de retorno às aulas não presenciais. Esses estudantes estão sendo
avaliados, exclusivamente, via roteiros impressos coletados diretamente na
escola. Além disso, os mesmos participaram do projeto escrevendo parte das
respostas obtidas em pesquisas feitas no laboratório de informática da Unidade
Escolar, sendo respeitada a distância mínima de 2 metros entre cada estudante.
Quando o assunto abordado foi em relação às mudanças ocorridas nas
linguagens, percebeu-se que os estudantes compreenderam a maneira como os
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estrangeirismos (vocábulos oriundos da Língua Inglesa) expandiram o vocabulário
da Língua Portuguesa, como a pandemia mudou nossa linguagem corporal,
refletiram sobre as diversas intencionalidades inerentes aos discursos utilizados
em sociedade e puderam expressar-se artisticamente por meio da releitura de
obras clássicas, bem como pela confecção das histórias em quadrinhos. Na figura
3, notabiliza-se o apreço que os estudantes tiveram pelo estrangeirismo e mesmo
a vontade de entender e passar adiante os conhecimentos obtidos.
Figura 3: HQ produzida por estudantes da turma 33.02 sobre as alterações na
linguagem

Fonte: Comitê do prêmio gestão da Escola (2020).
Um fato que merece destaque na realização deste projeto, refere-se à
capacidade dos estudantes em cooperar-se mutuamente. Com a técnica de eleger
líderes de equipes, pôde-se exercitar a empatia, o altruísmo, a responsabilidade e
o diálogo para resolver tanto o roteiro de estudos proposto por cada área de
conhecimento de forma interdisciplinar, quanto à construção dos enredos das
histórias em quadrinhos. Por meio dos relatórios dos líderes, conforme figura 5,
observou-se que em sua maioria, os estudantes líderes tiveram boa comunicação
com a equipe pedagógica da escola e com os demais discentes, souberam dividir
tarefas e mediar os conflitos. Dessa forma, apontaram que a referida estratégia de
ensino, apesar dos aspectos dificultadores, pode ser promissora. Vale ressaltar,
que houve equipes em que a comunicação foi falha e omissa, fazendo com que a
pesquisa, resolução das questões dos roteiros de estudos e criação do enredo das
HQs ficassem, quase que inteiramente, sendo executadas pelos líderes de equipe.
Portanto, é uma técnica que precisa ser aperfeiçoada para realização de projetos
futuros.
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Figura 5: Relatórios estudantes-líderes Turma: 33.01 / Turno: matutino

Por último e não menos importante, através deste projeto a equipe de
professores e de gestão, conseguiu captar, via WhatsApp, depoimentos de
alguns dos sentimentos dos estudantes, pais, professores e equipe gestora
em relação à pandemia. Observou-se que a maioria da clientela da U.E. em
questão, está abalada emocionalmente, necessitando de cuidados para saber lidar
com o que tem vivenciado, fazer autocrítica e aceitar essas mudanças. Através dos
depoimentos, este projeto apreendeu um pouco mais sobre a vida de alguns
dos envolvidos neste processo de ensino-aprendizagem. A revista, com todas as
histórias em quadrinhos produzidas pelos estudantes sobre a pandemia da
COVID-19 e com os depoimentos de pais, estudantes, professores e equipe
gestora,
encontra-se
disponível
através
deste
link:
https://Pixton.com/hqs:6a848i36.
Em tempo, para uma avaliação mais sistematizada do processo de ensinoaprendizagem por meio de projetos, os professores e equipe pedagógica
utilizaram a avaliação por rubrica. Empregando a avaliação formativa, verificou-se
o desempenho dos estudantes em todas as etapas do projeto, ou seja, desde o
engajamento dos estudantes nas equipes de trabalho, até a criação da História em
Quadrinho, momento em que foram notabilizados acerca dos conhecimentos
adquiridos, identificando-se, também, em quais áreas do conhecimento serão
necessárias intervenções pedagógicas futuras.

CONCLUSÃO
Ao analisar os dados obtidos, percebe-se uma grande diferença de
conhecimento entre as primeiras conversas, em salas virtuais, e as falas obtidas
depois da aplicação do projeto.
Nesses tempos de crise sanitária, as pessoas aprenderam a valorizar
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mais os amigos, os familiares e ao mesmo tempo estão tentando encarar as
perdas de equilíbrio emocional causadas pelo distanciamento social. Nada mais
justo que recuperar a dignidade das pessoas com uma educação ativa, centrada
na igualdade e equidade de valores, conhecimentos e disseminação da verdade.
Infere-se que o ensino por projeto adotado para amenizar o efeito de fake
News e aumentar o conhecimento dos alunos sobre o vírus SARS-CoV-2, obteve
resultado satisfatório, evidenciado pelas HQ’s produzidas por eles. Além disso, o
projeto favoreceu o desenvolvimento da cultura digital dos estudantes,
aumentando o leque de conhecimento dos mesmos sobre as formas de pesquisas
e como se inteirar de forma crítica de informações veiculadas pela internet.
Contudo, a dificuldade que alguns estudantes sentiram em relação à
construção do enredo da HQ e mesmo o manuseio do software, evidencia que a
criatividade e imaginação são habilidades que precisam ser mais exercitadas no
âmbito escolar. Estas são ferramentas importantes tanto para a vida pessoal
quanto profissional, pois diz respeito ao desenvolvimento de ideias e de um
pensamento crítico.
Além do mais, o referido projeto possibilitou à gestão escolar e toda
equipe pedagógica notar o quanto a interdisciplinaridade e o conhecimento das
TIC’s são imprescindíveis nesse processo das aulas não presenciais. Um
professor que não acompanha a tecnologia pode não utilizar de todos os recursos
digitais possíveis, para engajar o estudante e até mesmo desestimular o mesmo a
se interessar pelas aulas e assim, seu fazer pedagógico estará comprometido.
Além disso, nunca foi tão importante ressignificar as formas de avaliação do aluno.
Em suma, os autores defendem o projeto como sendo exitoso, pois o
objetivo proposto foi alcançado, uma vez que os estudantes realizaram pesquisas
sobre a pandemia do Covid 19, em conformidade com os preceitos científicos,
resultando na aquisição de conhecimentos necessários para que os mesmos
entendam a complexidade do assunto e aceitem com menos restrições as
medidas de prevenções apontadas pela OMS. Além disso, outro fator positivo foi a
mobilização dos professores ao articular as disciplinas e conseguirem realizar
planejamentos interdisciplinares por área do conhecimento. Porém, ainda há
aspectos a serem melhorados, tais como maior engajamento dos alunos nas
atividades desenvolvidas em equipes; intensificar práticas de leitura e escrita;
promover estímulos à criatividade e a falta de acesso à internet.
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RESUMO
Este trabalho reforça a importância da inclusão escolar e social em tempos de
pandemia através de aulas remotas que têm por objetivo promover a
disseminação de conhecimentos, interação e envolvimento da comunidade
escolar. O projeto consiste na produção de desenhos pelos alunos especiais e na
elaboração de histórias sobre os desenhos pelos colegas da mesma unidade
escolar. Os resultados alcançados foram a motivação e o entusiasmo que os
alunos tiveram na execução da atividade proposta, e o respeito de cada envolvido
com as produções desenhos/histórias, o desenvolvimento dessas aulas se torna
uma importante ferramenta no processo de inclusão escolar e de ensinoaprendizagem proporcionando interação entre os alunos.
Palavras-chave: Desenho. Histórias. Inclusão escolar.

1-INTRODUÇÃO
O presente trabalho refere-se ao Prêmio Gestão Escolar, que no ano de
2020 traz uma roupagem diferente dos anos anteriores. Devido ao momento
delicado que todos os brasileiros estão enfrentando, em especial os estudantes
que permanecem em isolamento social por medida de segurança, a escola vem se
reinventando para dar continuidade ao processo de ensino e aprendizagem,
lembrando que a educação é a base estrutural para formar o cidadão e para
edificar uma família, é o alicerce para visar uma sociedade íntegra e igualitária, e
um direito destinado a todos.
Em meio a uma pandemia mundial, a escola busca maneiras inovadoras
para realizar o processo ensino-aprendizagem, mantendo relações dinâmicas
entre escola e aluno e, acima de tudo, não deixando os alunos com necessidades
especiais desamparados, haja vista a importância que se tem de manter a
interação social entre eles.
O projeto foi concebido pela Escola Estadual Presidente Costa e Silva,
localizada no Povoado São João, na zona rural do município de Ananás-TO. A
instituição conta com sete salas de aula e atende nos dois períodos: matutino e
vespertino, na parte externa há uma quadra coberta para as atividades físicas, um
pátio para recreação e uma horta. Atualmente, há na escola noventa e seis
alunos, uma parte residente da comunidade local e outra em fazendas. Entre os
noventa e seis alunos, dois têm necessidades especiais, sendo um usuário de
cadeira de rodas e outro com deficiência intelectual.
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Apesar do distanciamento social, de não poder ter um contato direto com
os pais e estudantes, a escola sempre fez questão de promover uma relação de
diálogo com a comunidade escolar e, em uma conversa com a mãe do discente
que tem deficiência intelectual, foi relatado à dificuldade que é mantê-lo distante
da escola e dos colegas de sala, para a família tem sido dias bastante difíceis.
Partindo desse pressuposto, faz-se necessário a realização de um projeto
que abrace a causa e a necessidade dos pais que, por sua vez já não sabem mais
o que fazer para entretenimento dos filhos, algo onde essas crianças possam ser
inseridas de modo a promover e desenvolver suas capacidades intelectuais e
emocionais. Desta forma, a escola pensou numa atividade inclusiva que tem por
foco diminuir o sentimento de saudade e que proporcionasse momentos de
descontração e aprendizado.
Além dos dois alunos especiais, a ação conta com o importante apoio e
participação dos alunos da terceira série do ensino médio. São dez discentes que
fizeram suas contribuições através de criações de histórias baseadas nos
desenhos realizados pelas crianças portadoras de necessidades especiais.
Entende-se que, além dos alunos concluintes estarem desenvolvendo a
capacidade de interpretação e escrita, automaticamente estão contribuindo de
forma direta e comunicativa com o aluno que se encontra em estado de desânimo
e solidão.

2-METODOLOGIA
O projeto “Meus Desenhos com Olhares Diferentes” é uma proposta
educacional que teve por finalidade fazer a integração de alunos especiais no
processo de ensino-aprendizagem num novo contexto escolar, permitindo que em
tempos de pandemia os alunos possam compartilhar conhecimentos. Esta
proposta de trabalho foi escolhida pensando em minimizar o distanciamento entre
os alunos, diminuir o sentimento de angústia mediante a situação em que o país
vive e manter a interação com os colegas da mesma escola. Contou com a
participação dos dez alunos matriculados na terceira série do ensino médio regular
e dos dois alunos especiais matriculados na escola, sendo um do sexto ano e o
outro do nono ano do ensino fundamental.
Realizou-se uma reunião pelo aplicativo Google Meet (Apêndice A) entre
os funcionários da unidade escolar para discutir temáticas que contribuiriam de
maneira significativa para execução de um trabalho que causasse um impacto
positivo na área da educação, na qual houve a apresentação de várias ideias e
sugestões sobre temas a serem desenvolvidos. Após consenso da escolha do
tema, o mesmo decorreu-se nas seguintes etapas, lembrando que foram seguidas
as normas de cuidados básicos para evitar a disseminação e contaminação pelo
coronavírus, com a utilização de máscara e álcool em gel:
- Visita aos alunos especiais e aos seus responsáveis, e por meio de uma
conversa foi exposto como seria desenvolvido o projeto e qual a sua finalidade,
em seguida realizou-se uma escuta para saber a opinião dos envolvidos nesse
processo. Tanto os responsáveis quanto os alunos gostaram da proposta
apresentada e ficaram aguardando a segunda visita para receber os materiais a
serem utilizados na realização dos desenhos. A mãe de um dos alunos relatou
que o filho poderia ter alguma dificuldade na produção dos desenhos, pois o
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mesmo já durante alguns dias vinha se mostrando muito agitado, sem
concentração para realizar qualquer atividade, por mais simples que fosse.
Contudo, a mãe foi orientada a deixá-lo à vontade, sem demonstrar nenhum tipo
de imposição para a execução dos trabalhos, que no dia em que ele quisesse
fazer os desenhos, apenas deveria estimulá-lo.
- Na segunda visita, como combinado, aconteceu a entrega dos lápis de
colorir, lápis grafite, borracha e papel formato A4 para o início da produção. Foi
perceptível a alegria e disposição pelos dois alunos, o que foi gratificante para a
equipe pedagógica.
- Na terceira visita, houve acompanhamento do desenvolvimento dos
alunos com relação à confecção dos desenhos. Foi satisfatório ver o prazer dos
meninos em realizar essa atividade.
- Na quarta visita, os alunos estavam no processo de colorir os desenhos.
A mãe do aluno que relatou que o filho se apresentava agitado antes do início do
projeto comentou que o mesmo já se encontrava mais ativo, dedicado e feliz ao
produzir os desenhos, mais uma vez, acredita-se que os objetivos esperados
estão sendo alcançados de maneira lúdica e dinâmica.
- Na quinta visita, foram recolhidos os desenhos elaborados pelos alunos e
atribuídos elogios e agradecimentos pela participação de cada envolvido nesta
etapa, ainda no local de um dos desenhistas, o aluno por conta própria se
manifestou e relatou o que quis retratar ao fazer cada desenho.
Em seguida, os desenhos foram encaminhados para a escola com a
finalidade de serem entregues aos alunos da terceira série do ensino médio para
dar continuidade ao projeto.
A entrega das atividades remotas para os alunos que moram em fazendas
é realizada todas as segundas-feiras, e em uma dessas visitas ocorreu a entrega
dos desenhos seguida de explicação sobre o projeto, como iria acontecer e o seu
propósito, e posteriormente foi feito o seguinte questionamento: Você tem
interesse em participar do projeto “Meus Desenhos com Olhares Diferentes”?
Com os alunos residentes na comunidade local o procedimento ocorreu da
mesma forma, com a realização do mesmo questionamento e, para a satisfação
da equipe, todos se mostraram comprometidos e abraçaram a causa.
Tantos os alunos das fazendas quanto os da comunidade local contaram
suas histórias através dos desenhos produzidos pelos alunos especiais, em
seguida gravaram um vídeo contando sua história referente ao desenho que foi
lhe entregue, vale ressaltar que, quem escreve a história terá uma visão diferente
de quem fez o desenho, com isso proporcionando olhares diferentes e reforçando
a ideia principal do projeto que é “Meus Desenhos com Olhares Diferentes”.
As produções foram recolhidas por um funcionário da escola juntamente
com as atividades remotas que são enviadas toda semana aos alunos. Enquanto
as gravações dos vídeos foram encaminhadas via Whatsapp à direção escolar.
Ao término das produções dos vídeos realizados pelos alunos da terceira
série do ensino médio, aconteceu uma visita aos alunos especiais para a
exposição dos vídeos relatando as histórias resultantes acerca de seus desenhos.
O intuito foi mostrar que, mesmo em tempo delicado e que exige afastamento,
ainda é possível oportunizar através da união um ensino de inclusão, envolvendo
toda a comunidade escolar.
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3-RESULTADOS E DISCUSSÃO
A dinâmica do projeto ocorreu em vários momentos. O primeiro foi à
confecção dos desenhos pelos dois alunos especiais da unidade escolar. Esta
primeira etapa aconteceu em casa com acompanhamento do responsável e com
visitas de um funcionário da instituição para dar apoio e sanar possíveis dúvidas.
Vale ressaltar que, todas as visitas foram realizadas seguindo as orientações da
Organização Mundial da Saúde (OMS).
Figura 1: Confecção dos desenhos pelos alunos especiais.

Fonte: Luzia Kelly da Silva Carvalho.
Depois de confeccionados, foi feita a entrega dos desenhos nas casas dos
alunos da 3ª série do ensino médio. No momento da entrega, explicou-se que o
objetivo da atividade seria proporcionar interação entre alunos, escola e
comunidade através de um trabalho de inclusão escolar e social. Na ocasião, já
ficou marcado o dia da devolução das produções de contos pelos alunos. É
importante frisar que o prazo para realizar a segunda etapa doi de uma semana.
Figura 2 – Entrega dos desenhos seguida da explicação do projeto

Fonte: Luzia Kelly da Silva Carvalho.
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Na semana que os alunos tiveram para criar as histórias, foi possível
perceber o despertar de uma imaginação fértil com as mais variadas ideias, houve
histórias em que os alunos inseriram personagens com deficiências, fazendo com
que o aluno especial se sentisse integrado literalmente nas experiências reais e
também imaginárias, fazendo com que eles visualizassem perceptivamente que os
personagens de uma história fictícia não precisam ser apenas pessoas
fisicamente “perfeitas”, mas que, também pode conter personagens com qualquer
tipo de limitação.
A produção das histórias foi o momento em que os alunos puderam
exercitar as habilidades de escrita, interpretação e leitura, o que se faz necessário
e é essencial num contexto escolar. Tal prática contribuiu bastante para a
aprendizagem dos alunos, que de forma prazerosa, simples e dinâmica favoreceu
para um ensino de novas visões e percepção da necessidade de sempre pensar
em soluções para as dificuldades enfrentadas numa sociedade.
Figura 3 – Desenhos com as produções dos alunos da 3ª série.

Fonte: Luzia Kelly da Silva Carvalho.
Segue abaixo a descrição de algumas produções:
Aluno A: O navio do Pecador - conta a história de um dono de um grande
e luxuoso navio que era egoísta e não temia a Deus. Em uma de suas viagens
enfrentou uma grande tempestade, onde os passageiros ficaram apavorados, e
para acalmá-los, o dono do barco disse que nem Deus afundara-o, e depois da
blasfêmia não demorou muito para o navio afundar em águas profundas e
escuras.
Aluno B: A maçã enfeitiçada- conta a história de uma família que se
mudou para uma fazenda e que lá havia um pé de macieira com maças
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enfeitiçadas, em que a família de seu Jherode foi toda enfeitiçada, e para quebrar
o feitiço ele deveria fazer o chá das folhas da macieira.
Aluno C: A Casa Vermelha- conta a história de uma família humilde que
mora em uma casa simples e vermelha, que apesar das dificuldades a casa se
tornou a alegria de três crianças, sendo uma delas especial, que nasceu com má
formação nos braços.
Aluno D: O Robô Lelê: conta a história de um robô muito engraçado e que
a sua dona é uma linda menina especial, que andava em cadeiras de rodas.
Ao terminarem as produções das histórias, o próximo passo foi a gravação
dos vídeos. No início, dois alunos disseram que não conseguiriam realizar a etapa
das filmagens, pois eram muitos tímidos, o que os impedia de se expressar
através das câmeras. Foi então sugerido que ao menos tentassem para que aos
poucos pudessem perder a inibição, e depois de várias tentativas e estímulos os
dois alunos conseguiram. Nota-se nesta etapa que foi preciso trabalhar a
oralidade dos alunos para que eles pudessem se expressar de maneira mais clara
e menos tímida diante do recurso digital.
Para a gravação dos vídeos, foram repassadas algumas instruções de
apresentação, de como se comportar, bem como ajuda com as filmagens. Alguns
alunos relataram que ficaram bastante nervosos, o que resultou em várias
tentativas até o término das gravações, enquanto outros não sentiram tantas
dificuldades na exposição por meio de vídeos. Parte dos alunos autorizou a
publicação do vídeo na plataforma digital facebook; outros, apenas a divulgação
para os meninos com deficiência.
A atividade proposta trouxe um olhar diferente para a temática inclusão
escolar, pois, a partir de uma proposta simples que possibilitou a interação e
inserção de alunos especiais nas ações realizadas pela escola, que teve um
grande impacto dentro da comunidade local e escolar, demonstrou-se que não há
limitações para quem busca sempre se reinventar, pelos atos mais simples
possíveis, que seja por meio de desenhos e histórias, uma experiência que
despertou em cada participante o interesse pela vida escolar e a valorização do
trabalho do colega, exercitando ainda nos alunos da terceira série do ensino
médio as habilidades da escrita, interpretação, leitura, oralidade, pensamento e a
imaginação, além de trabalhar a superação do medo e da timidez de alguns
alunos com a produção dos vídeos.
A arte em desenhos é uma atividade capaz de expressar e despertar nos
alunos os sentimentos mais diversos possíveis, entre eles a capacidade de
comunicação e desenvolvimento da criatividade, no caso dos alunos com
deficiência, além de estarem dando continuidade ao processo escolar, culmina
ainda, de forma significativa no aumento da autoestima que, outrora vinha abalado
devido aos acontecimentos recentes. O desenho, como meio de expressão,
sempre fez parte da vida do ser humano. Não é uma característica presente em
uma única faixa etária. Com relação a isso, os Parâmetros Curriculares Nacionais,
afirmam que:
A educação em Arte propicia o desenvolvimento do
pensamento artístico e da percepção estética que
caracterizam um modo próprio de ordenar e dar sentido
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à experiência humana: o aluno desenvolve a sua
sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao realizar
formas artísticas quanto na ação de apreciar e conhecer
as formas produzidas por ele e pelos colegas, pela
natureza e nas diferentes culturas (BRASIL, 1997, p.
19).

A educação se caracteriza aqui como um meio que possibilita desenvolver
e potencializar a capacidade intelectual do indivíduo, por intermédio do ensino e
da aprendizagem, associado às formações escolar, familiar e social. Também
possibilita a inserção do cidadão dentro da sociedade com orientação,
conhecimentos e discernimentos, para que possa manter uma boa relação social e
elevar seu modo de vida, proporcionando crescimento pessoal e profissional.
Sendo importante ressaltar que:
A educação, portanto, no sentido lato, seria identificada
como o próprio processo civilizatório, dotando as
pessoas, os grupos e as gerações dos equipamentos
necessários para a vida em sociedade. Nessa
consideração, a educação coincidiria com a própria
trajetória de produção da condição humana. Já no
sentido restrito, a educação seria a institucionalização
formal derivada da capacidade e da potencialidade
estrutural de produzir a realidade do homem em
sociedade, através das produções sociais. Nessa
direção, a educação seria entendida como o processo
de escolarização, estando vinculada à invenção e à
instituição da escola (NUNES, 2006, p. 37).

Tal projeto educativo alcançou dimensões entre espaço e tempo,
processos de cooperação, compromisso, análise pessoal de vida e
comportamento diante da sociedade. Lembrando que o saber é a porta para
ampliar o espaço de vivências e interações com as diversidades existentes,
direcionando o indivíduo para a construção do seu próprio ser e para descobrir
várias possibilidades de mudar o que há a sua volta mediante a comunicação.
Pensar em educação é refletir sobre os desafios e as diversidades encontradas
dentro de uma sociedade que precisa adquirir conhecimentos para desenvolver
seu cognitivo e mudar a forma de agir e pensar.

4-CONCLUSÃO
Em virtude do relato de experiência sobre “Meus Desenhos com Olhares
Diferentes”, que permite a inclusão escolar e social, além da interação entre os
alunos em tempos de pandemia por meio de uma atividade recreativa, percebe-se
que houve comprometimento e dedicação de todos os envolvidos. Foi uma
atividade em que os alunos sentiram o prazer de participar, houve descontração,
abrindo um leque de ideias, as mais variadas imaginações na criação das
histórias, com riqueza de detalhes. Os alunos puderam criar e se reinventar
através de uma dinâmica entre produção de desenhos e histórias contadas entre
pessoas diferentes e com olhares diferentes sobre uma mesma versão.
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São significativos a relevância e o impacto positivo que esse projeto teve
na comunidade escolar, pois promoveu interação, despertou várias ideias e trouxe
acalento aos dois alunos com necessidades especiais que muito antes já vinham
demonstrando sentimento de tristeza por falta da convivência com os colegas e
professores da instituição.
Em contrapartida, os alunos da terceira série do ensino médio puderam
desenvolver a habilidade de leitura e interpretação de texto visual, bem como,
aperfeiçoar a habilidade de oralidade por meio das gravações dos vídeos,
provocando o gosto e a capacidade de criação, tornando-se mais críticos e
seguros diante da sociedade.
A produção dos desenhos possibilitou aos discentes a capacidade de
expressar e saber comunicar-se de forma pessoal e coletiva, articulando a
percepção, a imaginação, a emoção, a sensibilidade e a reflexão ao realizar
produções de desenhos praticando a arte visual.
Este processo de aprendizagem não envolve apenas como se aprende,
mas também como se ensina, principalmente quando se trata da inclusão de
pessoas com deficiência. A utilização da arte visual remete a várias dimensões,
como uma forma de socialização, tornando as pessoas capazes de interagir e
respeitar o pensamento do outro, descobrindo novas formas de comunicação
entre o “eu e o mundo”, pois dos desenhos são extraídas dos alunos várias
histórias com diferentes olhares.
Visto que a Constituição Federal assegura a educação como um direito de
todos, torna-se necessário construir uma sociedade inclusiva, onde não prevaleça
o preconceito e a rejeição e se garanta a permanência dessas crianças na escola.
Por conseguinte, o projeto vem com o intuito de garantir esse espaço, visando dar
ênfase e atenção a esses discentes que muitas vezes se sentem rejeitados, e
incentivar a sua inclusão, promovendo a sua interação com os demais, a fim de
criar um laço de amizade para que eles sintam-se amados e úteis nas atividades
propostas pelo professor.
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APÊNDICE A – CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO
CONVOCAÇÃO
A diretora da Escola Estadual Presidente Costa e Silva, no uso de suas
atribuições, convoca todos os servidores, Grêmio Estudantil e Líderes de turma
para uma reunão online, através da plataforma Google Meet a ser realizada no dia
11 de julho de 2020, para juntos discutirmos o Prêmio Gestão 2020.
Observação: O link da reunião será enviado via Whatsapp.

Sandra Maria Barbosa Ramos
Diretora

Ananás, 10 de julho de 2020
Figura 4 – Reunião para conversar sobre o Prêmio Gestão Escolar 2020.

Fonte: Sandra Maria Barbosa Ramos.
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COLÉGIO ESTADUAL ADOLFO BEZERRA DE MENEZES
ARAGUAÍNA-TO
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Edileila Santos de Sousa (Coordenadora Pedagógica)
Evilane Leão Cordeiro (Professora/Co-autora)
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RESUMO
A suspensão das aulas presenciais em decorrência da pandemia de Covid-19
trouxe desafios sem precedentes à Educação no Brasil e no mundo, exigindo a
adoção de ações emergenciais visando garantir o direito à educação preconizado
na Constituição Brasileira. O ensino remoto com uso de ferramentas síncronas e
assíncronas representa meios de mitigar os impactos do fechamento das escolas,
medida de proteção necessária em meio a situação de pandemia. A mobilização
da equipe escolar com a escuta ativa de todos os atores, a identificação das
fragilidades, a literacia digital dos docentes, foram ações que contribuíram para o
retorno de forma dinâmica e engajadora. O Colégio Estadual Adolfo Bezerra de
Menezes tem buscado se reinventar no enfrentamento dos atuais desafios,
preparando-se concomitantemente para o retorno breve a normalidade.
Palavras-chave: Pandemia de Covid-19. Ensino remoto. Uso de ferramentas
digitais.

1-INTRODUÇÃO
O Colégio Estadual Adolfo Bezerra Menezes está situado na Rua Gonçalves
Ledo, S/N, Bairro São João, Araguaína, Estado do Tocantins. Fundado em
fevereiro de 1992 como uma escola municipal, passou a ter o nome atual em
1994. Com um quadro funcional de 145 servidores e 1667 alunos matriculados, a
unidade escolar conta com 20 salas de aula, todas ocupadas nos turnos matutino e
vespertino, mas apenas 15 no noturno. As etapas e modalidades ofertadas são as
seguintes: Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano; Ensino Médio Regular; EJA – 3º
Segmento e Educação Especial. Dos alunos, 1505 residem em bairros periféricos,
e 162 na zona rural do município de Araguaína e em outros municípios
circunvizinhos.
No dia 21 de março, por meio do decreto estadual nº 6071, as atividades
educacionais foram suspensas por tempo indeterminado. Imediatamente, a
Secretaria da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) passou a elaborar um
plano para a retomada das atividades letivas, determinando que, de 29 de junho a
31 de julho de 2020, as aulas retornariam de maneira gradual, iniciando com as
turmas de 3ª Série do Ensino Médio, em regime não presencial, seguidas pelas
turmas de 1ª e 2ª Série a partir de agosto.
94

PGE 2020 – DRE ARAGUAÍNA

O fechamento das escolas instigou a equipe gestora a buscar estratégias
de interação com a Comunidade Escolar, com a Associação de Pais e Mestres
alinhando ações, com vistas ao cumprimento das orientações da Organização
Mundial da Saúde (OMS) e do Comitê Gestor do Covid-TO. O objetivo sempre foi
preparar-se para o retorno das atividades pedagógicas presencial ou remota,
visando garantir a aprendizagem significativa como afirma Libâneo et.al. (2007):
Uma escola bem organizada e gerida é aquela que cria e
assegura condições organizacionais, operacionais e
pedagógicas que permita o bom desempenho dos
professores em sala de aula, de modo que todos os seus
alunos sejam bem sucedidos em suas aprendizagens
(LIBÂNEO et. al., 2007, p. 301-302)

O cenário inédito demandou uma reestruturação das ações pedagógicas,
iniciando com a migração do presencial para o remoto de forma eficaz, não
perdendo de vista a aqueles que não dispõem de equipamentos e internet para
interagir com os professores, promovendo para esses, recursos dinâmicos e auto
instrucionais em materiais impressos, tendo como máxima “não deixar ninguém
para trás”, garantindo o direito à educação para todos. Outro aspecto importante
diz respeito ao retorno presencial iminente, que demandará esforços da equipe
para um recomeço com novos desafios.

2-METODOLOGIA
O Colégio Estadual Adolfo Bezerra de Menezes pertence à rede estadual,
dessa forma norteia-se pelas orientações oficiais da SEDUC/TO usando-as como
parâmetros para o seu planejamento estratégico. O retorno às aulas foi
estabelecido pela SEDUC/TO para ocorrer em etapas, iniciando com aulas não
presenciais, no período de 29 de junho a 31 de julho de 2020, somente para
alunos de 3ª séries do Ensino Médio. A orientação oficial em relação à mediação do
trabalho pedagógico definiu que as escolas oferecessem as atividades na forma de
roteiros de estudos semanais, cabendo a cada escola da rede articular a entrega
semanal desse material de forma virtual ou impressa, mas primando pelo
atendimento da totalidade dos alunos matriculados.
Inicialmente, a equipe gestora promoveu interação por meio virtual com a
Comunidade Escolar, buscando desde sempre manter o vínculo entre escola,
estudantes, pais e responsáveis para disseminar informações sobre as ações
estratégicas para o enfrentamento das adversidades. A partir do encaminhamento
das orientações legais por parte da SEDUC, teve início um movimento de
mobilização geral da equipe para definir as ações de retomada das aulas no
formato remoto. As questões levantadas pela equipe foram, principalmente, a
necessidade de: identificar as potencialidades e fragilidades, escutar de maneira
ativa os alunos, adquirir equipamentos e suprimentos para atender a demanda de
atividades impressas, adquirir equipamentos para instrumentalizar os docentes na
realização do atendimento virtual aos alunos, tais como aparelho de televisão,
Webcam, cabos HDMI, mesa digitalizadora, etc.
Nesse contexto as demandas foram divididas para que fossem resolvidas
em caráter emergencial, a direção e o departamento financeiro responsabilizaram95
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se pelo levantamento da necessidade de equipamentos e suprimentos para
realizarem a aquisição. A Orientação Educacional organizou-se para o contato com
estudantes, pais e responsáveis delineando um perfil com quantitativos de alunos
a serem atendidos por ferramentas digitais e aqueles a serem atendidos por
materiais impressos, além de reaproximar o estudante à escola. A Coordenação
Pedagógica dividida por área do conhecimento trouxe os docentes ao processo
através da mobilização para o estudo de ferramentas digitais educacionais, bem
como à reflexão para o planejamento das atividades pedagógicas no cenário de
pandemia.
O planejamento do retorno remoto evidenciou a necessidade de promover
a literacia digital para os professores, tendo em vista que muitos manifestaram
dificuldades com o uso de ferramentas digitais educacionais. Para tanto a equipe
gestora buscou parceiros que pudessem promover formações, dentre os quais
cita-se UNITPAC (Centro Universitário Antônio Carlos) por meio do NAPED
(Núcleo de Apoio à pratica e experiencia docente) realizou oficinas para o uso de
ferramentas como SOCRATIVE, PODCAST, INFOGRÁFICOS, Ferramentas do
GOOGLE como Google Classroom, Google Meet, Gmail, Google Forms, além de
metodologias ativas como Rotação por estações, Peer Instruction e Sala de aula
invertida no ambiente virtual. Além disso a equipe escolar participou formações
promovidas pela EAD/SEDUC, VIVESCER/SEDUC, INSTITUTO CASA GRANDE,
SEBRAE –TO, SINCRONIZA (Projeto TOLIGADO) com o intuito de fortalecer os
aspectos sócio emocionais. Nesse contexto houve uma forte mobilização interna
de professores da Unidade Escolar que voluntariamente contribuíram com
orientações ao uso de recursos digitais, e a curadoria de tutoriais para estudo,
destacando nessas ações o apoio direto dos professores Wênio da Silva Castro,
Valderi Ferreira Nunes e Raphael Mendes Rosa.
Posteriormente, houve a escolha das ferramentas digitais a serem
utilizadas para desenvolver as aulas remotas, os professores foram unânimes em
escolher o Google Meet como ferramenta de videoconferência, o Google forms e
Google Classroom como instrumento de desenvolvimento de atividades e
interação e WhatsApp como canal de comunicação com as turmas. A convocação
dos estudantes de 2ª e 3ª séries para participarem das inscrições do ENEM e #TÔ
EM CASA NO ENEM, marcou a retomada do contato pedagógico entre estudante
e escola, seguido do retorno das 3ª séries percebeu-se a necessidade de um
replanejamento, ou seja, um ajuste nos caminhos definidos.
Em conformidade com a reflexão de Paulo Freire (1997, p. 155), “Ninguém
caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando,
refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminha.” Dessa forma, a
equipe gestora juntamente com os professores, sistematizaram a 1ª semana de
Letramento Digital, com o objetivo de capacitar o estudante, para o uso das
ferramentas digitais educacionais.
O retorno das turmas de 1ª e 2ª séries ocorreu de forma dinâmica e
engajadora, tendo em vista a experiência vivenciada na etapa anterior. Os
estudantes foram recebidos com orientações sobre as ferramentas digitais, a
comunicação via WhatsApp conseguiu atingir a maioria, informando
antecipadamente cronogramas, horários de aulas com os encontros virtuais via
Google meet, agenda de entrega e devolutiva de materiais impressos, ressaltando
que desde o início das atividades remotas os professores se disponibilizaram ao
atendimento para tirar dúvidas através dos grupos.
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Para adequar-se a esse novo cenário foi necessário revisar o plano de ação
do P.P.P (Projeto Político Pedagógico), assim todas as áreas do conhecimento
reestruturaram seu plano, de forma a contemplar atividades síncronas e
assíncronas, sendo que algumas migraram para o formato on-line como a
“Gincana do Conhecimento de Humanas” que será realizada com o uso do Google
Sites, na culminância será realizada uma Live, com prova de criação de post e
com postagens nas redes sociais. A Semana da Matemática, também seguirá esse
formato usando as mídias digitais viabilizando a interação e o engajamento dos
alunos. As palestras e culminâncias das ações estão programadas para
acontecerem como LIVE, com interação via chat. Para o incentivo à leitura foi
criado do CLUBE DE LEITURA DIGITAL ação implementada pela professora
Waldeny Berson de Sousa, utilizando grupo de WhatsApp envolvendo alunos do
Ensino Médio. Outra ação desenvolvida para engajar e aproximar o estudante foi o
desafio intitulado “Eu faço” que teve o objetivo incentivar a discussão sobre nossa
realidade nos dias atuais, em plena pandemia do COVID – 19 por meio da seleção
de vídeos curtos, produzidos pelos estudantes. Além disso, está prevista
realização de rodas de leituras com livros digitais envolvendo temáticas das
ciências humanas, seguidos da produção de resenhas e postagens em redes
sociais.
No cotidiano das aulas remotas estão sendo usadas ferramentas diversas
como MENTIMETER com recursos de enquetes, nuvem de palavras, a produção
de PODCAST com os alunos, o uso do mural colaborativo utilizando o PADLET. A
produção de infográficos e panfletos informativos com uso da ferramenta de
designer gráfico CANVA. Destacando que os alunos são orientados através do
letramento digital contínuo para o uso das ferramentas citadas acima.
A Unidade Escolar prepara-se continuamente para as próximas etapas,
aguardando orientações da SEDUC em relação ao retorno do Ensino
Fundamental, bem como das aulas presenciais o que demandará a definição de
ações especificas para essa retomada. O percurso realizado no período de
suspensão das aulas presenciais bem como o retorno das atividades remotas,
abrangeu inúmeras indagações e demandou esforços para que a escola seguisse
sendo um espaço de aprendizagem mesmo a distância.

3-RESULTADOS E DISCUSSÃO
O cenário de pandemia tem sido desafiador para a equipe escolar do
Colégio Estadual Adolfo Bezerra de Menezes, o enfrentamento das dificuldades
exigiu um repensar das ações, foi um reinventar da pratica cristalizada, um sair da
zona de conforto. Relatar todo esse percurso significa rememorar momentos de
muito aprendizado e engajamento da equipe.
As adequações da estrutura física, da proposta pedagógica e da rotina
administrativa necessárias ao retorno remoto foram efetivadas em caráter
emergencial e envolveram uma equipe de 48 professores regentes, 20 professores
auxiliares, 05 coordenadores pedagógicos, 02 orientadores educacionais e 01
gestora. A mobilização da equipe aconteceu em várias frentes, mas sempre de
maneira coordenada. A gestão e o departamento financeiro atuaram fortemente no
atendimento das demandas relacionadas a aquisição de equipamentos e
suprimentos, a coordenação pedagógica orientou e acompanhou os professores
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para uma rotina de estudos e planejamento, os professores participaram
ativamente de formações pedagógicas com vistas a atuarem no ambiente virtual,
(link
lista
de
presença
oficina
de
rotação
por
estações
https://drive.google.com/file/d/1PcQxQIgHBg8rHUftRNCVKPlFuNpOZ8ik/view?usp
=
sharing)
link
lista
de
presença
na
oficina
Podcast
https://drive.google.com/file/d/1KnM17JRN0Kn2Fo_0RNp9Hob2q_F3E3N2/view?u
sp=sharing),
link
da
lista
de
presença
oficina
Socrative
https://drive.google.com/file/d/1xBulwX_xlUZpSC-cjEBN-CNGHazcvYtq/view?usp=sharing,
o SOE (Serviço de Orientação Educacional) por meio de ações assertivas e uma
comunicação eficiente realizou a escuta ativa realizada via google forms pelo link
encurtador.com.br/yEJP7 , e via telefone pelas fichas de matriculas, acolhendo as
especificidades dos estudantes e suas famílias.
A Orientação Educacional é o contato direto com alunos, pais e
responsáveis sempre atentos ao feedback de professores e alunos, para que
ninguém fique para trás, pois toda essa logística só faz sentido se a escola
conseguir chegar a todos os alunos, seja ele da zona urbana ou rural, tendo
acesso ou não aos recursos digitais, essa dinâmica de receber do professor a
relação de alunos que não estão ativos no processo, faz com que a Orientação
converse, ouça as dificuldades e faça os encaminhamentos necessários para
resolver as questões que surjam. Registro dos contatos com pais e estudantes
https://drive.google.com/file/d/1bVCZA3eO1DKssZoGeTjFxJLxz3F3YcBR/view?us
p= sharing.
A análise quantitativa do retorno às aulas nos mostra que na primeira
etapa dos 167 alunos matriculados nas turmas de 3ª séries regular,
aproximadamente 80% retornaram as atividades, sendo que uma parcela optou
por participar das atividades no ambiente virtual através do Google meet em
momentos síncronos, realizando atividades no google forms e interação pelo
WhatsApp, com uma rotina semanal estabelecida pelo cronograma de aulas e
roteiro de estudo, outra parcela em função de não terem acesso à internet e
equipamentos (celular, notebook, tablet, etc) optou por receber os roteiros de
estudo impressos que por agendamento são retirados semanalmente na Unidade
Escolar no seu respectivo horário de estudo, realizando a devolutiva devolução do
material levado anteriormente, esse material é encaminhado ao professor para
correção e análise das produções individuais. Ressaltando que os alunos que
recebem o material impresso têm à disposição um canal de comunicação via
telefone para serem atendidos pelos professores em suas dúvidas.
As maiores dificuldades enfrentadas no retorno dos estudantes as
atividades pedagógicas referem-se à modalidade EJA, que por se tratar de adultos
trabalhadores e chefes de família, foram fortemente impactados pela pandemia, o
que contribuiu para não retornarem prontamente, necessitando de um trabalho
mais criterioso com esse público em especial. Posteriormente, as turmas de 1ª e
2ª séries retornaram seguindo a mesma dinâmica de trabalho da etapa anterior,
aumentando o quantitativo a ser atendido.
O feedback dos estudantes e professores após as semanas iniciais de
retomadas das atividades pedagógicas mostraram as dificuldades no uso das
ferramentas digitais e na organização da rotina de estudo, para solucionar essas
questões a equipe de Orientação Educacional realizou uma oficina de organização
da rotina de estudo e a coordenação pedagógica conjuntamente com os
professores desenvolveram atividades de instrução para o uso das ferramentas
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digitais,
conforme
noticiado
do
site
da
SEDUC/TO
https://seduc.to.gov.br/noticia/2020/8/12/escola-aposta-em-semana-de-letramentodigital-no-retorno-das-aulas-nao-presenciais-/ essa ação foi denominada Semana
de Letramento Digital. O
letramento
digital
fez-se
necessário
para
instrumentalizar os alunos para o uso das ferramentas digitais educacionais
propostas pelos docentes no cotidiano das aulas remotas.
Na realização do conselho de classe participativo para encerramento do
bimestre das turmas de 3ª série EJA, os estudantes Raylma Silva Souza e
Deusdete Neves da Silva relataram as suas experiências no ambiente remoto, e
destacaram a importância do apoio da equipe escolar que sempre buscou atender
prontamente as dúvidas, que foi determinante para a permanência e a conclusão
dessa etapa de ensino.

Conselho de Classe Participativo (21/08/2020) – 3ª período EJA III Segmento

Em suma, as ações desenvolvidas pela equipe escolar a partir da
suspensão das aulas presenciais, objetivaram garantir a aprendizagem dos
estudantes, buscando atender as orientações legais e primando pela proteção à
saúde da comunidade escolar. Com isso a mobilizou-se de maneira coordenada,
agindo colaborativamente, sempre atenta às especificidades dos sujeitos
envolvidos no processo educacional.

4-CONCLUSÃO
Em tempos de pandemia o eixo norteador da gestão do Colégio Estadual
Adolfo Bezerra de Menezes tem sido a continuidade da aprendizagem dos
estudantes em meio às adversidades apresentadas. Buscar soluções para
continuar sendo um espaço de aprendizagem mesmo remotamente, engajar o
estudante mantendo o vínculo com o cotidiano escolar, cientes das dificuldades de
acesso à internet e a equipamentos de muitos, minimizar o impacto dessas
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questões oportunizando aos estudantes uma experiência significativa com o envio
de materiais impressos autoinstrucionais e apoiados com o contato do professor
para tirar as dúvidas. Todo esse trabalho sendo realizado sem perder de vista o
ser humano, estar atento e sensível às questões relacionadas aos impactos
psicológicos gerados por esse momento.
Dessa forma a mobilização vivenciada no Colégio possibilitou o
fortalecimento da equipe, todos saíram da zona de conforto, buscando
desenvolver novas habilidade e competências com vistas a garantir a educação
indistintamente. Retornar remotamente utilizando ferramentas digitais
educacionais diversas representou uma ruptura de paradigmas, acredita-se que
depois dessa experiência a escola nunca mais será a mesma, inicialmente
visualizava-se o retorno presencial como uma retomada de onde paramos, mas
não seremos os mesmos.
Nesse lapso temporal de distanciamento social todos os sujeitos do
processo educacional puderam se reinventar, conquistar novas habilidades,
compartilhar conhecimentos para ajudar na solução de problemas. As
adversidades impostas pela suspensão das aulas presenciais puderam ser
minimizadas pela integração da equipe que desde o inicio mostrou-se
comprometida com as ações a serem implementadas.
Em síntese, a migração do presencial para o remoto atendendo as
especificidades da clientela exigiu um plano de ação emergencial envolvendo toda
a equipe escolar. As dificuldades para realizar a busca ativa dos estudantes foram
minimizadas com o esforço continuo e persistente por parte da gestão escolar, dos
coordenadores, orientadores, professores e alguns estudantes que se engajaram
no convencimento dos seus pares quanto a importância do retorno às atividades
pedagógicas para concretização do seu projeto de vida.
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LIÇÕES DE VIDA: LIMITES E SUPERAÇÕES DE ESTUDANTES DA ESCOLA
FRANCISCO MÁXIMO DE SOUSA DURANTE A COVID-19
Maria Francisca Coelho Neves Rodrigues (Coordenação Pedagógica)
Reginaldo Mário de Carvalho Silva (Professor executor do projeto)
Rubens Martins da Silva (Coordenação de Apoio)
Vanda Assis Lima (Diretora)
Alunos da 3º série da EJA, turma 37.02

RESUMO
O presente Relato de Experiência apresenta indicadores da execução do projeto
“Lições de Vida: limites e superações de estudantes da Escola Estadual Francisco
Máximo de Sousa durante a Covid-19”, organizado pelo professor Reginaldo Mário
de Carvalho Silva. As atividades contemplaram a socialização de textos sobre as
experiências de vida de Albert Einstein, Henry Ford e Malala Yousafzai, ambos
com a finalidade de problematização das motivações para os estudos e de suas
relações com a realidade social dos estudantes da 3ª série da Educação de
Jovens e Adultos. Os resultados revelaram os limites e as superações dos
estudantes em épocas de pandemia para a continuidade dos estudos por meio de
tecnologias remotas, bem como diante do enfrentamento das mazelas que afetam
a realidade social.
Palavras-chave: Covid-19. Albert Einstein. Henry Ford. Malala Yousafzai.
Superação.

1-INTRODUÇÃO
A Escola Estadual Francisco Máximo de Sousa foi idealizada e
reivindicada pela Associação de Moradores do Bairro Santa Terezinha no
município de Araguaína-TO e passou a funcionar extraoficialmente em 1991. O
funcionamento oficial ocorreu em 22/08/1996 sob autorização conferida pela lei nº
862.
Atualmente, a escola atende estudantes com perfil socioeconômico de
baixa renda, incluindo situações de vulnerabilidade decorrentes de mazelas
sociais provocadas pela realidade das drogas, bebidas alcoólicas e da gravidez na
adolescência.
A escola é considerada um espaço de acolhimento e de perspectivas
voltadas para a construção de projetos de vida porque seu enfoque está centrado
no papel de lidar com o contexto do ensino, com o incentivo à aprendizagem e
com a promoção de ações voltadas para a superação das mazelas sociais. Essa
situação indica que a escola, no papel de seus professores, desenvolve um
trabalho pedagógico que mobiliza os estudantes para um percurso estudantil de
destaque.
O projeto foi coordenado pelo professor Reginaldo Mário de Carvalho Silva
e posto em prática como mecanismo de incentivo aos alunos para a permanência
nos estudos durante o distanciamento social provocado pela Covid-19.
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Contemplou também a execução de debates como mecanismo de incentivo à
superação das dificuldades da vida em sociedade. De modo geral, o problema
solucionado partiu dos seguintes questionamentos: Os projetos pedagógicos
realizados na escola conseguem mobilizar os estudantes à superação de
problemas sociais e acadêmicos? Quais lições de vida, incluindo relatos de
personagens históricas, potencializam a capacidade de incentivo e de motivação
dos estudantes para a permanência nos estudos em condições remotas e em
época de pandemia? Estes questionamentos nortearam a vida acadêmica de
estudantes que superaram e estão superando adversidades acadêmicas e sociais
em seus diversos contextos.
Os estudantes da 3ª série da Educação de Jovens e Adultos foram os
protagonistas de um projeto que resultou na superação de limites que os
desafiavam à permanência nos estudos por meio de tecnologias remotas, bem
como durante o atípico cenário mundial causado pela pandemia denominada
Covid-19.

2-METODOLOGIA
O projeto “Lições de Vida: limites e superações de estudantes da Escola
Estadual Francisco Máximo de Sousa durante a Covid-19” teve início antes do
distanciamento social provocado pela Covid-19. No espaço físico da sala de aula,
as atividades eram realizadas mediante o uso de recursos didáticos categorizados
em textos e vídeos, os quais potencializavam a realização de debates com os
alunos.
A execução desse projeto cumpriu a justificativa de impactar os
estudantes para a permanência na escola como condição ideal para o alcance dos
objetivos de vida, ou seja, para a conquista da formação acadêmica, para a
capacitação profissional, bem como para a realização pessoal e social.
Metodologicamente, as atividades seguiram os seguintes processos: (i)
realização de leitura de textos sobre as histórias de vida de personalidades
histórica, cujo foco se concentrou em de vida de Albert Einstein, Henry Ford e
Malala Yousafzai; (ii) realização de debates a partir de vídeos relatando
experiências vida frente ao enfrentamento de mazelas sociais, bem como sobre a
realização pessoal.
Os resultados desse projeto foram socializados pelos estudantes durante
as aulas realizadas remotamente. O uso de diferentes ferramentas de
comunicação foi o mecanismo que possibilitou a interação entre os alunos. A partir
da ferramenta Google Meet houve a socialização das leituras e a realização dos
debates organizados pelo professor Reginaldo (popularmente chamado de
“professor Régis”). Um grupo de WhatsApp, criado para a comunicação remota
com os estudantes, também serviu de mecanismo interativo.
A dinâmica motivacional teve como foco o exemplo das lições de vida das
personalidades mencionadas no item “introdução” deste relato de experiência. O
primeiro exemplo foi o de Albert Einstein. Esta foi uma das personalidades
estudadas porque é um sinônimo de gênio. Em suas descobertas foi considerado
um dos maiores físicos de todos os tempos, além de sua expressividade na física
quântica.
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Figura 1: Albert Einstein

Fonte: Imagem de domínio público
O segundo foi o de Henry Ford, que teve destaque na criação automotiva.
Ele deixou a premissa de que “qualquer um que para de aprender é velho, mas
qualquer um que continua a aprendizagem é jovem”. Essa premissa dialoga
diretamente com os princípios da EJA, pois transmite a premissa de se estudar
continuamente.
Figura 2: Henry Ford

Fonte: Imagem de domínio público.
Na atualidade, o terceiro exemplo de vida foi o de Malala Yousafzai. Ela
ficou conhecida pela determinação em lutar pelos direitos das mulheres,
principalmente pelos das jovens estudantes subjugadas pelo regime do Talibã.
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Figura 3: Malala Yousafzai

Fonte: Imagem de domínio público.
A partir dos debates realizados remotamente, os estudantes produziram
seus próprios relatos. Neles registraram depoimentos das conquistas obtidas na
atualidade, principalmente em razão dos desafios provocados pela Covid-19.
O uso dos recursos remotos integrou as dificuldades enfrentadas pelos
estudantes, pois o acesso à internet a partir de pacotes de dados móveis causou
impacto financeiros em suas fontes de renda e a necessidade de readequação
orçamentária para que fosse possível acompanhar os estudos normalmente.

3-RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto “Lições de Vida: limites e superações de estudantes da Escola
Estadual Francisco Máximo de Sousa durante a Covid-19” é resultado da
sistemática do trabalho pedagógico realizado pelo “professor Régis” na disciplina
de História. Isso significa que essa disciplina aprofundou sua dinâmica pedagógica
mediante a inserção de estudos motivadores aos alunos quando da percepção de
comportamentos apresentavam limites e necessidades de superações em
diferentes contextos.
A discussão dos resultados desse projeto tem como base o registro de
depoimentos de duas alunas. A primeira chamaremos de “aluna da EJA”. O relato
dessa aluna, abaixo transcrito parcialmente, revelou que a vida exige de cada
cidadão a tomada de atitudes capazes de repercutir positivamente em diferentes
campos.
A realidade de uma jovem estudante da EJA, que enfrentou grandes
problemas sociais desde sua adolescência, serviu como inspiração à reflexão
social promovida pelo projeto que possibilitou a produção desse relato de
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experiência como indicador de sucesso para participação no PGE – Prêmio
Gestão Escolar/2020.
Parcialmente, e sob a garantia dos elementos éticos, o relato da “aluna da
EJA” congregou os seguintes dizeres (os trechos do relato ora apresentado não
passaram por correção gramatical por terem sido objeto de transcrição):
Eu tive que cuidar dos meus irmãos enquanto minha mãe trabalhava. Na
época em tinha apenas dez anos de idade. Não aguentando fazer tantas coisas,
eu fui embora de casa com 14 anos. Com duas semanas depois eu saí da escola
(fui expulsa). Eu era até uma aluna aplicada, pois aos 14 anos eu já estava na
primeira série do ensino médio. Era pra eu ter concluído o ensino médio com 16
anos.
Nesse relato, a “aluna da EJA” relata que vivia normalmente com sua
família, mas o trabalho em cuidar dos irmãos foi um elemento que a fez sair de
casa. Essa atitude resultou no distanciamento da escola.
No debate promovido pelo professor Régis, o ato de viver com os pais,
apesar das regulações a respeito de determinadas atitudes, pode contribuir para
não se viver praticando atitudes delituosas e/ou fora de certa lógica social, como é
o caso do uso de drogas. Sem a orientação da mãe e/ou dos familiares, a “aluna
da EJA” relata que passou a viver de maneira desregrada e alicerçada em bebidas
e drogas. Eis o relato transcrito dessa aluna:
Comecei a beber logo depois que saí da escola. Depois comecei a usar
drogas. Com oito meses depois que saí de casa eu engravidei, e as coisas só iam
de mal a pior na minha vida. Tentei abortar meu filho várias vezes, um dos motivos
era não ter condições financeiras pra criá-lo, pois o pai do meu filho não
trabalhava, e quando trabalhava o dinheiro ia todo pra droga; uma vez ele injetou
uma droga forte na veia, e passou 24 horas em coma, sobreviveu por milagre de
Deus. Com os altos e baixos da vida, aliás só com os baixos, meu filho enfim
nasceu. Eu não tinha dinheiro, mas o meu leite era suficiente pra sustentar ele. E
como não me alimentava direito, comecei a emagrecer rapidamente. Meu corpo foi
perdendo todas as proteínas e meu cabelo não parava de cair.
Socialmente, a “aluna da EJA” revela experiências de uma vida atribulada
em meio ao uso de bebidas e drogas, além do sofrimento provocado pela falta de
alimentação, sobretudo pelas más condições financeiras em cuidar do filho.
Sem condições financeiras para comprar uma moradia a aluna relatou que
invadiu uma casa com o seu companheiro, pois seu maior sonho era ter uma casa
própria. Mas segundo ela “o castelo de areia da princesa durou apenas 3 meses,
posso dizer que foram bons dias, independente das necessidades porque tivemos
que desocupar a cada por ordem da justiça”.
Sem condições adequadas de sobrevivência, bem como de capacitação
para o exercício profissional, a estratégia que a “aluna da EJA” encontrou foi a de
vender drogas ilícitas. Assim ela relatou: “Então, a necessidade falou alto e a fome
gritou forte, e decidimos vender maconha pra sobreviver! Todas as nossas
tentativas de conseguir emprego eram frustradas, e um dos motivos era não ter o
Ensino Médio concluído”.
Diferentes experiências foram acontecendo, e uma delas foi a de ir morar
na casa da mãe de seu companheiro. No entanto, lá a situação financeira e de
convivência era cada vez mais ruim. Morou lá por apenas duas semanas e
resolveu voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído, a casa de sua mãe.
Nessa época já estava com 16 anos, com um filho de 8 meses, sem emprego,
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sem estudos e abaixo do peso. Estar de volta não foi algo simples, frente ao que
apresentou em seu relato: “Voltar pra casa da minha mãe pareceu um mar de
rosas, mas logo começou as humilhações, e me mandava embora sempre que
podia. Mas como eu tinha conforto, alimentação de qualidade e um colchão pra
dormir no chão, eu me sentia no paraíso”.
O relato de superação dos problemas foi registrado ao mencionar: “E eu
fui vivendo assim, de humilhação em humilhação, de tristeza em tristeza e a
depressão chegou com força; cheguei a pensar em matar o meu filho e depois me
matar, pra acabar com o sofrimento. Mas Deus teve misericórdia de mim e
principalmente de meu filho. Hoje minha vida é outra. Agora sou funcionária
pública. Comprei minha moto com 18 anos de idade. E agora tenho dinheiro para
comprar roupas e brinquedos para meu filho”.
Significativamente, a lição de vida da “aluna da EJA” evidencia que não se
deve desistir dos sonhos objetivos. É fato que essa aluna não atingiu destaque
quanto Einstein ou Henri Ford. Além disso, não foi uma personalidade reconhecida
mundialmente como a jovem Malala Yousafzai; no entanto, em seu modo de
enfrentamento dos problemas ela descobriu que ninguém tiraria seus sonhos e
que os estudos devem estar nos primeiros planos, pois é a partir deles que se
consegue mudar a vida, bem como superar as diferentes mazelas sociais.
O relato da “aluna da EJA” sugere que a escola deve ampliar a cada
instante a aproximação com os estudantes, seja no espaço físico da sala de aula
ou em situações de estudos remotos, como é o caso do momento atual.
Diversos relatos foram produzidos ao longo da realização das atividades.
Na Figura 1, abaixo, a aluna Fernanda produziu uma mensagem que acentua a
premissa do projeto “Lições de Vida: limites e superações de estudantes da
Escola Estadual Francisco Máximo de Sousa durante a Covid-19”. Nesse, a aluna
evidencia a importância de se enfrentar a vida com determinação.
Figura 4 - Relato produzido por uma aluna da EJA sobre o projeto

Fonte: arquivo da escola
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No relato da aluna Fernanda Dias Pereira, o projeto mobilizou os
estudantes a permanecerem nos estudos mesmo diante das situações provocadas
pela Covid-19, uma das maiores pandemias mundiais. Conforme a referida aluna,
a superação das dificuldades diárias indica que não se pode desistir dos objetivos
planejados. Afinal, “nada é fácil, sempre há lágrimas, suor, cansaço psicológico e
físico”, destacou.
Indicadores da execução desse projeto estão disponíveis no vídeo “Só a
educação
liberta”, publicado no
YouTube
no seguinte endereço:
https://www.youtube.com/watch?v=reixLouwauM.
Figura 5: Professor Régis

Fonte: Imagem de domínio público.
O referido vídeo foi gravado pelo professor Régis e complementa o texto
do presente relato de experiência.

4-CONCLUSÃO
O projeto “Lições de Vida: limites e superações de estudantes da Escola
Estadual Francisco Máximo de Sousa durante a Covid-19” alcançou êxito porque
possibilitou aos estudantes o conhecimento de histórias inspiradoras e
substanciais para o enfrentamento das mazelas sociais, sobretudo para o alcance
de objetivos na vida acadêmica e profissional.
A necessidade de investimentos em dados móveis foi um fator negativo;
no entanto, os esforços e o compartilhamento de informações permitiram que os
estudantes continuassem os estudos de modo remoto.
Os desafios acadêmicos e sociais enfrentados pela “aluna da EJA” serviu
como fonte de inspiração para a percepção de que a educação é responsável pelo
sucesso pessoal e profissional.
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Singularmente, a experiência de execução desse projeto socializou o
legado de que as conquistas dependem dos esforços e das determinações
adotadas prioritariamente.
No contexto pedagógico, o projeto que possibilitou a produção desse
relato de experiência, representa uma ação que a escola deve investir esforços
para a sua continuidade. Segundo o professor Régis, os resultados obtidos
indicaram que o trabalho docente atinge sua consolidação quando o testemunho
dos estudantes consegue expressar o atendimento humanitário a eles
dispensados.
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RESUMO
O advento da Covid-19 fez com que a Escola Estadual Deputado Federal José
Alves de Assis fosse desafiada a manter o atendimento de seus 649 alunos com a
mesma qualidade. E com o objetivo de demonstrar as estratégias adotadas por
esta Escola para garantir a todos os alunos a continuidade do estudo e da
aprendizagem, foi realizada uma pesquisa para saber quantos discentes tinham
acesso a Internet e qual era a qualidade deste acesso. Sendo assim, descobriu-se
que 97,3% das famílias possuíam Internet. Com base neste resultado, a equipe
diretiva e professores, através de uma reunião no Google Meet, optaram em
adotar aulas remotas, criando um canal no YouTube (Canal CPU), uso da
plataforma Google Meet para aulas ao vivo, atividades através do Google Forms e
Socrative e foram disponibilizados roteiros de estudo impressos e on-line para o
acompanhamento das atividades semanais.
Palavras-chave: Pandemia. Educação. Professor. Aluno.

1-INTRODUÇÃO
Construída em 1970 e inaugurada em 04/12/1979 com o nome de Unidade
Escolar de Araguaína, deu início às suas atividades em 1980 atendendo alunos da
1ª à 4ª séries do Ensino Fundamental – primeira fase. Posteriormente recebeu o
nome de um ilustre morador do bairro e passou a chamar-se Escola Estadual
Deputado Federal José Alves de Assis. É localizado em um bairro de classe média
alta de Araguaína – Tocantins. É composta por 09 salas de aula amplas, bem
iluminadas e climatizadas, assim como as salas ocupadas pelo administrativo. O
terreno onde se encontra a Unidade Escolar mede o total de 5.500m², sendo
1.333m² em área construída incluindo um espaço com jardim arborizado. Possui
uma equipe de 48 servidores que atendem 649 alunos nas etapas de Ensino
Fundamental – anos finais e Ensino Médio Regular nos turnos matutino e
vespertino.
Na terceira semana do mês de março do corrente ano, fomos
surpreendidos pela medida de suspensão das aulas presenciais, fato atribuído à
devastadora Pandemia do COVID-19. O Estado do Tocantins por meio do Decreto
Estadual nº 6065, publicado em 13 de março de 2020, suspende as aulas entre os
dias 16 a 20 de março. E em 21 de março lança um novo Decreto nº 6071,
suspendendo por tempo indeterminado todas as atividades educacionais. Após
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analisar a situação que foi instalada pelo Coronavírus a Secretaria de Estado de
Educação, Juventude e Esportes (SEDUC) determinou o retorno das aulas não
presenciais entre os dias 29 de junho a 31 de julho, somente para os discentes da
3ª série do Ensino Médio, devido os mesmos estarem concluindo a última etapa
de ensino e estarem próximos a prestarem as provas do Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM). Este panorama levou a Escola a refletir a cerca de alguns
obstáculos que enfrentaria para a retomada das aulas dos quais se destacam os
seguintes: Que ferramentas de transmissão de aulas remotas se adequariam
melhor para atender todos os alunos com eficiência e qualidade? Como capacitar
os professores que não dominam o uso de tais ferramentas? Como levantar o
quantitativo de alunos que possuem celular e acesso a Internet?
Com o propósito de responder estes questionamentos concluiu-se em
uma reunião online entre equipe gestora e professores, que as melhores
ferramentas tecnológicas que possibilitariam a transmissão de aulas à distância
dentre tantas opções, seriam: WhatsApp, Google Meet, Google Sala de Aula,
Socrative, Google Forms e o Siga Escola. Nesta mesma reunião ficou decidido
que os docentes que tinham pouca habilidade com a produção e transmissão de
aulas remotas, seriam capacitados pelos colegas que já dominavam o uso destas
tecnologias. Durante a entrega dos “kits de alimentação” fornecidos aos alunos
pelo Governo Estadual, a Intituição de Ensino conseguiu através de uma pesquisa
junto aos pais e responsáveis, levantar a quantidade de alunos que possuiam
celeular, acesso a internet e qualidade deste acesso.
O objetivo deste trabalho é demonstrar através de relato as estratégias
adotadas por esta Escola para garantir a todos os alunos a continuidade do estudo
e a manutenção da aprendizagem com a qualidade que lhes é assegurada pela
Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Base Nacional
Curricular Comum, Documento Curricular do Tocantins. A metodologia, resultado,
discussão e conclusão estão apresentados a seguir.

2-METODOLOGIA
As atividades à distância na Escola Estadual Dep. Federal José Alves de
Assis iniciaram-se antes do período de implantação de aulas remotas pela
SEDUC, através da iniciativa de toda a Equipe da Unidade Escolar que buscavam
preparar os alunos das 3ª séries do Ensino Médio para o ENEM.
A partir de então, o professor Sandison Ramos Gonçalves, tomou a
decisão de ministrar as aulas de História, Filosofia e Sociologia para as 2º e 3º
séries do E. M. de forma “online” de início, após uma reunião realizada por vídeo
conferência com gestor, coordenação e professores onde várias pautas foram
tratadas entre elas (trabalho remoto) tomou-se a decisão de construir um canal no
Youtube para postar as aulas gravadas pelo os professores.
É importante ressaltar que neste período o docente realizou uma breve
pesquisa nas redes sociais sobre a disponibilidade do acesso à internet (Banda
larga, Rádio, Fibra Óptica), também como era o acesso à internet (Celular,
Notebook, Computador de mesa, Tablet), do seu público alvo assim, com os
dados em mãos começou a busca por ferramentas para trabalhar as aulas e
gravá-las. Portanto, neste momento, iniciou-se uma autocapacitação por parte dos
profissionais da U.E. utilizando-se dos tutoriais disponíveis no Youtube sobre as
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ferramentas à disposição, com os testes dos instrumentos as adaptações foram
acontecendo e a facilidade na utilização de alguns vieram junto. Inicialmente foi
realizada a criação de grupos de WhatsApp do “Segundão Ciências Humanas” e
“Terceirão Ciências Humanas” para existência de um canal de diálogo direto e o
repasse de informações com os educandos e implantação das aulas com tira
dúvidas ao vivo com os alunos através do Google Meet como mostra a agenda na
figura 1 e prints das aulas do canal do canal CPU no youtube na figura 2.

O Canal CPU no YouTube figura 2, foi criado a partir da sugestão dos
professores da Unidade Escolar no dia 04 de maio de 2020, cujo objetivo é
disponibilizar videoaulas das diversas disciplinas curriculares e engajar
inicialmente os alunos das 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, no modelo de ensino
remoto, oportunizando-lhes acesso aos principais conteúdos que são abordados
no Exame Nacional do Ensino Médio -ENEM.
A Professora Marina Gomes da Silva, criou o Canal CPU e os demais
professores, o gestor e as coordenadoras da escola gerenciam as postagens dos
vídeos no YouTube. Sua interface de apresentação: Banner e imagem de acesso
figura 3, foi idealizada por uma estudante da 1º série do Ensino Médio.
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Os títulos dos vídeos postados no YouTube estão organizados de modo a
facilitar o acesso dos alunos aos conteúdos, conforme o seguinte padrão:
Modalidade de ensino/disciplina/série/indicação da aula. Alguns exemplos de
vídeos no canal inseridos pelos professores são apresentados na Fig. 4.

Atualmente o canal possui 63 videoaulas, 245 inscritos e
aproximadamente 4 mil visualizações conforme Figura 5. E suas publicações
inicialmente, serão voltadas para o ENEM, mas posteriormente atenderá os
demais alunos da U.E.
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É possível a partir do gráfico de linha da figura 6, observar que houve no
final do mês de junho de 2020 um aumento no número de visualizações realizadas
pelos alunos no Canal, isso se justifica devido a Secretaria de Educação e Cultura
do Tocantins (SEDUC) oficializar o ensino virtual para as 2ª e 3ª séries nas
escolas públicas do Estado.

Na eminência da implantação das aulas remotas a Equipe Diretiva viu a
necessidade de fazer o levantamento dos alunos que tinham acesso a recursos
tecnológicos e a internet figura 7, este foi realizado durante o período de entrega
dos kits de alimentação escolar, fornecidos pelo Governo aos alunos da Rede
Estadual de Ensino. A pesquisa nos levou a conclusão de que 97,3% dos alunos
têm acesso aos meios tecnológicos, o que foi primordial para que as aulas
remotas online viessem a acontecer.
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Após a divulgação do cronograma da SEDUC oficializando o inicio das
aulas remotas, foi realizada uma reunião online através do Google Meet com toda
Equipe Escolar para definir as ferramentas tecnológicas a serem utilizadas. Após
análise e discussão as escolhidas considerando suas praticidades, facilidade de
acesso bem como domínio dos professores a cerca das mesmas foram:
WhatsApp, Google Meet, Google Sala de Aula, Socrative, Google Forms e o Siga
Escola este último instrumento já utilizado pela Instituição Educacional no controle
de frequência e acompanhamento pedagógico.
Tendo sido realizada a formação pela Secretaria Estadual, em que nos foi
apresentado o modelo de Roteiro a ser implantado, os professores foram
orientados à reiniciar o bimestre com a revisão dos conteúdos para aplicação do
Simulado, que foi realizado de forma totalmente online pela plataforma do
Socrative.

3-RESULTADOS E DISCUSSÃO
O canal do Youtube foi criado no início do mês de maio e rapidamente
compartilhado entre os alunos, onde de forma voluntária o professor de
matemática figura 8 juntamente com outros colegas, postavam videoaulas autorais
gravadas para auxiliar a continuidade dos estudos dos discentes.

116

PGE 2020 – DRE ARAGUAÍNA

Nas aulas de Educação Física para a 3ª séries ao receber inúmeras
indagações de vários alunos do ensino médio, que estavam com tempo ocioso
com a suspensão das aulas e gostariam de realizar estudos complementares para
a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, foi produzido pelo
professor Pedro Victor videoaula com a temática Educação Física no ENEM.
Foram realizados dois vídeos figura 9 ressaltando a importância da educação
física na preparação para o Exame, apresentado os principais conteúdos da
disciplina que mais caíram e a quantidade de todas as questões envolvendo os
temas da matéria no ENEM, ressaltando que foram 77 questões de 2009 a 2019,
em média 3 questões por edição. Assim como fazendo uma explanação desses
assuntos além disso, levantando possíveis temáticas para uma Redação.
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Posteriormente trabalhando as temáticas pertinentes ao exercício figura
10 e relacionando-os a hábitos saudáveis relacionados à prática de atividades
físicas e ainda pensando numa forma de agregar valores e alinhar esses
conteúdos que foram aplicadas e promover uma experiência de intervenção sócioesportiva-educacional, foi realizada uma oficina de ginástica, onde o aluno foi
instruído a construir utensílios de ginástica com materiais recicláveis. Desta forma,
alinhando os conteúdos para incentivá-los sobre a importância da prática de
atividades físicas nesse período de pandemia, pois a grande maioria está em
isolada social.

Após a apresentação das aulas sobre a ginástica de academia e suas
variedades de vertentes e utensílios bem como os benefícios em sua prática, os
alunos participaram da oficina de ginástica onde foram construídos vários
implementos, gerando assim depoimentos de que a atividade os ajudou a sair de
uma rotina exaustiva de isolamento causada pela pandemia. Finalizando realizouse uma videoaula de movimento e qualidade de vida onde foi explanada a
relevância de se ter uma melhor qualidade de vida atrelada a prática de atividade
físicas, concomitante com o objetivo deste alinhamento de conteúdos.
As videoaulas sobre Educação Física no Enem juntas tiveram 272
visualizações figura 11 e diversos comentários positivos, além do acesso de
alunos e professores de outras instituições.
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A oficina de Ginástica resultou em 63 vídeos pelo Google formulários e
alguns pelo WhatsApp. As figuras 12, 13 e 14 são printscreen de alguns dos
vídeos enviados pelos alunos, utilizando utensílios de ginástica feitos com
materiais recicláveis. E já na figura 15 relato de uma aluna sobre essas aulas.
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4-CONCLUSÃO
O professor tem um papel muito importante na vida dos seus alunos, que
vai além de ensinar os conteúdos de sua disciplina e o dever social como
educador de manter viva a esperança de um futuro melhor para cada um deles,
sendo que uma Equipe através do empenho, engajamento e trabalho árduo, pode
vencer os obstáculos unidos e levar a escola para além de seus muros, ampliando
suas possibilidades de reinvenção.
Os desafios foram muitos, tivemos que aprender a lidar com novas
tecnologias e usar ferramentas digitais, como programas de edição de vídeos,
mesa digitalizadora e plataformas de vídeos conferência. Surgiram pequenas
dificuldades quanto à gravação, postagem dos vídeos por parte de alguns
professores, as quais foram logo suprimidas com o auxílio dos docentes mais
experientes na área das mídias. Mas de fato o maior desafio foi motivar nossos
alunos a entenderem a dificuldade que o País está passando e a necessidade
dessas aulas a distância afim de, promover o mínimo de interação e
aprendizagem sem descuidar da segurança da saúde de cada cidadão envolvido.
Os resultados dessas ações são promissores, que vai desde um elogio de
pais e alunos, ao elevado índice de comprometimento, interação e participação
dos discentes, trazendo para o início das aulas remotas, segurança e confiança
com as quais os trabalhos estão sendo bem executados e de que eles estejam da
melhor maneira possível, conseguindo dar continuidade aos seus estudos.
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NO MEIO DO CAMINHO TINHA UMA PANDEMIA: CONSTRUINDO
CONHECIMENTOS EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL
Ana Cordeiro de Sousa Silva (Diretora)
Cleude Arcebispo de Oliveira (Coordencadora Pedagógica)
Elton Vieira Guimarães (Coordenador Pedagógico)
Helen Cleire L. Coutinho (Professora de Matemática e Ciências)
Maria da Ajuda Gomes Laranjeiras (Professora de Língua Portuguesa)
Patrícia Silvério da Silva Celedônio (Professora de Matemática)
RESUMO
Diante do contexto pandêmico e a consequente suspensão das atividades
escolares presenciais no Estado, mais precisamente na Escola Estadual
Marechal Rondon, nos vimos diante do desafio de empreender situações de
ensino-aprendizagem que contribuíssem tanto com a educação dos nossos
alunos quanto com a formação continuada dos professores. Considerando
algumas demandas emergentes, realizamos oficinas, palestras, webnários e
outras atividades, utilizando recursos tecnológicos e pedagógicos. Assim,
professores, alunos, e até mesmo pais, que participaram das nossas atividades,
puderam vivenciar momentos de construção de conhecimentos úteis às suas
demandas sociais. Para a concretização do nosso empreendimento, contamos
com o empenho da nossa equipe escolar, além da colaboração de
representantes da comunidade.
1-INTRODUÇÃO
“No meio do caminho tinha uma pedra
Tinha uma pedra no meio do
caminho”.
(Carlos Drummond de Andrade)

A Escola Estadual Marechal Rondon, localizada na Praça Marechal Rondon,
522 – Bairro Neblina, em Araguaína - Tocantins, foi fundada em 1970, ofertando
inicialmente a primeira fase do Ensino Fundamental (1ª a 4ª série, à época), até o
ano de 1981. A partir desse ano a escola passou a ofertar, também, a segunda fase
do Ensino Fundamental (5ª a 8ª série). Em 2011, a unidade escolar incluiu mais uma
modalidade de ensino em seu currículo, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) – 3º
segmento. Hoje, a escola oferta as seguintes modalidades de ensino: 5º ano do
Ensino Fundamental I; Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano; Programa Esporte na
Escola (PEE); Atendimento Educacional Especializado (AEE); e, EJA.
Nossa clientela é proveniente das mais diversas classes sociais.
Atendemos, anualmente, cerca de 800 (oitocentos) alunos, nos três turnos de
funcionamento da unidade escolar. Nosso quadro funcional é constituído por 60
(sessenta) servidores públicos, entre gestores, professores e quadro administrativo.
A epígrafe acima tem nos motivado a encarar o contexto pandêmico, o qual
estamos vivenciando, como uma pedra a ser superada, e, por que não, ser utilizada
como material para a construção de conhecimentos fora do contexto escolar. Assim,
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diante da suspensão das atividades pedagógicas presenciais, consequência das
medidas adotadas pelo governo do Estado para o enfrentamento da pandemia,
detectamos algumas demandas, tanto dos alunos quanto dos professores, para
realizarmos intervenções, a partir de atividades remotas.
Aos professores, notamos que seria oportuno oferecermos oficinas de
treinamento no uso alguns recursos tecnológicos na educação. Nossa motivação se
deveu ao fato de muitos docentes acusarem dificuldades no uso de tais tecnologias,
além de funcionar como um preparo para o retorno das aulas de forma remota.
Aos alunos, em conformidade com as demandas de leitura e escrita e
matemática básica, atestadas pelos resultados recentes das nossas avaliações
internas, propusemos a realização de webnários para trabalhar alguns gêneros
narrativos; Projeto de Leitura e Escrita: Pandemia e os Gêneros das Olimpíadas de
Língua Portuguesa (OLP); um projeto de incentivo à leitura pelas redes sociais:
Semeando Leitura, Colhendo Sonhos; além de uma live sobre empreendedorismo
juvenil, com jovens que já atuam no próprio negócio, mediada por uma professora de
matemática, e, uma palestra motivacional, virtual, abordando a saúde emocional em
tempos de isolamento social.
Para a realização das atividades propostas contamos com a participação
efetiva da Diretora da Unidade Escolar, Ana Cordeiro de Sousa Silva; dos
Coordenadores Pedagógicos Elton Vieira Guimarães e Cleude Arcebispo de Oliveira;
das professoras Maria da Ajuda Gomes Laranjeiras (Língua Portuguesa), Patrícia
Silvério da Silva Celedônio e Helen Cleire L. Coutinho (Matemática). Nas palestras,
contamos com a colaboração das jovens empreendedoras Natiele Pereira Ramos e
Bárbara Tauany da Silva Araújo, e, do pastor e psicanalista Euzimar Nunes de
Sousa.
As informações aqui apresentadas estão de acordo com o Projeto Político
Pedagógico (PPP) da escola elaborado para ano letivo de 2020.

2-METODOLOGIA
Ao analisar as demandas de aprendizagens dos nossos alunos, com base
nos resultados por eles alcançados, tanto no ano letivo anterior (2019), quanto no
primeiro bimestre do ano de 2020, bruscamente interrompido pelas razões já
mencionadas na introdução deste relato, nossa equipe escolar decidiu voltar o olhar
para os dois componentes curriculares nos quais nossos alunos apresentaram
maiores déficits de aprendizagem: Língua Portuguesa e Matemática. Assim,
planejamos desenvolver algumas atividades que comtemplassem minimamente as
demandas dos nossos alunos, dentro do contexto desses componentes curriculares,
ainda que as aulas formais se encontrassem suspensas, não permitindo, portanto, a
contabilização das nossas atividades como carga horária para cumprimento do ano
letivo.
Após a identificação das áreas e etapas de ensino que seriam contempladas
pelas ações interventivas, nossa equipe se reuniu remotamente para planejar as
atividades que seriam desenvolvidas, bem como selecionar as metodologias e
recursos mais adequados ao momento atípico que estamos vivenciando.
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2.1. Recursos Metodológicos
Como a suspensão das aulas nos tomou de assalto, não estávamos
devidamente preparados para desenvolver atividades remotas com os nossos
alunos. Assim, a primeira etapa do nosso planejamento foi restabelecer contato com
os pais e responsáveis por eles, através de um aplicativo de mensagens
instantâneas, o WhatsApp. Esse aplicativo foi escolhido por ser o mais popular dentre
aqueles com a mesma proposta. Primeiramente, criamos um grupo para cada ano de
ensino, no qual adicionamos todos os contatos dos responsáveis pelas matrículas dos
alunos, conforme cadastro no Sistema de Gerenciamento Educacional (SGE).
Ao utilizar grupos de WhatsApp como ferramenta de comunicação,
conseguimos restabelecer contato com a grande maioria dos responsáveis pelos
nossos alunos. Inclusive, realizamos uma reunião de pais e mestres, remotamente,
que contou com uma participação significativa da comunidade. Não obtivemos
100% de êxito, pelo fato de alguns desses responsáveis terem mudado de
número telefônico e não atualizado seu cadastro junto à secretaria escolar.
O passo seguinte foi restabelecer contato com os nossos alunos, o que
foi facilitado pelo fato de já termos contato com os seus responsáveis, e, vários
deles já seguirem nossa página no Facebook. Para tanto, decidimos utilizar a
rede social Instagram, pelo fato de ser, atualmente, uma das mais populares
entre as crianças, jovens e adolescentes, inclusive, muitos dos nossos alunos já
seguiam perfis de alguns professores nessa rede social. Assim, criamos o perfil
privado Marechal Rondon Online nesse ambiente, cuja proposta foi estabelecer
uma dependência virtual da nossa escola. Nesse perfil, aceitamos solicitações
para seguir apenas os alunos devidamente matriculados no ano letivo de 2020,
além dos professores e pais. Tão logo lançamos o convite para o perfil, nos
grupos do WhatsApp acima mencionados, e na nossa página no Facebook, os
alunos começam a nos seguir em massa, conforme pode ser constado no
endereço @marechalrondononline (link em anexo). A partir dessa rede social
alcançamos cerca de 80% dos nossos alunos matriculados em todos os anos do
Ensino Fundamental, do 5º ao 9º ano.
Além do WhatsApp e do Instagram, instruímos nossos alunos a
instalarem em seus aparelhos de acesso à internet o aplicativo de
webconferência Google Meet. Esse serviço de comunicação por vídeo
configurou-se como uma ferramenta fundamental para a realização das nossas
atividades, uma vez que ele possibilita a interação em áudio, vídeo e chat,
simultâneos, com até 250 pessoas na mesma sala, além do recurso de gravação e
compartilhamento das reuniões.
Outra ferramenta tecnológica utilizada em nossas atividades foi o Google
sala de Aula, um serviço gratuito para escolas, organizações sem fins lucrativos e
qualquer usuário que tenha uma Conta do Google pessoal. Essa ferramenta
possibilita o envio e recebimento de atividades para os alunos de forma remota, além
de funcionar como uma sala de aula virtual.
Em relação aos nossos professores, detectamos a demanda de
conhecimentos necessários para operar as ferramentas digitais acima
caracterizadas. Assim, objetivando contribuir com a formação continuada dos nossos
docentes, realizamos duas oficinas remotas, via Google Meet, cujo propósito foi
proporcionar aos participantes um treinamento no uso de recursos tecnológicos na
educação. Além das ferramentas já citadas, foram objetos de treinamento o Youtube
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(plataforma de compartilhamento de vídeos) e o Google Drive (serviço de
armazenamento na nuvem).
Após a escolha das ferramentas digitais, planejamos a realização das
atividades remotas, conforme cronograma no Quadro 1, abaixo:
QUADRO 1: Cronograma das Atividades Desenvolvidas
ATIVIDADE

FERRAMENTAS

I Oficina de Recursos Tecnológicos na Educação

Instagram /Google Meet

Webnário: Reaprendendo a Aprender

Instagram /Google Meet

Live: Língua Portuguesa – Contos: Venha ver o pôr-do-sol

Instagram /Google Meet

Live: Língua Portuguesa – Gênero Crônica

Instagram /Google Meet

II Oficina de Recursos Tecnológicos na Educação

Instagram /Google Meet

Webnário: Saúde Emocional em Tempos de Isolamento Social

Instagram /Google Meet

Webnário: Empreendedorismo Juvenil: Caminhos Para a Independência
Financeira.

Instagram /Google Meet

Projeto: Pandemia e os Gêneros das OLP (Olimpíadas de Língua
Portuguesa)

Google Meet / WhatsApp

Projeto: Semeando Leitura, Colhendo Sonhos...

Instagram / WhatsApp

2.2 Procedimentos Metodológicos
Para a realização das oficinas, lives e webnários, elaboramos, previamente,
banners contendo data, horário, tema, responsável pela atividade, público alvo e o
link do Google Meet, para acesso à sala de reunião virtual. Nas atividades
direcionadas aos alunos, divulgamos os banners nos grupos do WhatsApp dos
responsáveis, no feed e stories do Perfil Marechal Rondon Online, no Instagram.
Nas oficinas direcionadas aos professores, divulgamos os banners no grupo do
WhatsApp da Escola e em grupos da Diretoria Regional de Ensino, o que possibilitou
a participação de vários professores de outras unidades escolares. No horário
marcado para início das atividades, recebíamos os participantes na sala virtual, e
encaminhávamos as atividades, com base na interação oral e via chat. Os
feedbacks dessas atividades foram realizados via chat e por meio do
preenchimento de formulários de avaliação no Google Forms, conforme link em
anexo.
Para a realização do projeto de leitura e escrita “Pandemia e os Gêneros
das Olimpíadas de Língua Portuguesa (OLP)”, realizamos a divulgação do projeto
nos grupos do WhatsApp, com link de acesso à sala virtual do Google Meet, para
aulas sobre Gêneros das OLP, abordando temas relacionados á pandemia. O
feedback desse projeto foi dado pelos alunos por meio dos grupos de WhatsApp
dos pais.
Com o objetivo estimular os estudantes e todos os componentes da família
a se tornarem leitores críticos e autônomos, utilizando as redes sociais, o projeto
Semeando Leitura, Colhendo Sonhos... está sendo desenvolvido por meio de um
perfil dedicado no Instagram, no qual leitores, tanto da nossa escola quanto de fora
dela, podem recomendar a leitura de obras literárias aos seguidores do perfil, por
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meio de um pequeno vídeo-testemunho. Além disso, no perfil, são postadas,
também, imagens de capas de livros e comentários sobre as obras recomendadas.
Para divulgação do projeto, elaboramos banners e postamos no Instagram, perfil do
Facebook da Escola, além dos status do WhatsApp de colaboradores. Os leitores
enviam os arquivos multimídia para o WhatsApp da Escola, em seguida postamos o
material no feed do Instagram do projeto.
Os resultados das atividades propostas foram e estão sendo medidos por
meio dos feedbacks realizados ao final de cada atividade; dos comentários enviados
por meio de grupos do WhatsApp, e dos comentários realizados nas postagens do
Instagram.
Observamos que, apesar da popularização do acesso à internet, vários
alunos ainda não possuem acesso à grande rede, com uma conexão razoável que
possibilite a participação de atividades remotas online. Essa foi a principal dificuldade
que nos deparamos para alcançar o maior número de alunos possível. Outro
aspecto a ser considerado é que muitas pessoas ainda encontram dificuldades para
lidar com as novas tecnologias, principalmente pessoas mais velhas entre pais e
professores. Assim, ainda se faz necessária capacitação contínua de todas as
partes envolvidas no contexto educacional, no que diz respeito ao uso das
tecnologias digitais.

3-RESULTADOS E DISCUSSÃO
A seguir, trazemos um breve relato do desenvolvimento das nossas
atividades com uma descrição suscinta dos resultados alcançados.
3.1 Webnário: Reaprendendo a Aprender
O primeiro webnário com os alunos foi realizado simultaneamente pelo
Instagram e o Google Meet. O tema abordado foi Reaprendendo a Aprender, por
meio do qual o professor responsável fez o primeiro contato com os alunos, após o
afastamento social e interrupção das aulas, conforme figura 1, no anexo.
A escolha desse tema para nossa primeira atividade remota, se deveu ao
fato de sentirmos a necessidade de discutirmos com os alunos as novas formas de
ensino e aprendizagem, proporcionados pelo contexto de afastamento social ao
qual estamos submetidos. O responsável por essa atividade foi o professor e
coordenador pedagógico Elton Vieira Guimarães.
Os principais objetivos da atividade foram: restabelecer o contato com os
alunos em um contexto de aprendizagem; apresentar a eles algumas formas de
aprendizagem fora do contexto escolar; motivá-los a participar das atividades
seguintes; e incentivá-los continuar estudando, de forma autônoma, visando o
próprio crescimento pessoal, em detrimento da conclusão do ano letivo. Após as
boas vindas, o professor incentivou os alunos a falarem sobre suas atividades
durante o afastamento social. Praticamente todos os participantes declararam sentir
saudades da escola, do convívio com os colegas e das atividades. Em seguida o
professor fez uma reflexão tendo como base uma parábola de domínio público (a
parábola do construtor). A partir da reflexão, os alunos foram convidados a
(re)pensarem a construção dos próprios conhecimentos, sem se preocuparem com
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recompensas imediatas, encarando a educação como uma poupança para o
futuro. Em seguida, o professor apresentou aos alunos algumas ferramentas e
recursos que podem ser utilizados para estudos autônomos, durante o
afastamento social.
Os alunos avaliaram a atividade positivamente, inclusive indagando quando
aconteceria o próximo encontro virtual. Diante da boa receptividade dos
participantes, a estratégia mostrou-se acertada, gerando boas expectativas, tanto
nos alunos quanto no professor, para o desenrolar das próximas atividades.
3.2 Oficinas de Recursos Tecnológicos na Educação
Objetivando atender às demandas de formação continuada dos nossos
professores, nesse período de afastamento social, realizamos duas oficinas de
recursos (ferramentas) tecnológicos na educação, conforme Figuras 2 e 3, no
anexo.
A motivação para a realização dessas oficinas se deveu ao fato de muitos
professores não estarem totalmente familiarizados com o uso das ferramentas
tecnológicas mais utilizadas em atividades remotas. As ferramentas exploradas nas
oficinas foram o Youtube, o Google Meet, o Google Forms e o Google Drive. As
atividades foram desenvolvidas utilizando o Google Meet.
O convite para as oficinas foi feito nas mídias sociais da escola e foi
amplamente atendido pelos professores, inclusive de outras escolas. O facilitador
da formação foi o professor e coordenador pedagógico Elton Vieira Guimarães.
Após as boas-vindas aos participantes o professor facilitador discorreu
sobre a importância das ferramentas tecnológicas para a educação contemporânea.
Ele destacou que o contexto pandêmico atual pode se estender além do esperado,
o que inevitavelmente nos levará a um retorno às aulas de forma remota. Assim, o
domínio do uso dessas ferramentas se torna imprescindível, para que continuemos
desenvolvendo nossas atividades pedagógicas a contento.
No início das oficinas, as ferramentas foram apresentadas individualmente,
com destaque para suas funções básicas e configurações. A partir do
compartilhamento de sua tela de computador, do facilitador demonstrou, passo-apasso, como acessar e configurar as ferramentas supramencionadas, em seguida
demonstrou como utilizá-las explorando o máximo de seu potencial, como: criação,
gravação e compartilhamento de reuniões; incorporações e compartilhamentos de
conteúdos multimídia; criação e compartilhamento de playlists de vídeos;
armazenamento na nuvem e etc. Além do uso individual das ferramentas, o
facilitador demonstrou como utilizá-las de forma combinada, como o
compartilhamento de vídeos do Youtube em uma reunião do Google Meet e a
utilização do Google Forms para realização de frequências das reuniões, além de
outras combinações.
As oficinas foram bem avaliadas pelos participantes, a metodologia e
estratégias mostraram-se eficientes. A segunda oficina foi realizada a pedido dos
participantes, sendo que no intervalo entre as duas atividades, os professores
puderam colocar os conhecimentos adquiridos na primeira em prática, e, apresentar
dúvidas e feedback na segunda, além de aprofundar nos conhecimentos das
ferramentas. O link para feedback dos participantes encontra-se em anexo.
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3.3 Lives de Língua Portuguesa: Gêneros Conto e Crônica
A Escola Estadual Marechal Rondon vem se destacando em vários
quesitos dentre eles o trabalho com gêneros textuais. Em 2019, a escola abraçou
com muita responsabilidade a Olimpíada de Língua Portuguesa (OLP). Os alunos
protagonizaram várias ações relacionadas a leitura, análise textual, oralidade e
escrita dos gêneros contemplados pela OLP. Considerando a qualidade do trabalho
desenvolvido em 2019, resolvemos continuar aplicando as orientações dos
cadernos pedagógicos da OLP, com os gêneros contemplados nas oficinas.
Destacamos, a seguir, duas atividades online realizadas com os gêneros Conto e
Crônica, pelos professores Elton Vieira Guimarães e Maria da Ajuda Gomes
Laranjeiras, conforme figuras 4 e 5, no anexo.
No início do ano de 2020, retomamos o trabalho com os gêneros pautados
nas oficinas da OLP. Com a epidemia, o trabalho ficou temporariamente
interrompido. No entanto, gestão pedagógica e professores, primaram pela
aprendizagem e interação entre aluno e escola, oferecendo aos discentes a
oportunidade de aprender de forma interativa, participativa e envolvente, por meio
do projeto de leitura dos gêneros textuais, promovendo assim o acolhimento
necessário aos alunos. Nas reuniões remotas, os professores retomaram as
informações sobre a OLP do ano anterior e expuseram o objetivo e importância dos
gêneros textuais para o crescimento pessoal, respostas às demandas cotidianas e
interação com a escola.
Na primeira atividade, realizada simultaneamente pelo Google Meet e
Instagram, destinada aos alunos do 6º aos 9º anos, o professor Elton fez uma
leitura interpretativa do conto Venha Ver o Pôr-do-Sol, da escritora brasileira Lygia
Fagundes Telles (obra Antes do baile verde, publicada pela Companhia das
Letras, edição de 2009). Em seguida, questionou os alunos sobre a compreensão
do conto. Poucos participantes afirmaram não ter compreendido muito bem o texto.
Após as falas dos alunos, o professor fez um resumo explicativo do texto. Assim,
todos afirmaram ter compreendido e gostado do conto. Após a discussão, o
professor Elton apresentou as características do gênero conto, situando-o em
contextos cotidianos, além de compará-lo com outros gêneros narrativos, como o
romance e a novela. Finalmente, os alunos foram convidados a lerem contos, tanto
da autora abordada, como de outros autores brasileiros, como forma de
entretenimento e apreciação da arte literária. A resposta dos alunos foi positiva,
inclusive, vários participantes pediram sugestões de obras literárias e outros
compartilharam suas próprias experiências de leituras.
Na segunda atividade, a professora Maria da Ajuda, por meio de
webconferência no Google Meet, passou orientações sobre leitura e produção do
gênero crônica para as turmas do 9º ano, conforme os cadernos da OLP. Na
ocasião, a professora apresentou aos alunos, por meio de slides, a parte teórica
sobre o gênero, desde a etimologia da palavra crônica ao formato desse gênero
que temos na atualidade. Na sequência, explanou sobre tipos de crônicas,
sequências tipológicas nos textos e autores. Ainda na apresentação, a professora
mostrou a diferença entre notícia jornalística e crônica, bem como exemplificação
desse gênero a partir de notícias de jornais, com textos do cronista Moacyr Scliar.
O objetivo dessa explanação foi prepará-los para a escrita de uma crônica com a
temática epidemia e a Covid-19.
Nos grupos de WhatsApp da sala, a professora disponibilizou vídeos,
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crônicas, sugestão de autores e outras orientações de como entender e produzir
uma crônica, bem como possibilidades de subtemas da temática epidemia. Após
as orientações para os alunos, a professora solicitou uma crônica sobre a rotina
nesse período de quarentena, as transformações causadas pela Covid-19 e suas
consequências nas relações sociais e familiares, levando em consideração o
momento histórico que estamos passando. Essa produção seria transformada em
vídeo e encaminhada na semana seguinte para a escola. Uma semana após o
encontro virtual, os alunos enviaram suas produções, conforme o tema e mídia
sugeridos.
As atividades desenvolvidas foram bastante proveitosas. Apesar de ter
sido um trabalho remoto, cuja configuração ainda causa estranhamento aos dois
lados, educadores e educandos, os alunos estavam sempre no grupo de
WhatsApp perguntado, tirando dúvidas, apresentando os rascunhos e querendo
mostrar que estavam envolvidos na atividade solicitada.
3.4 Projeto: Pandemia e os Gêneros das Olimpíadas de Língua Portuguesa (OLP).
A nossa escolha pelo projeto Pandemia e os Gêneros das Olimpíadas de
Língua Portuguesa (OLP) foi no intuito de envolver os alunos que estão sem
frequentar a escola presencialmente neste momento de pandemia e isolamento
social, para que eles tivessem novamente contato de algo que já conheciam, no
caso os gêneros das OLP, só que ao invés deles falarem sobre “O lugar onde vivo”
falariam do momento de isolamento social do qual vivemos.
A proposta do projeto foi levar os alunos a praticarem habilidades
relacionadas à leitura, interpretação e produção de texto estimulando no educando o
gosto pela leitura e escrita, ampliando o conhecimento linguístico e cultural nesse
tempo de isolamento social (Pandemia), objetivando: despertar o interesse e hábito
diário pela leitura e escrita nesse tempo de isolamento social; conhecer ou relembrar
os gêneros textuais propostos pela OLP, possibilitando a aquisição de
competências leitoras; relacionar a leitura e escrita com aspectos da realidade
(pandemia); desenvolver atividades interdisciplinares, dialogando com as mais
diversas áreas do conhecimento; e, relacionar textos e ilustrações, manifestando
sentimentos, experiências, ideias e opiniões.
As atividades foram desenvolvidas por meio da plataforma Google Meet,
com os professores de Língua Portuguesa e História e a participação dos alunos
dos 6º aos 9º anos, em horários diferenciados. Os alunos pesquisaram sobre os
assuntos propostos, e, em seguida produziram vídeos de seus momentos de
leitura e nos enviaram, para serem postadas no Instagram da escola.
A atividade foi muito gratificante, pois, além da alegria dos alunos em
nos reencontrarem, e nossa de revê-los, mesmo a distância, houve um a boa
interação e aprendizagem satisfatória. Os alunos tiveram novamente contato
com os gêneros da OLP, participaram das aulas fazendo perguntas e
acrescentando algo de vivência deles, bem como produziram ótimos textos
falando desse momento de pandemia e isolamento social.
O feedback aconteceu através dos vídeos e textos enviados por
WhatsApp. Os alunos participantes demonstraram ter gostado do projeto, pois
houve um envolvimento quase que total nas atividades propostas, o que
resultou em um bom retorno, mas houve aqueles que não quiseram se
manifestar.
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Os possíveis ganhos com essa atividade foi que trouxemos os alunos
pra mais próximo da escola, mesmo à distância, houve aprendizagem, relatos
sobre esse momento de perdas e ganhos, principalmente de vivência mais
próxima dos pais.
3.5 Projeto: Semeando Leitura, Colhendo Sonhos...
Em um dado momento, no auge das contaminações pela Covid-19 no
país, o nosso município, Araguaína, chegava a 50 (cinquenta) óbitos. Assim,
percebemos que os mais traumatizados pela situação pandêmica eram os
jovens, pois de repente deixaram de fazer o que era rotina, para ficar recluso no
chamado, isolamento social, além de perderam entes queridos. Muitos dos
nossos alunos já eram acompanhados pela orientadora educacional e pela
gestora, bem antes de toda essa situação de Pandemia acontecer. Alguns
educandos já apresentavam problemas como convívio familiar conturbado,
tristeza intensa, choros compulsivos, crises de pânico e ansiedade. Nesse
contexto, o projeto “Semeando leitura, colhendo sonhos”, foi idealizado com o
propósito de mobilizar toda comunidade escolar e local para o prazer da leitura,
bem como tentar resgatar os jovens de pensamentos ruins; pautado nos
objetivos de estimular os estudantes e todos os componentes da família a se
tornarem leitores críticos e autônomos e promover o acesso à leitura pelos
meios digitais.
O primeiro passo foi reunir toda a equipe pedagógica para apresentar o
projeto e solicitar a participação de todos, incentivando os alunos. Em seguida,
realizamos contatos com os alunos e pais pelos grupos de WhatsApp,
Facebook e telefone. Fizemos, também, um chamamento de toda comunidade
local e não local por meio de banners postados nos perfis sociais da escola,
conforme figura 6, no anexo. O convite era para que os interessados em
colaborar com o projeto enviassem vídeos ou fotos com o resumo de um livro,
compartilhando a sua mais recente experiência de leitura, conforme figura 7, no
anexo. Em seguida esse material midiático seria postado no feed do perfil do
projeto no Instagram (malrondon.arn). Os participantes foram incentivados a
comentar e curtir as postagens, além de marcar familiares e amigos para
seguirem nossa página.
Nosso convite foi atendido e, a partir de então, começamos a postar os
vídeos enviados de todas as partes do país, e até mesmo do exterior, além de
imagens de livros lidos com comentários sobre leituras. Selecionamos, também,
o livro: “Peter Pan” – Adaptado da obra de Monteiro Lobato (em quadrinhos)
para ser postado todos os dias no story da página. Os alunos participantes do
projeto “Pandemia e os gêneros literários das OLP”, tiveram seus vídeos
postados nesse perfil, como premiação pela participação no referido projeto. Foi
criado, ainda, um espaço para a interação entre os professores e os alunos,
com acolhimento e também a “Hora da história com a tia Sueli”, professora da
sala de recursos, com foco nos alunos com necessidades especiais.
Como esse projeto ainda se encontra em andamento, acreditamos que
seja cedo para fazer uma avaliação mais profunda do mesmo, mas a aceitação,
até o momento, tem sido muito boa, conforme depoimento da aluna Emilly
Kristiny Vieira de Almeida: “Gostei do projeto “Semeando leitura, colhendo
sonhos”, pq foi por meio dele que comecei a ler e no momento estou lendo o
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livro, “A culpa é das estrelas” e as minhas amigas estão lendo também. Acho
que os colegas deveriam se envolver também, eles não têm tanto interesse.”
3.6 Saúde Emocional em tempos de Isolamento Social
O isolamento social é uma medida de prevenção à propagação do Covid19,
num momento delicado que o mundo vem enfrentando de pandemia. Apesar de
diminuir o risco de contágio da doença, essa medida traz consigo fatores que
contribuem para conflitos emocionais, inclusive de crianças e adolescentes, que se
veem afastados de suas rotinas escolares, seus colegas e sua vida social fora das
“quatro paredes”.
Essa faixa etária é marcada pela busca da identidade, pelo anseio de
conhecer o mundo, pelo desejo de liberdade e autonomia, e por esse motivo o
pequeno jovem sente a necessidade de conviver com outras pessoas além de sua
família, de se sentir acolhido pelos seus pares. Esse convívio acontece
principalmente na escola, mas com o isolamento social eles tiveram de se afastar de
sua rede socioafetiva.
Diante desse cenário de doença e morte, de incerteza quanto ao término
desse isolamento, de preocupações com a saúde pessoal e de seus entes
queridos, preocupações com o sustento, com os estudos, e etc., não apenas os
alunos, mas também seus pais e equipe escolar podem desenvolver ansiedade,
angústia e estresse. Momentos de crise podem ser um gatilho para problemas
emocionais.
Com o objetivo de ajudar alunos e pais diante desse contexto de
pandemia, convidamos o Reverendo Euzimar Nunes, pastor da 1ª Igreja Batista em
Araguaína, Psicanalista, Palestrante e Conferencista para um bate-papo com os
alunos, pais e responsáveis e a equipe escolar sobre o tema: Saúde emocional em
tempos de isolamento social, conforme figura 8, no anexo.
Essa atividade aconteceu no dia 10/08/2020, segunda feira, das 17:00 às
18:00 horas, por meio de uma reunião remota, utilizando o Google Meet. Na
ocasião, foram abordados temas como: quando o ambiente familiar é conflituoso; o
que aprendemos com o isolamento social; por que as pessoas mudam ao passar
por uma crise; como enfrentar o luto; alguns sintomas que podem indicar que uma
pessoa está com depressão; como ajudar uma pessoa que está depressiva, entre
outros.
O evento foi bem participativo e proveitoso. A cada resposta do pastor
Euzimar, os participantes escreviam agradecimentos e elogios no chat,
manifestando sua satisfação. Consideramos que esse evento alcançou seu
objetivo, pois levou informação, orientação e uma palavra de esperança para todos
os participantes (pais, alunos, equipe escolar).
3.7. Empreendedorismo Juvenil: Caminhos para a independência financeira
No dia 11 de agosto de 2020, realizamos uma atividade pelo Google Meet
com tema Empreendedorismo Juvenil: Caminhos para a independência financeira.
A atividade teve como objetivo principal incentivar nossos discentes a vislumbrarem
o empreendedorismo e futuramente se engajarem no mercado de trabalho. Por
temos um público misto, formado por crianças, adolescentes e jovens adultos,
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resolvemos convidar uma jovem empreendedora, que já foi estudante da escola
Estadual Marechal Rondon, para contar sua experiência e vivências como
empreendedora juvenil, conforme figura 9, no anexo. A atividade teve uma hora de
duração e foi conduzida pelo coordenador Elton e pela professora de Matemática
Patrícia Silvério.
No primeiro momento apresentamos nossa jovem convidada Natieli Ramos
e sua amiga e sócia, Bárbara Tauany. Natieli é atualmente Acadêmica de
Psicologia, com 19 anos, escritora virtual, na plataforma Wattpad (com 2 livros já
publicados/Uma Pausa no Amor; O mistério em seu Olhar); Manicure e pedicure;
Maquiadora e agora Doceira. Sua sócia, Bárbara Tauany, concluiu Ensino Médio e
está se preparando para o vestibular, tem 18 anos e também é escritora, além de
sócia de Natieli.
As duas jovens relataram aos participantes sua experiência como
empreendedoras. No relato, elas afirmaram que começaram seu negócio baseado
em um personagem de uma das estórias de Natieli. No livro, a personagem era
proprietária de uma doceria, assim, elas trouxeram a empresa da ficção para a
realidade, quando decidiram começar a fazer bombons para ajudar suas famílias
nas despesas domésticas. A doceria recebeu o mesmo nome da estória do livro,
Sweet Lee. As jovens empreendedoras descreveram o início de suas atividades,
quando iniciaram fazendo bombons com os ingredientes que tinham em casa, e à
medida que foram vendendo foram aumentando as quantidades. Afirmaram ainda,
que, posteriormente começaram a fazer bolos de pote também, e ainda pretendem
acrescentar outros produtos do ramo em seu portifólio. Nossas convidadas
abordaram também os processos de vendas, realizadas por meio das redes sociais,
como WhatsApp e Instagram, as entregas são delivery.
Após as falas das convidadas, os alunos e pais que participavam puderam
interagir e fazer perguntas e comentários a respeito da exposição das jovens. Na
oportunidade, elas falaram de suas dificuldades até o momento, e de como estão
planejando construir uma cozinha para fabricar bombons e bolos.
Tivemos um bom número de participantes e entendemos que ao
apresentarmos esse tipo de experiência para eles estamos incentivando-os a
economizar e estabelecer metas para o futuro. Entendemos que devemos
proporcionar um ensino que auxilie na formação de futuros cidadãos atuantes na
sociedade, independentes e que tenham visão de economia e comércio. Durante a
atividade também mencionamos o caso de um jovem empreendedor de nossa
cidade, vendedor de churros, o qual começou suas vendas com apenas um
carrinho de churros e atualmente tem duas lojas físicas e vários carrinhos que
oferecem serviços em festas particulares e em vários pontos da cidade. Por estar
trabalhando no momento de nosso encontro virtual, o jovem João Pedro gravou
um vídeo que logo em seguida publicamos no Instagram da escola.
Histórias de vida como as dos três jovens que apresentamos em nosso
encontro servem, não somente aos estudantes, mas a todos nós, como exemplos
de superação e persistência, a alegria em seus rostos servem de incentivo nesses
dias de confinamento que estamos vivenciando. Todos nos mostraram que as
dificuldades podem ser encontradas em qualquer sonho que tenhamos, porém, a
força de vontade e determinação superaram tais dificuldades e nossos três jovens
estão vencendo cada uma delas e com isso estão crescendo e aprendendo a cada
batalha enfrentada.
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4-CONCLUSÃO
As atividades relatadas no presente instrumento foram idealizadas, e
desenvolvidas, com base não apenas no contexto de afastamento social que
estamos vivenciando, mas, também, nas demandas de aprendizagem dos nossos
alunos, bem como nas expectativas de formação continuada dos nossos
professores.
Considerando o fato de não estarmos preparados para lidar com uma
situação de isolamento social – ninguém estava –, avaliamos as atividades
desenvolvidas, tanto com os alunos quanto com os professores, de forma positiva.
Como aspectos exitosos apontamos a escolha das estratégias, a compreensão e
aceitabilidade da nossa proposta por parte dos participantes e o conhecimento
produzido e compartilhado durante todo o processo de implementação das
atividades.
O fato de não podermos nos reunir pessoalmente nos deixou poucas
alternativas de interação com o nosso público alvo, tanto no planejamento quanto
no desenvolvimento das atividades. Assim, logo constatamos que as ferramentas
digitais seriam nossas grandes aliadas, em qualquer proposta de trabalho que
empreendêssemos. Dessa forma, optamos por utilizar ferramentas digitais que
fossem fáceis de operar, por nós por todos os participantes das atividades
propostas, e que ao mesmo tempo atendessem às demandas das próprias
atividades. Nossas escolhas acabaram se confirmando como um acerto.
A necessidade de continuarmos construindo conhecimentos – a despeito
das circunstâncias – foi compreendida e aceita, tanto pela equipe quanto pelos
alunos, o que possibilitou o planejamento e desenvolvimento das atividades a
contento.
A principal motivação para retomarmos nossas atividades pedagógicas foi
a possibilidade de continuarmos construindo conhecimentos úteis às nossas
demandas sociais, mesmo não sendo contabilizados para efeito de conclusão do
ano letivo para os alunos, nem como cumprimento de carga horária para os
professores. E, sem dúvida, a grande recompensa que tivemos, e ainda estamos
tendo, é a grande quantidade de conhecimentos produzidos e compartilhados, tanto
por professores, formadores, palestrantes, quanto por nossos alunos.
Como aspecto negativo destacamos apenas impossibilidade de alcançarmos
todos os nossos alunos com as atividades desenvolvidas. Infelizmente, nem todos
dispõem de acesso a internet de alta velocidade, o que impossibilitou alguns alunos
de participarem das lives e reuniões online. Em razão desse percalço, já estamos
planejando a elaboração e implementação de estratégias que não dependam de
conexão com a grande rede, como por exemplo, a entrega de atividades delivery.
O grande aprendizado que levaremos para a vida é que todo obstáculo
pode ser transposto se nos dispusermos a contribuir com o que temos de melhor,
seja nosso tempo, nossa experiência ou, simplesmente, nossa boa vontade. Que
conhecimentos podem ser produzidos e compartilhados mesmo fora dos
ambientes de educação formal; ações aparentemente simples podem ter como
retorno grandes resultados, basta compreendermos que pequenas contribuições,
somadas, podem atingir proporções imensuráveis. E, finalmente, que conhecimento
é uma semente que se planta no coração humano para gerar frutos que se colhem
por uma vida inteira.
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ANEXOS: EVIDÊNCIAS
Imagens
Figura 1

Figura 2

Figura 3

Convite para Live de
Estreia do Marechal
Rondon Online
Figura 4

1ª Oficina de Recursos
Tecnológicos na Educação

2ª Oficina de Recursos
Tecnológicos na Educação

Figura 5

Figura 6

Convite para o webnário do
Gênero Conto

Convite para o webnário do
Gênero Crônica

Figura 7

Figura 8

Convite para o projeto
Semeando Leitura, Colhendo
Sonhos
Figura 9

Exemplo dos momentos de
leitura compartilhados por
leitores

webnário: Saúde Emocional em
Tempos de Pandemia

Webnário: Empreendedorismo
Juvenil
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LINKS DE ACESSO A CONTEÚDOS DAS ATIVIDADES DESENVOLDIAS

 I Oficina de Recursos Tecnológicos na Educação: <https://bit.ly/2Q6U5K6>
 II Oficina de Recursos Tecnológicos na Educação: <https://bit.ly/3ldbJdw>;
<https://bit.ly/34gy9nU>

 Webnário: Reaprendendo a Aprender: <https://bit.ly/2Ee9q98>
 Live: Língua Portuguesa – Contos: Venha ver o pôr-do-sol:







<https://bit.ly/323iqWw>
Live: Língua Portuguesa – Gênero Crônica: <https://bit.ly/2Ylb1Rt>
Webnário: Saúde Emocional em Tempos de Isolamento Social: <
https://bit.ly/3hfrob>
Webnário: Empreend. Juvenil: Caminhos Para a Independência Financeira: <
https://bit.ly/3ggJ9nQ>
Projeto: Pandemia e os Gêneros Olimpíadas de Língua Portuguesa: <
https://bit.ly/3aJi9My>
Perfil no Instagram do Projeto Semeando Leitura, Colhendo Sonhos:
<https://bit.ly/31eQZtV>
Perfil no Instagram do Marechal Rondon Online: <https://bit.ly/32cldw
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COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA JULIANA BARROS
XAMBIOÁ-TO
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VENCENDO OS DESAFIOS
Adilson Rodrigues da Silva (Coordenador Pedagógico)
Aline Araújo Marques (Professora)
Arlany Bezerra Canabrava (Professora)
Elizete Lirío Francisco (Professora)
Eudiany Vieria dos Reis (Professora)
Gilvan Martins da Silva (Diretor)
Paulo Cesar Lucena de Sousa (Coordenador Pedagógico)
Sarayane Marques Ferraz (Professora)
Severino Alves da Silva Filho (Professor)
Thays de Sousa Carvalho Cunha (Professora)
RESUMO
Na construção desse relato, apresentamos todas as ações pedagógicas que
realizamos durante o período de distanciamento social. Destacamos a
metodologia aplicada, os resultados alcançados, as dificuldades encontradas,
entre outros. Acreditamos que esse relato é de suma importância para os leitores,
onde, os mesmos terão uma visão particular, vivenciada no Colégio Estadual
Professora Juliana Barros.
Palavras-chave: Distanciamento social. Tecnologias. Atividades impressas.
Educação de Jovens e Adultos.

1-INTRODUÇÃO
O Colégio Estadual Professora Juliana Barros foi construído no ano de
1985, pelo ex-prefeito de Xambioá, Everaldo Barros, e recebeu esse nome em
homenagem à falecida esposa do ex-prefeito, que era professora. A instituição
atende crianças, jovens e adultos, oferecendo os anos finais do Ensino
Fundamental e o Ensino Médio na modalidade EJA, 3º segmento da educação
básica.
O colégio é composto por um diversificado corpo docente. Cada
profissional assume suas disciplinas de acordo a sua formação acadêmica. Os
professores estão sempre em busca de novas formações e capacitações para o
aprimoramento do seu trabalho docente. Sendo assim, percebemos que eles
demonstram interesse em trazer para a escola novos conhecimentos para a
execução de novas práticas de ensino.
Diante das inúmeras dificuldades, a escola buscou realizar o processo
educacional com base na realidade dos discentes e da comunidade, observando o
contexto local, regional e mundial. Diante do contexto social e dos problemas que
estamos enfrentando referente à pandemia provocada pelo coronavírus,
provocando o distanciamento das pessoas, o isolamento em suas casas e o
fechamento das escolas, o Colégio Estadual Professora Juliana Barros direcionou
o seu olhar na busca da modificação das estruturas pedagógicas no seu processo
de ensino e aprendizagem.
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A flexibilidade e a compreensão diante dos problemas enfrentados pelos
alunos e a comunidade referente à continuidade dos estudos fez com que a
instituição adotasse métodos pedagógicos, como: material impresso, aulas via
internet, entre outros, com o propósito de alcançar os discentes e a comunidade
como forma de sanar os problemas provocados pela paralisação das aulas.
No enfrentamento desses novos desafios, o Colégio Estadual Professora
Juliana Barros contou com a participação de alguns docentes, cada um
contribuindo de acordo a sua área de atuação. Diante disso, recebemos apoio do
professor de Língua Portuguesa, Severino Alves da Silva Filho, desenvolvendo
atividades com foco na aprendizagem dos alunos tanto do Ensino Fundamental (6º
ao 9º) e também no 3º segmento da Educação de Jovens e Adultos.
Na elaboração das atividades de Educação Física, Emprego e Trabalho e
Artes, a professora Aline Araújo Marques desenvolveu um trabalho fundamental
para vencermos os desafios enfrentados. Ela compreendeu a realidade que
estamos enfrentando e elaborou atividades e metodologias baseadas no contexto
social, diminuindo a extensão dos textos e acrescentando imagens, com a
finalidade de tornar as atividades mais receptivas e atrativas.
A professora Thais de Souza Carvalho Cunha, investida da sua
responsabilidade como professora, contribuiu realizando atividades de Redação e
Inglês, desenvolvendo atividades atrativas e descontraídas, observando as
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), direcionando para
a área pedagógica de suas disciplinas.
Nas atividades de Química e Biologia, a professora Arlany Bezerra
Canabrava desenvolveu atividades pedagógicas incentivando os discentes a
pensarem sobre os elementos químicos que compõem as substâncias químicas,
destacando a problemática enfrentada pelo coronavírus. Além disso, a professora
apresentou ações que provocassem nos alunos a curiosidade sobre a origem do
coronavírus e o seu poder de contaminação.
Com o propósito de compreender o contexto histórico e as organizações
das estruturas sociais, a professora Sarayane Marques Ferraz estimulou os alunos
a analisarem o passado com o olhar do presente, onde os alunos foram instigados
a desenvolverem uma visão critica da sociedade e entender o contexto politico,
econômico e social, que essa pandemia vem provocando na comunidade local e
mundial.
A professora Eudiany Vieira dos Reis também foi de suma importância
para o desenvolvimento das atividades realizadas e o alcance dos objetivos.
Diante desse grande desafio a participação do corpo docente, da gestão
educacional, da comunidade e, principalmente, dos discentes, foram e estão
sendo fundamentais para vencermos os problemas que surgem na esfera
educacional, em decorrência da pandemia.
Nas disciplinas de Filosofia e Sociologia, a professora Elizete Lírio
Francisco foi de uma grande importância para o desenvolvimento do nosso
projeto. As suas atividades buscaram apresentar o contexto social da comunidade
e a sua organização nas suas estruturas econômica, política e social.
Diante disso, o nosso contexto local é de grande preocupação, não
apenas na área da educação, mesmo havendo ações pedagógicas com a
proposta de minimizar o caos provocado pela pandemia, mas também, na parte da
saúde, pois mais de 600 pessoas foram infectadas na cidade de Xambioá. Nesse
sentindo, torna-se bastante preocupante e dificultoso prosseguir com uma
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educação de qualidade, acompanhando os alunos de perto e desenvolvendo um
diálogo aberto com a comunidade.

2-METODOLOGIA
Iniciamos esse relato com a citação da ilustre poetisa Cora Coralina, pois
a escritora destaca que “se a gente cresce com os golpes duros da vida, também
podemos crescer com os toques suaves na alma” (CORALINA, 2015, p. 368).
Diante das inúmeras dificuldades que a educação vem enfrentando, a citação da
escritora nos faz despertar para seguirmos novos caminhos metodológicos que
transformem as estruturas pedagógicas da educação.
É inevitável perceber as transformações que a educação vem passando
nos últimos anos. Com a revolução histórica provocada no século XIX, a educação
escolar ampliou seus horizontes de perspectivas, relacionando-se com o mundo
tecnológico, conseguiu abrir espaço para debater sobre algumas tensões sociais
que surgia.
É durante este período que percebemos que a educação escolar volveu
seus olhares para os sujeitos posicionados como os excluídos da história.
Problematizando essa ideia, o educador Paulo Freire, nos alerta que
progressivamente a escola necessita redimensionar as suas percepções de
conhecimento, reformular a sua visão, e, além disso, ser “sensível” para perceber
quando precisa mudar as suas ações metodológicas de ensino diante da
comunidade e da escola.
É interessante perceber que Freire compreende que a educação escolar
deve partir da realidade do sujeito, reconhecendo que os educandos e a
comunidade são sujeitos ativos no processo ensino-aprendizagem. Sendo assim,
trazendo para o presente, compreendemos que, diante do contexto social que
estamos enfrentando com essa pandemia, essas ideias são bastante atuais, pois
nos impulsionam a compreendermos que somos agentes transformadores da
sociedade, vencendo desafios e buscando melhorar a nossa prática
cotidianamente.
Diante do momento que estamos vivendo, ser educador é ser “artista”,
além de ser flexível, nas nossas ações e atitudes, levando sempre o pensamento
no bem-estar do coletivo escolar. Agindo assim, a escola inovou as suas práticas
de trabalho em função da comunidade em geral, buscando, através de redes
sociais, (e-mail, facebook, whatssap e instagran), aproximar o aluno e a
comunidade em geral, sobre o universo da educação, publicando textos de ânimo
e motivação para que não ocorra desistência e gradativamente evasão de alunos.
Com base na construção do relato de experiência a nossa área de
conhecimento direcionou-se para linguagens, valorizando as interpretações de
textos e imagens. Além disso, também se investiu na percepção crítica dos
fenômenos sociais enfrentados pela comunidade. Para que as atividades não
fossem cansativas, acrescentamos imagens e quadrinhos, de modo que houvesse
uma maior interação entre aluno e atividade.
A nossa etapa de atuação direcionou-se para a turma do EJA 3°
segmento. Essa turma (37.03) funciona no período noturno, com 35 alunos, todos
são de maiores de idades, alguns dos alunos moram na cidade, outros nas
141

PGE 2020 – DRE ARAGUAÍNA

fazendas. Os alunos que moram em bairros distantes da escola fazem uso do
ônibus escolar, facilitando assim o acesso desses alunos até a unidade escolar.
Na elaboração das atividades, os recursos utilizados foram diversos.
Analisando o contexto social, com distanciamento e isolamento social, além disso,
compreendendo a realidade dos alunos, onde, metade da turma não tem internet
em suas casas e alguns não possuem celular. Com essa dificuldade vivida pelos
alunos, a gestão escolar, juntamente com os professores, decidiu utilizar materiais
impressos, com a finalidade de atingir todos os alunos, tanto os que moram na
cidade como também os que moram nas fazendas.
Acreditamos que a elaboração das atividades em papel impresso foi de
grande valia. Mesmo que essa juventude seja conhecida como a geração
tecnológica, a nossa realidade é um pouco diferente. Distante das tecnologias
alguns dos nossos alunos se relacionam com as pessoas e com o mundo através
da oralidade, com o propósito de sanar as dificuldades apresentadas por não
terem contato com os meios tecnológicos.
Pensando e observando essa realidade, buscamos construir meios que
possam alcançar os nossos discentes na sua totalidade, nesse sentindo,
escolhemos as atividades impressas, apresentando atividades com mais imagens
e menos textos, com diversas cores e buscando apresentar conteúdos que fossem
relacionados com a realidade que estamos vivendo.
Nesse contexto, organizamos a entrega das atividades nos períodos
matutino e vespertino. A nossa instituição conta com três coordenadores e cada
um ficou responsável para fazer a impressão das atividades e organizá-las dentro
de uma pasta pedagógica. Essa pasta foi identificada com o nome de cada aluno
que compõe as turmas da Educação de Jovens e Adultos, 3º segmento, facilitando
assim a identificação e a organização.
Na realização da etapa de observação dos resultados alcançados, o corpo
docente, junto com a gestão escolar, realizou um a reunião pedagógica, na qual
foram apresentadas as notas parciais e a quantidade de alunos que não
receberam os materiais e quais não devolveram.
Claro, toda atividade realizada no meio educacional apresenta seu grau de
facilidade e dificuldade. O Colégio Estadual Professora Juliana Barros não ficou
fora dessa realidade. Uma das primeiras dificuldades foi em relação à distribuição
das atividades, pois alguns alunos, devido ao fato de não morarem na área
urbana, demoraram a retirar e também a devolver as atividades. Nesse sentindo, o
prazo estabelecido para a entrega não foi respeitado, comprometendo assim o
andamento das atividades.
No entanto, com a metodologia de elaboração das atividades impressas,
conseguimos alcançar todos os alunos. Mesmo para aqueles que moram na área
rural, conseguimos desenvolver atividades adaptáveis com a realidade deles para
que pudéssemos entregar e receber no tempo determinado.

3-RESULTADOS E DISCUSSÃO
A aplicação das atividades foi realizada em períodos remotos. Elas foram
entregues em dois períodos, manhã e tarde. Observamos que foram poucos os
alunos que não pegaram as atividades, onde conseguimos atingir mais de 90% do
número de alunos matriculados na unidade escolar.
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Sendo assim, alcançamos dois resultados. O primeiro é que conseguimos
apresentar atividades mais atrativas para os alunos, sem textos longos e com
análise de imagens, pois acreditamos que a imagem também é um texto. O
segundo resultado observado é que os alunos demonstraram interesse em
participar das atividades não presenciais, entrando em contato com os
professores, buscando resolver as atividades que foram passadas.
Na oportunidade, organizamos uma reunião presencial com todos os
professores da Educação de Jovens e Adultos para fazermos um debate sobre os
resultados alcançados. Conseguimos compreender que mesmo a distância é
possível desenvolver atividades pedagógicas atrativas e com qualidade. Foram
poucos os alunos que não entregaram as atividades. Assim, conseguimos um
resultado positivo com o trabalho desenvolvido.
Durante a realização das atividades, percebemos que os alunos não
estavam gostando dos enormes textos apresentados. Assim, decidimos mudar a
estratégia e elaboramos atividades com menos textos e mais imagens.
Outra ação desenvolvida pela equipe escolar foi a campanha “Adote um
aluno”, com o objetivo de localizar aqueles alunos que não conseguiam vir até a
escola para fazer a retirada das atividades, bem como fazer a devolução. A equipe
escolar desenvolve um trabalho sério e responsável em relação aos alunos que
costumam ficar pendentes na execução das atividades.
Imagem 1 - Atividades dos alunos EJA 3° segmento

Fonte: arquivo da Escola.
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Imagem 2 - Ornamentação da escola

Fonte: arquivo da Escola.

4-CONCLUSÃO
Concluímos que a realização das atividades foi de grande importância
para o desenvolvimento do nosso trabalho enquanto equipe escolar. Mesmo
envoltos na execução de atividades a distância, conseguimos manter ações
metodológicas baseadas na realidade dos alunos e da comunidade.
Além disso, conseguimos manter os alunos próximos da escola, dos
professores e das atividades. Observamos que dá para mudar as ações
metodológicas, dando continuidade às ações e acreditando na educação e, acima
de tudo, continuamos lutando, vislumbrando dias melhores.
Esse título não foi escolhido por acaso, tem uma ligação íntima com a
realidade que estamos vivendo hoje. Um membro do nosso corpo docente foi
infectado com o vírus. Mesmo assim os outros continuaram trabalhando em casa e
se protegendo a cada dia. Diante disso, estamos vencendo os desafios dia após
dia, lutando para que a educação prossiga atendendo com qualidade, equidade,
compromisso e responsabilidade os nossos alunos.
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