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OBJETIVOS DA PRÁTICA APRESENTADA:

� Pretende-se apresentar as estratégias e práticas

desenvolvidas pela escola junto à comunidade

escolar diante do novo cenário atual;

� Espera-se que por meio do uso das novas

ferramentas tecnológicas, a escola continue

mantendo a conexão entre toda a comunidade

escolar.

PÚBLICO ALVO:  

Toda a comunidade escolar, em particular os alunos 

da Educação Infantil e Ensino Fundamental até o 

sexto ano.



DESCRIÇÃO DAS PRÁTICAS

Diante da realidade imposta pela pandemia do novo
coronavírus (covid-19), a equipe precisou repensar as práticas de
ensino-aprendizagem e criar estratégias para que os alunos
continuassem conectados e interagindo com a escola e os
professores.

Assim, o grupo estabeleceu, em reunião, algumas
possibilidades de intervenção:

1º Etapa- Planejamento: 

Estabelecimento de reuniões de equipe semanais (2 reuniões, à
partir de 16/03/20), no início e fim da semana (2as e 6as feiras)
através do zoom. Neste espaço construímos estratégias de ensino
remoto, mapeamos as dificuldades mais comuns relatadas pelos
alunos (conexão, números de telefones trocados com frequência,
pouca familiaridade com recursos digitais, dentre outros) e listamos
todos os contatos telefônicos dos alunos (fichas escolares, e o 3.0, o
sistema de matrícula da prefeitura).



Fotos 1ª etapa



2º Etapa- Ação: 

Criação do site (para hospedar em um só lugar os materiais das
professoras regentes e orientações da prefeitura), e-mail de
informações exclusivo para o site, drive para guardar livros, vídeos
de suporte à aprendizagem e elaboração dos meios de divulgação
desse site para os responsáveis.
Em reunião, decidimos divulgar o cartaz com o endereço do site na
porta da escola, na associação de moradores das comunidades
(onde mora a maior parte do alunado) e mídias digitais (como
Facebook e Instagram dos professores e da associação de
moradores). Decidimos também que o site seria atualizado toda 2a
feira, com novas propostas de todos os professores, além dos
materiais complementares da prefeitura.



3º Etapa: Ação

A partir do dia 26/03/20, o site já continha atividades de todos os
professores e o acesso às aulas acontecia (conforme podemos visualizar nas
estatísticas do site), mas estávamos atendendo as turmas como grupo.
Sentimos a necessidade de atendê-los, individualmente, nas
particularidades, daí, em reunião, decidimos criar os grupos de WhatsApp
das turmas, mas para isso era necessário atualizar os contatos. Percebemos
a importância de criar um formulário no site. Aumentamos também a
capacidade de armazenamento do site, adquirindo um plano básico.



4° Etapa (Aprofundamento e individualização)

Com as listas de telefones da maior parte da escola atualizada
(praticamente 1/3 dos alunos da escola atualizou seus contatos no site;
outros por indicação dos colegas, recados e etc) criamos os grupos de
WhatsApp. Assim, os professores puderam atender, em horário
escolar, as dúvidas, além de propor atividades remotas. As atividades
de Educação Física, Artes, Inglês e Vida Sustentável continuariam
sendo postadas semanalmente no site, além dos materiais
complementares da prefeitura.

OBS: Nesta etapa, com o atendimento individualizado, percebemos a
importância de uma avaliação diagnóstica, já que era importante
perceber como cognitivamente aqueles alunos estavam organizando a
aprendizagem.
Os professores realizaram o curso de avaliação (Por que avaliar?) e
observaram como a avaliação os podia auxiliar em compreender melhor
a realidade daqueles alunos e com isso em mente elaboraram as
questões.



5° Etapa : Avaliação Diagnóstica

Elaboração das avaliações no formato de formulário on line por parte
dos professores, divulgação das datas de aplicação e aplicação. O ponto
de culminância do projeto de dá aqui onde se materializa um objeto de
avaliação construído através da experiência das reuniões, da educação
digital (mesmo que sensível, mas significativa) dos alunos e,
principalmente, dos professores, em sua maioria com mais de 50 anos.
Professores e alunos aprendendo, através da experiência e das trocas.

Esta etapa está em curso, estamos no momento de realização de
reuniões de avaliação dos resultados.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Trazemos considerações finais, não conclusão,
porque nosso projeto está em curso. No entanto, podemos
destacar que, ao longo de sua elaboração e implantação
diversas aprendizagens ocorreram tanto por parte dos alunos
quanto dos professores.

Todos foram respeitados em seu tempo de elaboração do
vivido, fornecendo o que fosse possível, sem imposições ou
objetivos fechados.

Nesse processo, diante de um horizonte imprevisível,
conseguimos manter vínculos, o entusiasmo e a esperança de
tempos melhores.



RESULTADOS

Nossas estratégias tiveram como resultado: a união
da equipe gestora e docente, que semanalmente, discutem
os melhores meios para os alunos, mas também dividem
afeto e cuidado entre si; as trocas de experiências,
materiais e meios para ensinar e aprender melhor; a
educação digital (operar, editar, publicar) que professores
e alunos estão vivendo (mesmo de forma assistemática); a
manutenção dos vínculos e do entusiasmo associados a um
ambiente saudável de aprendizagem; e, principalmente,
criação de novos canais de comunicação entre a escola e a
comunidade escolar.

Acreditamos ser importante a continuidade da
utilização dos recursos digitais, como suporte ao processo
de educação escolar. Identificamos a necessidade de uma
conexão que atenda toda a escola, além de equipamentos
que possibilitem a utilização e educação sistematizada dos
recursos digitais.



RECURSOS UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DO

PROJETO

� Contratação do plano “mini” do site, com espaço
maior, por um ano (www.empenedo.webnode.com)

� utilização do WhatsApp,
� viabilização para que todos tivessem acesso ao local

das reuniões (zoom),
� compra de chips para cada professora (para a

criação dos grupos de WhatsApp das turmas),
� criação de conta no YouTube para publicação dos

vídeos
� Uso de aplicativos, programas de gravação e edição

de vídeos
� tinta de impressora, folhas de ofício e outros

recursos.

http://www.empenedo.webnode.com/


RESULTADOS

ALUNOS



RESULTADOS

PROFESSORES



RESULTADOS

PARCEIROS

Cursos à distância



CONTATOS:

� Site: www.empenedo.webnode.com

� E-mail: escolamunicipalpenedo@gmail.com

� Telefone – A escola não possui telefone.

Equipe diretiva:

Profª Márcia Vieira – Direção Geral

Profª Carla Barreto - Direção Adjunta

ProfªCarla Ferreira - Coordenação Pedagógica

http://www.empenedo.webnode.com.br/

