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       Acreditar, acreditar!



      Este seminário tem por finalidade apresentar os desdobramentos e ações 

realizadas pelas equipes de profissionais da Escola Municipal Penedo durante 

o período de isolamento social ocasionada pelo COVID-19. (E/CME N° 39, de 

02 de Abril de 2020), apontando as  estratégias utilizadas  no que se refere 

às atividades remotas com os alunos.

Em virtude do cenário da pandemia, medidas preventivas foram criadas com o 

objetivo de evitarmos maiores problemas sociais, entretanto sabemos que as 

escolas junto às famílias têm papel fundamental na aprendizagem do aluno.   



Durante o primeiro Semestre, elaboramos várias etapas pautadas no 
novo contexto que estávamos vivendo, então adequamos à nova realidade 
com as práticas de ensino remoto a fim de atendermos tanto o corpo 
discente quanto docente.

 O trabalho pedagógico deu-se por meio de vários recursos como: 
Website, Instagram, Youtube, WhatSapp, vídeos elaborados pelos 
professores, materiais pedagógicos elaborados pela SME e outras 
ferramentas e parceiros. 

  A partir de várias estratégias e resultados obtidos por meio da 
observação durante o desenvolvimento das atividades e avaliações 
diagnósticos, o corpo docente concluiu que os alunos apresentavam 
dificuldades no que se refere às habilidades de Leitura, Escrita e 
Matemática.



            Mediante às conclusões obtidas por cada professor e 
discutidas nas reuniões semanais, a escola elaborou algumas 
estratégias para atender as necessidades dos alunos como:

●Atividades pedagógicas elaboradas para o período do recesso 
escolar;

●Frequência dos alunos mensalmente;
●Contato com os responsáveis.



SEGUNDO SEMESTRE

  Durante o Segundo Semestre, realizamos uma reunião para 

refletirmos a respeito do trabalho pedagógico no que se refere aos 

aspectos positivos e negativos desenvolvidos no primeiro Semestre. 

Verificamos que o número de visualizações no portal da website da 

escola apresentou uma considerável queda. Com isto, a equipe 

concluiu que deveria trabalhar a partir das seguintes estratégias:



● Reforço escolar por meio de atividades do ano letivo anterior;
● Inclusão dos professores de Educação Física, Inglês, Artes e 

Desenvolvimento Sustentável nos grupos referentes aos anos escolares;
● Reforço individuais com os alunos para sanar alguma dificuldade;
● Avaliações diagnósticas pautadas nas novas deliberações curriculares;
● A organização do tempo para as atividades remotas com os alunos;

● Estratégias de recuperação de forma remota no semestre (1ª avaliação 

no primeiro semestre, 2º, 3º  e 4º avaliações no segundo semestre);



● Auxílio dos professores por meio de outros recursos que 

melhor atendessem aos alunos como: Ligações e/ou vídeos 

chamadas individuais e em grupo, fotos, áudios etc;

● A importância de dar continuidade ao reforço escolar com 

base na diagnose feita no início das aulas;

● Ênfase na leitura e escrita e um convite ao auxílio dos 

responsáveis;



● A inclusão dos professores de Educação Física, Inglês, Artes e Vida Sustentável 

nas turmas; (Antes as atividades eram postadas no portal do Website da 

Escola);

● Avaliações diagnósticas envolvendo leitura, escrita e contas simples;
● Verificação dos resultados obtidos e do percentual de participação dos alunos;
● Trabalho pautado no material de apoio da SME.

OBSERVAÇÃO: No mês de Outubro, a escola recebeu novas deliberações da SME, 
onde passou a elaborar suas atividades  pautadas na Nova Reorganização do 
Curricular Carioca.



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES DURANTE A SEMANA





PLANEJAMENTOS E ESTRATÉGIAS 



FOTOS DO WHATSAPP



 Durante as reuniões pedagógicas,  o corpo docente refletiu acerca 
do trabalho desenvolvido, onde concluindo que o mesmo não ocorreria 
se  não houvesse a união, pesquisa contínua,  reciclagem, participação 
dos responsáveis e principalmente o fortalecimento entre os 
professores.

Mediante a união entre todos, a professora do Primeiro Ano, Stella 
Luiza, recebeu como parceira de turma, a professora Eliete. Juntas 
criaram estratégias de aprendizagem remotas para que a turma do 
Primeiro Ano não sofresse tantos prejuízos, visto que os alunos se 
pertencem à uma uma faixa etária que necessitava continuamente do 
apoio tanto dos professores quanto dos responsáveis.



Verificamos que a Educação Infantil precisava também de 
suportes, pois há alunos que irão para o Primeiro Ano e deveriam estar 
participando do Projeto Passagem na escola.

Mediante a tais observações, foi criado um grupo no WhatsApp 
para que as três professoras, pudessem trocar experiências e outras 
estratégias, para aplicá-las nas turmas.

Elaboraram também atividades pautadas nos recursos pedagógicos 
estabelecidos pela SME, na nova Reorganização Curricular Carioca e  
outras ferramentas, verificando sempre se os objetivos eram 
pertinentes às propostas construídas e no retorno também dos alunos.



PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRIMEIRO ANO



         ALGUMAS ATIVIDADES TRABALHADAS COM OS ALUNOS 









Stella, Eliete e Vânia



 Concluímos que o trabalho remoto só foi capaz de acontecer por conta 
da união entre as equipes, apoio dos responsáveis e  principalmente o 
carinho que estamos recebendo dos alunos e das famílias.

Mencionamos que o trabalho não fora finalizado, onde se estenderá para 
o próximo ano letivo e, por isso, é de suma importância que continuemos 
seguindo com as nossas propostas e principalmente, devemos …

              ...Acreditar e  acreditar !
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