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Ao longo dos séculos da existência humana, a história re-
gistrou momentos singulares e dolorosos nos quais homens e 
mulheres, governos e gestores, trabalhadores das diversas ati-
vidades produtivas, científicas e artísticas foram chamados a 
pensar e agir coletivamente em prol da preservação da vida. Os 
momentos pandêmicos, nos quais todos e todas são chamados, 
são exemplos do que falamos. 

Foi assim entre os anos de 1855 e 1860, quando Sergipe 
perdeu parte importante de sua população em decorrência do 
cólera morbus, tendo ocorrido situação idêntica no início do 
século XX, particularmente entre as décadas de 1920 a 1930, 
quando a pandemia da chamada gripe espanhola dizimou parte 
da humanidade, inclusive da população sergipana. E agora Ser-
gipe, o Brasil e o mundo sofrem com o advento inesperado do 
novo coronavírus.

Em todos esses momentos, para além da dor e do deses-
pero, a humanidade experimentou e vivenciou momentos de 
solidariedade, esperança, busca e superação. Historicamente 
falando, saiu vencedora em todos eles!

Neste ano de 2020, o fechamento das nossas escolas, com 
vistas a proteger nossa comunidade, fez o mundo do aprendi-
zado e do conhecimento transmutar-se para o espaço virtual 
do rádio, da televisão e da internet. Escolas de todo o Estado 
se reinventaram em experiências múltiplas e generosas. Foi um 
aprendizado duro e necessário, fruto do compromisso com o 
direito ao ensino e ao conhecimento, feito com dificuldades e 
heroísmo dos profissionais da educação comprometidos com a 
civilização, a cultura, a ciência e a democracia. Sem conheci-
mento, sem aula, sem saberes multiplicados, não esqueçamos, 
fragiliza-se a civilização, enfraquece-se a cultura e a ciência; 
sem conhecimento, não há democracia plena; sem conhecimen-
to, fenece-se a esperança, energia essencial à vida. 

Apesar desses momentos turbulentos, vividos pela hu-
manidade, a rede estadual de ensino de Sergipe, não obstante 
tantas dificuldades, não abriu mão do engajamento necessário 
para seguir, para atravessar um cenário desafiador, aprender 
com ele, reorganizar-se, manter acesa a chama da vida e da 
proteção à Escola Pública. 

Diante do exposto, a Seduc ressalta os agradecimentos e 
reconhecimento pelo compromisso, engajamento e luta. O de-
safio da civilização, da democracia, da ciência passa pela Esco-
la Pública, mas não pela Escola com portas fechadas. A escola 
aberta, ocupada, efervescente, cheia de vida, protegida e pro-
tetora dos seus integrantes sempre será a primavera da cultura 
e da vida. Escola fechada é o símbolo da sociedade que desistiu 
de viver. 

Na história da humanidade, a Lei do Menor Esforço só cons-
truiu o vazio e a desesperança. Em Sergipe, não abrimos mão da 
Lei contrária: a lei do MAIOR ESFORÇO, aquela que oportuniza 
fortalecer laços, troca de saberes e experiências, construção 
efetiva da solidariedade e da criatividade, gestão da responsa-
bilidade com o futuro. 

Não desistiremos. Com todos vocês, diretores e diretoras, 
professores e professoras, técnicos e alunos, a Escola Pública 
sergipana sairá deste momento maior, mais fortalecida e com-
promissada com o ensino, com os saberes, com a democracia, 
com a vida e a com esperança. Convido vocês a uma boa leitura!
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Tal qual 1968, retratado no livro de Zuenir Ventura, 2020 será 
muito provavelmente caracterizado como o ano que não acabou.

No cenário educacional, começando na escala global e chegan-
do ao nosso pequeno Estado, Sergipe, podemos dizer que acon-
tecimentos importantes, com repercussões que adentrarão o 
futuro, produzem a sensação de um ano inacabado. O fato mais 
marcante foi a irrupção da pandemia do novo coronavírus e suas 
consequências sobre os sistemas educacionais, com uma inten-
sa aceleração do uso de tecnologia de comunicação para mediar 
os processos educativos. O segundo foi a aprovação da Emenda 
Constitucional 108/2020, que deu caráter permanente ao FUN-
DEB (Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Bá-
sica e Valorização dos Profissionais da Educação) e, finalmente, 
a divulgação dos resultados da avaliação nacional da educação 
básica expressa no Índice de Desenvolvimento da Educação Bá-
sica, IDEB, o qual foi utilizado para responsabilizar gestores pú-
blicos pelos resultados, exibido como êxito ou como justificativa 
para redirecionar as políticas educacionais.

Os impactos dos acontecimentos enfeixados nos três conjun-
tos – pandemia, novo FUNDEB e divulgação do IDEB – merecem 
considerações que, mesmo sintéticas, não cabem em um artigo. 
Dedicaremos um artigo a cada um dos temas centrais, sem qual-
quer pretensão de esgotar o assunto; antes, pelo contrário, ape-
nas de chamar a atenção do público. Começaremos pela questão 
da pandemia.

A pandemia provocada pelo novo coronavírus levou a um fe-
chamento de escolas em escala global, à procura por adaptações 
com a utilização de tecnologias de comunicação que há anos vi-
nham sendo utilizadas de forma suplementar e que foram co-
locadas no centro dos processos educacionais, e, finalmente, a 
uma aceleração das discussões sobre o papel da educação, espe-
cialmente da educação pública, no funcionamento das socieda-

des modernas.
O setor educacional foi, na maior parte do mundo, o alvo predi-

leto para a redução da circulação de pessoas com vistas a dimi-
nuir e/ou controlar a proliferação do vírus. Certamente, o núme-
ro imenso de pessoas envolvidas e a forte presença do Estado, 
como provedor direto ou como regulador de agentes privados, 
levariam inevitavelmente a uma paralisação no setor muito mais 
intensa e duradoura do que qualquer outro. A duração dos efei-
tos da pandemia fez com que diferenças em calendários escola-
res e estações do ano se tornassem secundárias. Em qualquer 
situação, um ano escolar foi fortemente prejudicado e, no mo-
mento, nada indica que em 2021 será possível termos um ano 
regular nem, simultaneamente, a recuperação do ano que não 
acabou.

A paralisação das atividades escolares presenciais exigiu a ati-
vação em larga escala de soluções de educação a distância, en-
sino remoto, ensino mediado por tecnologias. Não importam o 
título e as controvérsias acadêmicas e legais que por anos têm 
povoado nosso cotidiano. O fato é que só tínhamos a opção de 
não fazer nada e esperar o retorno às condições adequadas para 
as atividades presenciais ou lançar mão de todo o acervo de ex-
perimentos já existentes e em processo de aperfeiçoamento, 
sem que se tivesse a ilusão ou pretensão de que poderíamos al-
cançar todos os estudantes com o mesmo grau de eficiência, e 
que todos eles pudessem usufruir os meios disponibilizados com 
o mesmo grau de aproveitamento.

Por diversas razões e sob diversos critérios, a China é um caso 
muito atípico de sucesso, até o momento, de controle da pande-
mia em seu território e de rápida adaptação do setor educacional 
às condições impostas pelo surto pandêmico. Segundo um rela-
tório da UNESCO, as condições necessárias para o sucesso chi-
nês e que podem servir de guia para outros países que queiram 
repetir a experiência são as seguintes:

que não
O ano
acabou

Por Josué Modesto dos Passos Subrinho, secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura - 
Seduc – e ex-reitor da Universidade Federal de Sergipe.  
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• Infraestrutura de comunicação confiável. Mesmo países que 
têm uma boa condição de infraestrutura não suportaram a de-
manda adicional provocada pela educação online. Evidentemente 
onde a infraestrutura está longe do ideal o problema se agrava.

• Recursos digitais de aprendizagem adequados. Em alguns pa-
íses até existem recursos digitais para aprendizagem, mas não 
passaram pelo crivo dos professores ou pesquisadores para ve-
rificar se o conteúdo não colide com os objetivos educacionais 
fixados nacional e/ou localmente.

• Ferramentas amigáveis de aprendizagem. A simples veicula-
ção da aula gravada por um professor para seus alunos não é uma 
boa ferramenta de aprendizagem. Complementar ou substituir 
esse procedimento por ferramentas mais compatíveis com inte-
resses dos jovens e crianças é um desafio que exige a produção 
prévia de acervos testados e aprovados pelos usuários.

• Métodos eficazes de aprendizagem. É importante ter dispo-
níveis métodos de aprendizagem que já tenham demonstrado 
eficácia. É muito difícil improvisar.

• Métodos de ensino e aprendizagem. Não apenas os estudan-
tes precisam ter acesso a um produto educacional; os professo-
res precisam ser capacitados para ensinar com os novos méto-
dos. Em alguns países boa parte dos professores nunca tiveram 
uma experiência de utilização de ferramentas desenhadas para 
o ensino remoto.

• Serviços de apoio eficazes para professores e alunos. As pa-
nes e mal funcionamento nos serviços tecnológicos são inevi-
táveis. Dispor de bons serviços de apoio capazes de suprir em 
tempo hábil tais falhas é imprescindível.

• Cooperação estreita entre governo, empresas e escolas. A 
gama de serviços e recursos a serem mobilizados ultrapassa os 
orçamentos regulares das escolas ou redes escolares. A disposi-
ção do governo e empresas para colaborar com recursos finan-
ceiros, materiais e conhecimentos tecnológicos é fundamental 
para viabilizar tal esforço em curto prazo a fim de não inviabili-
zar a continuidade dos processos educacionais.

O desafio para a Secretaria de Educação de Sergipe e para as 
dos demais estados foi tentar prover ensino remoto em tem-
po hábil, sem que as condições ideais acima listadas estivessem 
disponíveis e ao mesmo tempo, sem o apoio do Governo Federal, 
que tem grande capacidade de direcionamento dos esforços das 
empresas concessionárias de serviços públicos de telecomuni-
cações, por exemplo. O apoio do Governo Federal foi muito im-
portante na instituição de um mecanismo emergencial de renda 
mínima para as famílias e no suporte financeiro aos Estados e 
Municípios, mas para a Educação, especificamente, ficou uma 
olímpica inação.

Já foi dito que a necessidade é a fonte das inovações. De fato, 
descobrimos que muitas de nossas reuniões podiam ser feitas 
com a infraestrutura tecnológica já disponível. Não necessita-
mos de caros e complexos centros de videoconferências. Apli-
cativos que podem ser baixados em celulares ou computadores 
supriram nossas necessidades. As pastas de processos adminis-
trativos podem ser digitalizadas e podem começar em meio di-
gital. Os diários de classe foram substituídos por diários eletrô-

nicos. Investimentos significativos foram feitos com recursos 
próprios em segurança e ampliação da capacidade de nossa rede 
de dados, na melhor conexão de nossas escolas e na aquisição 
de computadores que foram ou estão sendo distribuídos para 
as escolas de nossa rede. Podemos utilizar meios antigos e efi-
cientes, como emissoras de rádio e de televisão, ou meios mais 
modernos, a exemplo de aplicativos e jogos educacionais. Nossos 
professores, que já demonstraram aqui e em outros lugares seus 
talentos na conversão de conteúdos didáticos para a linguagem 
dos jovens, têm novos campos para desenvolvimento. Enfim, 
2020 é o ano da descoberta da inevitabilidade da aproxima-
ção das “placas tectônicas” que permaneceram tão distantes. 
Em uma dessas “placas” está ancorada a cultura analógica da 
maioria dos professores; em outra, a cultura digital da maioria 
dos estudantes. Não são forças subterrâneas que fizeram essa 
aproximação, mas sim decisões conscientes, que envolvem mu-
danças normativas, mudanças de hábitos e investimentos que 
colocam tais placas em movimento. Há sempre resistências, por 
vezes, aparentemente incompreensíveis por seu barulho e fúria.

Por meses fomos pressionados a não implementar essas ações 
de ensino remoto, sob o pretexto de que se não chegasse a to-
dos os estudantes, seria ilegítimo. Fomos instados a não usar 
a criatividade e o compromisso de nossas professoras e nossos 
professores que se dispunham a entregar material impresso com 
orientações para os estudantes e famílias, sob o argumento de 
que estávamos levando ao aumento da circulação do vírus.

Orgulhamo-nos de não termos capitulado à inércia. Contamos 
com o apoio de um número significativo de parceiros institu-
cionais, das famílias, dos nossos técnicos e, principalmente, do 
compromisso com a educação pública de professoras e profes-
sores sergipanos. Não tenhamos ilusões, entretanto. O jornal 
Folha de São Paulo, do dia 29 de novembro, publicou matéria em 
que as famílias, majoritariamente, acreditam que seus filhos não 
tiveram o aproveitamento esperado no ano em que foram sub-
metidos ao ensino remoto. Acreditam na necessidade do ensino 
presencial para potencializar o aprendizado.

Em Sergipe não temos levantamento semelhante. Não nos sur-
preenderia se o resultado fosse assemelhado. No momento, após 
a autorização do Comitê Científico que acompanha no Estado a 
evolução da pandemia, estamos começando um processo gra-
dativo, com protocolos monitorados pelas autoridades de saúde 
e por comitês locais de adequação das escolas às citadas reco-
mendações, de retomada das atividades presenciais em escolas 
privadas e públicas, com ênfase no terceiro ano do ensino médio, 
cujos estudantes deverão fazer o Exame Nacional do Ensino Mé-
dio para acesso ao ensino superior.

Por esses dias, as virtudes do ensino remoto foram reconhe-
cidas, sendo, inclusive, declaradas superiores ao ensino presen-
cial. É um bom sinal de adaptação às condições que são impostas 
a todos. Estamos planejando um ano de 2021 com atividades pre-
senciais, se possível, e com atividades remotas, ou seja, o ensino 
híbrido para tentar recuperar a defasagem de aprendizagem que 
as famílias já detectaram e que os exames e avaliações diagnós-
ticas mensurarão. Temos uma longa jornada para manutenção 
da rota de melhoria da qualidade do ensino público. Muito ainda 
há para ser feito. Precisamos de todos, contamos com todos.
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Inicialmente, como foi para a sua equipe ter de replanejar 
todo um ano letivo após a suspensão das aulas? O que foi prio-
rizado no novo plano que perdurou durante as aulas remotas?

VGSS - Nós tivemos dois momentos impactantes que impedi-
ram o início do ano letivo em nossa escola. Primeiro lidamos com 
uma suspensão para reforma do prédio, a qual acarretou séria 
preocupação em nossa equipe e demandou tempo, pois precisa-
ríamos primeiro encontrar outro prédio para colocar os alunos. 
Com tudo pronto e organizado para dar início às atividades peda-
gógicas em outra escola, as aulas foram novamente suspensas, 
mas dessa vez por causa da pandemia. Replanejar diante destas 
condições foi desafiador. A princípio, a incerteza dos dias foi o 
fator mais gritante, devido ao grande número de informações 
que circulava a respeito da covid-19. Cada decreto governamen-
tal aumentava a expectativa, a ansiedade e o medo, que desa-
nimaram alguns professores. Mas nós não paramos. Depois do 
replanejamento do plano de ação da escola, apresentamos este 
à equipe de professores a fim de que pudéssemos, mesmo em 
distanciamento social, ativar a escola e manter o contato com as 
famílias e alunos. Atualizamos a lista de contatos, cadastramos 
em nossos aparelhos celulares e começamos a pesquisar qual a 
melhor maneira de começar a ter acesso aos alunos em casa por 
essa via. Daí, chegamos à conclusão de recorrer ao uso de um 
aplicativo utilizado facilmente pelos professores e pela maioria 
das famílias. Nossa prioridade desde o início foi viabilizar acesso 
e manter o contato com as famílias, já que nem tínhamos co-
meçado o ano presencialmente. A saída foi usar a internet para 
levar atividades pedagógicas aos nossos alunos em suas casas e 
oferecer suporte com material impresso aos que não têm acesso. 
Assim, o uso dos recursos tecnológicos, a que alguns tinham re-
sistência, agora era o único caminho para começar o ano letivo. 

As famílias tiveram um papel extremamente importante na 
condução das atividades escolares em diversas unidades de 
ensino da rede estadual. Nesse sentido, qual foi a relação que 
a Escola Estadual Maria da Glória estabeleceu com os pais e 
responsáveis pelos alunos?

VGSS - As famílias foram parceiras fundamentais nesse pro-
cesso. Nós usamos as redes sociais da escola para passar infor-
mações gerais, e com a lista de contatos, nos dividimos e ligamos 
para cada família a fim de conferir a situação delas no distancia-
mento, conversar sobre a possibilidade de conduzir atividades 

pelo aplicativo nos livros didáticos e esclarecemos a responsabi-
lidade que assumiríamos juntos neste momento. Buscamos sen-
sibilizar as famílias da necessidade dessa rotina para os alunos, 
entregamos os livros e, antes mesmo da portaria 2235/2020 de 
regulamentação de atividades não presenciais, de 27 de maio, 
nós já estávamos com planejamento reorganizado, os grupos 
formados e orientando atividades pedagógicas nos livros. Como 
em toda sala de aula, nós estabelecemos combinados de funcio-
nalidade dos grupos para os pais/ responsáveis. Mas percebemos 
que no decorrer do processo foi necessário abrir mão de alguns 
combinados para que pudéssemos atender às necessidades e 
possibilitar o acesso dos pais às atividades orientadas. A fle-
xibilização dos horários para acesso aos grupos e o plantão de 
assessoria dos professores foram fundamentais. Estes ajustes 
visavam a atingir famílias cujo horário de trabalho dos pais era 
compatível ao da matrícula do aluno e cujo acesso às atividades 
para orientação dos filhos era diferenciado, bem como o pra-
zo para devolutiva dessas atividades. Foi uma medida que valeu 
a pena. Nós tivemos mais alunos participando e devolvendo as 
atividades.

No seu ponto de vista, qual o legado que as atividades esco-
lares não presenciais deixarão para a comunidade estudantil? 
É possível dizer que as crianças conseguiram acompanhar com 
facilidade essa rotina? Como esse processo ocorreu?

VGSS - Sem dúvida, de tudo que precisamos aprender e rein-
ventar para este ano letivo, as atividades não presenciais dei-
xam uma marca importante de participação e envolvimento das 
famílias nas atividades escolares dos filhos. Nós recebemos du-
rante este período mensagem de pais agradecendo as ativida-
des desenvolvidas pelos professores, registro em vídeos e fotos 
deles participando com os filhos, principalmente das atividades 
lúdicas. Em todas as reuniões pedagógicas que realizamos neste 
período de pandemia, nós analisamos o resultado das atividades 
e o envolvimento dos alunos e das famílias. Foi necessário cada 
professor fazer muitas adaptações nas atividades propostas de 
acordo com a turma, priorizar o que era possível desenvolver 
sem a presença física deles e com a ajuda da família. Como pela 
dinâmica de cada grupo não era possível fazer uma aula síncro-
na, algumas medidas foram tomadas para atender a todos. Uma 
iniciativa importante foi o uso do livro didático e agenda diária 
fornecida em cada grupo toda semana, além de vídeos e pod-
cast dos professores. Outra providência foi fornecer essa mes-

Viviane Gomes Santana Santos é graduada em Letras Português/Inglês pela Universidade Tiradentes e especialista 
em Língua Portuguesa pela Faculdade Pio X. Atua na educação desde 2012 como professora e nos últimos cinco anos 
na gestão escolar como coordenadora e atualmente como diretora da Escola Estadual Maria da Glória Mota Cabral, 
em Capela, unidade escolar primeira colocada estadual no Prêmio de Gestão Escolar 2020.

Prêmio Gestão 
Escolar e o legado das atividades 

não presenciais
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ma agenda semanalmente na escola às famílias dos alunos sem 
acesso à internet. Aos alunos com necessidades especiais tam-
bém foram proporcionadas atividades diferenciadas e impressas 
na escola toda semana. Tendo em vista a faixa etária dos alunos, 
nós orientamos os pais que, à medida do possível, estabeleces-
sem um horário e separassem um cantinho para os estudos. Com 
isso, os alunos conseguiram rapidamente adaptar a rotina das 
atividades desenvolvidas pela equipe da escola.

Como gestora e, acima tudo, educadora, qual a experiência 
de ter que se reinventar em um momento tão crítico? A comu-
nidade está mais fortalecida?

VGSS - Como educadora, a maior experiência deste momento 
é a de que é possível fazer escola além das paredes físicas. A es-
cola é feita de humanos, de sensibilidade, de habilidades e com-
prometimento. O trabalho desenvolvido este ano em nossa es-
cola é a maior prova disso. Tivemos dificuldades estruturais do 
prédio e suspensão das atividades também pela pandemia, mas o 
maior lucro deste momento crítico foi a capacidade de aprender 
lidar com o emergencial. Este ano, todo trabalho da escola foi 
além de atender às necessidades pedagógicas. Toda estratégia e 
metodologia utilizadas foram essenciais para fortalecer os laços 
entre todos da nossa escola. Não são as normas nem os conteú-
dos que fazem o vínculo maior na escola, e sim a afetividade. A 
afetividade faz-nos sentir presentes, incluídos e valorizados. E 
toda reinvenção deste ano visava a isso para todos. Em inúme-
ras situações deste ano, coloquei-me no lugar dos professores, 
das famílias e dos pais para poder sentir e ajudar da melhor for-
ma possível. Diante dos resultados que obtivemos, certifico que 
nenhum tempo doado para tal fim foi perdido. Este é um ganho 
particular. Quando tudo isso passar, espero que o nosso trabalho 
seja ainda mais valorizado e que todo o envolvimento com as fa-
mílias dos nossos alunos permaneça para o bem de todos.

Qual o sentimento de receber o reconhecimento do Prêmio 

Gestão Escolar 2020 como escola referência estadual em boas 
práticas durante a pandemia? 

VGSS - Gratidão! Este reconhecimento é mérito de todos que 
se dedicaram e participaram desse processo na escola. Nós ex-
perimentamos o novo e enfrentamos as dificuldades juntos. Aci-
ma de tudo, todos nós ganhamos ainda mais com a capacidade 
de aprimorar nossos valores e reinventar possibilidades a fim de  
não deixar ninguém para trás. Este prêmio é o resultado de que 
a união e o compromisso com a educação podem ir além das pa-
redes físicas da escola, entrou nas casas dos nossos alunos, foi 
visto e sentido pela comunidade escolar. Este vínculo inevitavel-
mente foi mais fortalecido. 

Quais as estratégias que serão tomadas para o pós-pande-
mia, ou até mesmo quando o retorno presencial for aconte-
cendo? Haverá um planejamento específico sobre essa reto-
mada?

VGSS - Primeiramente, considerar tudo que estamos passan-
do, as experiências que vivemos, o resultado de cada estratégia 
e, principalmente, o quanto a tecnologia foi essencial às ativida-
des escolares neste ano. O que antes era resistência por parte de 
alguns professores tornou-se a única via possível de as escolas 
não pararem de vez. Esta conscientização deverá ser enfatiza-
da aos professores e às famílias, levando em conta o tempo que 
pode durar para a situação se normalizar e estarmos de vez pre-
sencialmente na escola. Até que isso ocorra, seguiremos com a 
estratégia de manter a escola ativa e em contato com os alunos 
com tudo que experimentamos. O planejamento já em discussão 
segue as mesmas estratégias pela nossa equipe, priorizando o 
diálogo com as famílias, o trabalho de acolhimento com os pro-
fessores, ouvindo e traçando estratégias que possam atender e 
ser acompanhadas por nossa comunidade escolar.

Viviane Gomes Santana Santos
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Um olhar com muitas dimensões tem feito os educadores en-
frentarem os desafios do novo normal com muito afinco e per-
severança. Talvez a palavra deste momento seja ressignificar. E 
é exatamente o que vem fazendo a professora de Química, Dar-
cylaine Vieira Martins, do Colégio Estadual Dr. Antônio Garcia 
Filho, localizado no município de Umbaúba, a qual, mesmo com o 
retorno parcial e gradual das aulas presenciais, precisou conti-
nuar com o período de distanciamento social por fazer parte do 
grupo de risco, garantindo a transmissão do conteúdo do ensino 
médio por meio de videoaulas aos estudantes dos terceiros anos 
que estão estudando em sala de aula e também em casa.

Antes, bastava somente uma sala cheia, um pincel e um quadro 
branco. Agora, esse cenário é diferente: a sala está um pouco 
mais distante fisicamente e o celular é a ferramenta que permi-
te aproximar, tanto quanto as redes sociais, as videoaulas e os 
podcasts. “Juntamente com a direção da escola, resolvi gravar 
os vídeos, e no horário das minhas aulas a coordenação vai para 
a sala e os reproduz para os alunos”, explicou a professora Dar-
cylaine. Ao todo são quatro turmas e quatro aulas semanais, que 
são lecionadas de forma escalonada, e que os conteúdos che-
gam tanto para os alunos que estão presencialmente, como para 
aqueles que por algum motivo optaram pelo estudo em casa. 

Essa é uma das formas encontradas pelas escolas para que os 
mais de 150 mil alunos matriculados na rede estadual continuem 
o aprendizado, em tempo de pandemia. As videoaulas pela TV, os 
podcasts no rádio, aulas pelos grupos de redes sociais, videoau-
las pelo Youtube, o lançamento do Portal Estude em Casa, tam-
bém compõem uma gama de atividades em tempo de pandemia.

“O ano de 2020 mostrou-se desafiador por conta da pande-
mia, e as escolas das redes públicas estadual e municipais não se 
furtaram ao desafio de fazer com que a Educação permanecesse 
ativa e chegasse aos estudantes. É importante reconhecer as 
experiências exitosas e o trabalho das equipes diretivas, pro-
fessores e comunidade escolar em seguir as orientações e mos-
trar que 2020,  embora tenha sofrido prejuízos, é um ano válido.  
A educação tem um papel muito grande a cumprir; e é esta a 
mensagem das escolas”, avalia o superintendente Executivo da 
Educação, José Ricardo de Santana.

PORTAL ESTUDE EM CASA

Uma das primeiras ações para enfrentar o período de distan-
ciamento foi criar em um único ambiente virtual todas as estra-
tégias, informações e conteúdos destinados à comunidade esco-
lar. O Portal Estude em Casa possui mais de 10 mil conteúdos e 
configura-se como um importante aliado em tempo de pande-
mia, convergindo para ele todo o material de apoio e atividades 
de alunos, professores e para os responsáveis, nos níveis Educa-
ção Infantil, Educação Profissional, Ensino Fundamental, Ensino 
Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Preuni e Educação 
Inclusiva. Também estão disponíveis as diretrizes pedagógicas, 
sanitárias, de recursos humanos e de infraestrutura, a fim de 
que a comunidade escolar tenha um porto-seguro de informa-
ção.

No portal, estudantes, professores, pais, mães e/ou responsá-
veis têm um espaço reservado para acessar o material de apoio. 
Na seção “Pais/Responsáveis” há orientações e dicas de como 
introduzir as novas formas de acesso ao ensino não presencial 
de todo o alunado. 

Ao clicar na seção “Professores”, é possível verificar as orien-
tações em conteúdos de formação continuada, Base Nacional 
Comum Curricular e Currículo de Sergipe, Boas Práticas, suporte 
pedagógico e outros materiais. 

Em “Estudante”, as opções correspondem à modalidade e sé-
rie. Cada aluno pode ter acesso ao conteúdo do componente cur-
ricular com base no planejamento escolar enviado pelo professor 
em forma de aula não presencial. 

“O Portal Estude em Casa trouxe para a rede estadual uma 
grande segurança por ter construído possibilidades de conteú-

Seduc promove o ensino híbrido com as aulas remotas e, gradualmente, presencial, e estabelece canais 
multiplataformas na democratização da educação.

TV, Rádio
& Celular

como ferramentas para aproximar e ensinar
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dos e estratégias para a facilitação da mediação dos professores 
com os estudantes e das escolas com os seus alunos”, disse Ana 
Lúcia Lima, diretora do Departamento de Educação.

A diretora ainda chama atenção para a forma de disponibilizar 
os conteúdos no Portal, a exemplo de músicas, histórias infantis, 
filmes, livros, conteúdos valorizando a sergipanidade, para de-
senvolver habilidades científicas, além do guia de orientação de 
planejamento e organização do tempo de estudo para os alunos, 
e uma gama de outras ferramentas disponíveis. “Sempre esta-
remos buscando mais parcerias para fortalecer o pedagógico da 
escola, e tudo isso faz sentido quando o professor conhece e se 
apropria dessa diversidade”, lembra Ana Lúcia. 

TV E RÁDIO
 
Para completar o ambiente virtual, uma parceria do Governo de 

Sergipe com o Governo do Amazonas viabilizou um acordo com o 
Centro de Mídias em Educação do Amazonas, com o propósito de 
disponibilizar, desde o dia 20 de abril, mais um canal de ensino e 
aprendizagem para os estudantes do território sergipano. 

A Seduc firmou a parceria com a Fundação de Cultura e Arte 
Aperipê de Sergipe (Funcap), e assim o programa “Estude em 
Casa” passa a chegar à residência dos sergipanos por meio do 
sinal digital da TV Aperipê, oportunizando os conteúdos curri-
culares, a fim de que os estudantes dos ensinos fundamental e 
médio estudem em casa. São quatro horas e quarenta minutos 
de conteúdo na TV pública, cujo sinal alcança cerca de 61% dos 
municípios sergipanos.

A Seduc criou atividades para que todos tivessem acesso, a 

exemplo do Plantão Tira-Dúvidas, e um canal direto de comu-
nicação com os educadores. Dois telefones, um fixo e um móvel, 
estão disponíveis para que gestores e professores possam tirar 
as dúvidas que forem surgindo durante o planejamento sema-
nal das unidades de ensino que se organizam para a retomada 
das aulas não presenciais. Das 8h às 12h, técnicos do gabinete 
do DED farão o atendimento pelos números 3194-3357 e 99191-
3312.

Mais um canal entrou em cena. As aulas dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental foram viabilizadas a partir da parceria com 
o Aula Digital, iniciativa da Fundação Telefônica Vivo apoiada 
pelo Instituto Paramitas. Como fruto dessa parceria, nasceu o 
Programa “Estude Em Casa Pelas Ondas do Aula Digital”, que 
consiste na transmissão de podcasts educativos pela Rádio Ape-
ripê para os estudantes de todo o território sergipano, incluin-
do a distribuição de cadernos de aprendizagem. O projeto tem 
perspectiva de promoção da equidade, uma vez que oferecerá 
mais oportunidades de ensino para todas as crianças, atenden-
do, inclusive, àquelas que têm dificuldade de acesso à internet.

Um outro canal é o Aulaflix. Atualmente, a Seduc está traba-
lhando com mais de 100 professores sergipanos que estão gra-
vando aulas disponibilizadas no canal do Youtube, com progra-
mação semanal acessada pelo próprio Portal Estude em Casa. 

ÁRVORE DE LIVROS E EXPLICAÊ

Foi estabelecida uma parceria com a Árvore de Livros, que per-
mite que os mais de 18 mil alunos da 3ª série do Ensino Médio da 
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rede pública de Sergipe contem com um reforço nos estudos: a 
disponibilização de acesso digital a mais de 30 mil títulos, entre 
livros, jornais e revistas de todo o mundo. O acesso é gratuito 
para esses estudantes e professores. A oferta faz parte de uma 
iniciativa da Edtech de ampliar o acesso a obras literárias em 
meio à pandemia, período no qual as escolas enfrentam desafios 
para seguir a rotina escolar. No Ensino Médio, o acesso a diver-
sos livros e periódicos auxilia ainda na preparação para as provas 
do Enem.

O portal Estude em Casa ganha também mais um aliado no 
apoio aos estudos. Por meio de convênio, a Educação Sergipe e 
a Startup Explicaê ofertaram, de forma online e gratuita, con-
teúdo didático para 75 mil estudantes matriculados no ensino 
médio da rede estadual. O material poderá ser acessado no site: 
www.seduc.se.gov.br/estudeemcasa ou no aplicativo para smar-
tphone “Explicaê”, disponível nos sistemas Android e IOS, com 
recursos que poderão ser utilizados no modo off-line.

REGIME DE COLABORAÇÃO 

A Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios (As-
cam) realizou uma consulta junto aos municípios com o intuito 
de conhecer o contexto das secretarias municipais de educação 
diante da pandemia. A partir desse diagnóstico foi elaborado um 
documento com a sistematização dos resultados da consulta e 
a organização de um conjunto de recomendações, ferramentas 
e estudos para subsidiar as secretarias municipais de educação. 
As ações que estão sendo direcionadas para o ensino remoto 
serão compartilhadas por meio de regime de colaboração com 
todos os municípios que tiverem interesse. 

Com a parceria da Undime, a Seduc disponibiliza o acervo para 
os municípios que se interessarem. Além disso, estão sendo or-
ganizados webnários com temáticas sugeridas pela Undime e 
secretários.

GESTÃO DE PESSOAL E MERENDA

A Gestão de Pessoas é um dos pontos centrais em tempo de 
pandemia. Nesta perspectiva, foi constituída uma frente de tra-
balho com a colaboração de departamentos, órgãos e parceiros, 
a qual resultou na criação de uma série de protocolos e guias. 
Em julho, 208 professores foram convocados e capacitados. Já 
em outubro, mais 104 profissionais foram recrutados a partir de 
processos seletivos e cadastro de reserva para trabalharem de 
forma remota e com ensino híbrido. O Governo de Sergipe con-
vocou 102 executores de serviços básicos para início imediato e 
melhoria da limpeza nas escolas estaduais.

 
A Seduc disponibilizou até dezembro de 2020 mais de 16 cur-

sos coordenados pelos departamentos e setores relacionados, 
dentre os quais estão os de formação continuada para gesto-
res escolares, atuação do secretário escolar e oficinas para os 
servidores administrativos na escola, gestão do livro didático, 
tradutores e intérpretes de libras e outros, totalizando o apri-
moramento da qualificação profissional de 2.636 cursistas. Para 
finalizar 2020, ainda em dezembro, coordenadores municipais 
do Programa Alfabetizar pra Valer farão parte do ciclo formati-
vo coordenado pela Assessoria de Colaboração e Assistência aos 
Municípios (Ascam).

No quesito merenda escolar, a Seduc distribuiu, no período de 
16/04 a 08/05, os alimentos que estavam em estoque nas esco-
las, levando-se em consideração as realidades locais. Foram fei-
tos kits, entregues a pais ou responsáveis pelos alunos matricu-
lados na respectiva unidade de ensino, sendo critério de entrega 
a inscrição no Bolsa Família, totalizando 70.000 (alunos), com o 
Estoque Distribuído no valor de R$ 3.382.255,47.

VERBAS NA ESCOLA

Do Programa de Transferência de Recursos Financeiros Dire-
tamente às Escolas Públicas Estaduais (Profin) foram destina-
dos cerca de R$ 55 milhões para as escolas estaduais. Ao todo, 
desde o início de 2020, já foram repassados R$ 14.287.809,50 
para aquisição da merenda escolar (1ª parcela); Profin Projetos 
(2ª parcela); Profin Custeio (2ª, 3ª e 4ª parcelas); e Profin Pan-
demia (5ª parcela). O Governo de Sergipe liberou 6ª, 7ª e 8ª par-
celas da assistência financeira às escolas estaduais, recurso que 
corresponde ao montante de R$ 40.337.460,00. O ano de 2020 
marcou o maior repasse de verbas para as escolas estaduais. 
Contando com 1.020 alunos matriculados, o diretor Plácido Bran-
dão, do Colégio Estadual Nestor Carvalho Lima, em Itabaiana, 
assegura que os recursos da ordem de R$ 83.768,50 recebidos 
pela escola oriundos do Profin Pandemia, Merenda e Custeio são 
sempre importantes para o cotidiano da unidade escolar, con-
siderando aspectos pedagógicos, administrativos e estruturais. 
“O planejamento coletivo, feito juntamente com os membros do 
conselho escolar e com prévia coleta de sugestões com membros 
da comunidade escolar, nos leva ao uso racional de recurso. Com 
o planejamento concluído, esperamos o recurso para sanar todas 
as necessidades ali expostas”, disse.

TECNOLOGIA

Em um ano em que a pandemia nos submeteu a intensifi-
car o uso das tecnologias digitais, o Governo de Sergipe, por 
meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da 
Cultura (Seduc), desde fevereiro, vem intensificando os in-
vestimentos na modernização do parque tecnológico da rede 
estadual de ensino. Para tanto, as unidades já estão receben-
do novos computadores para atender às demandas dos seg-
mentos pedagógico e administrativo. Ao todo, estão sendo 
investidos R$ 31.412.575,48 na aquisição de equipamentos 
e modernização da infraestrutura em soluções de rede. 
A aquisição dos equipamentos e serviços está sendo feita por 
lotes. Ao todo, a Seduc está investindo R$ 13.094.167,10 no lote 
atual de 2020 na aquisição de computadores e impressoras para 
as escolas. Outros investimentos serão aplicados em implanta-
ção de solução de rede segura e WiFi, implantação de solução 
de segurança (NGFW Core), Datacenter (implantação de solução 
integrada de computação, armazenamento, redes, backup e re-
plicação (hiperconvergência), atualização da Solução de Backup, 
Datacenter Pré-Fabricado e Internet Patrocinada.
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RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS, 
CALENDÁRIO ESCOLAR E AVALIAÇÃO 
DIAGNÓSTICA

Em 27 de maio de 2020, as atividades não presenciais foram 
alçadas à carga-horária mínima anual obrigatória do calendário 
escolar 2020. O Comitê Técnico-Científico e de Atividades Es-
peciais (CTCAE) do Governo de Sergipe decidiu pelo retorno das 
aulas gradualmente em reunião realizada no dia 15 de outubro. 
A Seduc assegurou que o retorno das aulas presenciais na rede 
estadual se desse de forma parcial, gradual e segura a partir do 
dia 17 de novembro, para os alunos dos terceiros anos do Ensino 
Médio Regular, concluintes da Educação Profissional Tecnológica 
(EPT) integrada ao Ensino Médio; Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) do Ensino Médio; cursos livres pré-vestibulares; aulas e 
atividades práticas de cursos do Ensino Superior; e aulas e ativi-
dades práticas de cursos de EPT. 

O Comitê de Planejamento da Seduc, composto de técnicos e 
gestores da Educação Estadual e representantes do magistério, 
em consonância com as diretrizes governamentais nas áreas de 
vigilância sanitária, biossegurança e saúde, fez inúmeros encon-
tros com os diretores e gestores escolares para discutir o plano 
de retomada com as diretorias regionais de Educação, gestores 
escolares e demais membros da comunidade escolar. As famílias 
tiveram autonomia para decidir sobre a volta dos filhos às aulas 
presenciais.

Uma das principais medidas para o retorno das aulas presen-
ciais foi a instalação dos comitês escolares nas unidades que re-
tornaram às aulas presenciais, compostos por alunos, responsá-
veis, gestores e professores. 

CALENDÁRIO ESCOLAR 

A portaria nº 4480/2020 estabelece as normativas para refor-
mulação e conclusão do calendário escolar 2020 e anuncia tam-
bém o ano letivo de 2021. A data final do ano letivo 2020 está 
projetada para 20 de fevereiro de 2021, com previsão de carga 
horária de 800h para a educação básica estabelecida na Lei de 
Diretrizes de Base (LDB), já que por conta da pandemia os 200 
dias letivos foram retirados.

A matrícula para o ano letivo 2021 está programada para ocor-
rer na rede estadual de ensino no período de 1º a 15 de março de 
2021 e possível início do ano letivo de 2021 em 22 de março.

Segundo a portaria assinada pelo secretário Josué Modesto dos 
Passos Subrinho e amplamente discutida no Comitê Científico 
do Governo de Sergipe, os procedimentos complementares de-
vido à pandemia da covid-19, no âmbito da educação básica, nas 
unidades escolares da rede pública estadual do estado de Sergi-
pe, consideraram a necessidade do cumprimento da carga horá-
ria mínima anual de atividades escolares; o cômputo de ativida-
des não presenciais para fins de carga horária mínima anual; a 
disposição das datas de realização do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem); os decretos governamentais do Estado de Sergi-
pe relacionados às medidas de prevenção ao novo coronavírus; as 
resoluções e deliberações dos Conselhos Nacional e Estadual de 
Educação, além de férias escolares, recessos, feriados estadual 
e nacional.

A portaria também lembra as datas principais do calendário 
escolar 2020, como o início do primeiro semestre em 17 de feve-
reiro de 2020, a suspensão das aulas presenciais em 17 de abril 
do mesmo ano, o início das atividades escolares não presenciais 
(AENP) em 27 de maio de 2020 e o retorno das aulas presenciais 
para as terceiras séries do ensino médio em 17 de novembro de 
2020.

AVALIAÇÃO 

Paralelo ao retorno presencial das aulas para as terceiras sé-
ries, a Seduc iniciou o período de avaliação da aprendizagem da 
rede estadual de educação. A avaliação está prevista em porta-
ria da Seduc e servirá para diagnosticar o impacto das atividades 
realizadas remotamente durante o período de distanciamento 
social e verificar se o nível de aprendizagem dos estudantes, nos 
componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática, 
está de acordo com a série/ano de ensino em que se encontram.

No Colégio Estadual 17 de Março, em Aracaju, 28 alunos parti-
ciparam da avaliação diagnóstica de aprendizagem. Desse total, 
25 responderam às questões de maneira online e três optaram 
por fazê-lo presencialmente. A diretora Shirley Suellen Ramalho 
Santos Silva destacou a importância de os estudantes passarem 
por essa checagem de conhecimentos. “A avaliação e monitora-
mento diagnóstico servirão para termos um parâmetro de quais 
ações iremos tomar com a retomada das aulas. É importante 
sabermos em qual nível os alunos se encontram a fim de que, a 
partir daí, possamos fazer planejamentos futuros para a apren-
dizagem deles”, disse.

Os três alunos que responderam à prova presencialmente re-
solveram as questões no pátio da escola, onde as aulas estão 
sendo ministradas com todos os cuidados de distanciamento. 
Um dos que participaram foi Thiago Matias dos Santos. “Acredi-
to que essa prova ajudará mais a gente a ver como está o nosso 
nível em Português e Matemática, ver o que aprendemos nesse 
período em que tivemos aulas remotas”, declarou.

Sua colega Cléssia dos Santos Santana também optou pela pro-
va presencial. “Isso vai nos dar a possibilidade de vermos se es-
tamos bem avaliados ou não para sair daqui com conhecimentos 
para o Enem. Essa prova vai me ajudar a ver o que eu aprendi 
nesse tempo em que estudamos em casa, de forma online”, afir-
mou.

Lucas Celestino dos Santos também compartilhou sua opinião. 
“É gratificante poder participar dessa avaliação, que irá mostrar 
o que eu aprendi nas aulas online; o que os professores consegui-
ram nos ensinar nesse tempo todo”, disse.

A metodologia de realização das provas foi desenvolvida pela 
Fundação Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação 
Caed/UFJF e apresentada para os técnicos do Serviço de Gestão 
do Sistema de Avaliação Educacional (Segsae) da Seduc e para 
as dez diretorias regionais de educação, no dia 13 de novembro, 
em um encontro virtual. O processo é organizado pela Coorde-
nadoria de Estudos e Avaliação Educacional (Ceave) da Seduc, 
em parceria do Departamento de Educação (DED), o Núcleo de 
Gestão do Ensino Médio em Tempo Integral, diretorias regionais 
de educação e escolas.
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A pandemia não impediu que os alunos da Rede Estadual que 
estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM), cujas provas serão aplicadas nos dias 17 e 24 de janei-
ro, desistam do sonho de ingressar na Universidade. Por isso, 
com o objetivo de dar suporte aos estudos, a Seduc, por meio do 
Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase) - Pré-U-
niversitário, lançou o Plantão Enem 2020 em formato online (li-
ves diárias no canal do Youtube da Educação Sergipe), o podcast 
“Preuni no Rádio” na Rádio Aperipê AM 630, as revisões para 
o Enem na TV Alese e no canal do Youtube, simulados online, 
cadernos para o estudo e conteúdos no Portal Estude em Casa. 

“As ações que foram programadas para 2020 sofreram alte-
rações por conta da pandemia. Conseguimos atender de forma 
remota a todos os polos e estamos confiantes de que nossos es-
tudantes estão preparados para a prova”, declara Gisele Pádua, 
coordenadora do Pré-Universitário.

Além disso, o Serviço de Ensino Médio da Seduc buscou reali-
zar o engajamento dos estudantes na participação das aulas não 
presenciais e na retomada das atividades presenciais por meio 
das redes sociais, grupos de whatsapp e turmas virtuais.

Isabella Santos, chefe do Semed, fala sobre a importância da 
ação. “Em parceria com o Pré-Universitário são feitas reuniões 
e mobilizações das DREs a fim de que as escolas reacendam a 
chama dos sonhos e planos dos nossos estudantes para que es-
tes os alcancem com todo o apoio e suporte da Secretaria e das 
escolas”. 

E foi justamente o exame que motivou o retorno das aulas pre-
senciais para as terceiras séries do Ensino Médio. “Com a data 
das provas se aproximando, o acolhimento dos professores aos 

estudantes é essencial para motivar e fazer com que estes se 
sintam mais apoiados”, explicou Santos.

O Núcleo Gestor de Escolas de Tempo Integral (NGETI) também 
realizou ações voltadas para o Enem nesta modalidade de ensi-
no. Segundo Emanoela Ramos, coordenadora do setor, as ações 
foram pautadas em três pilares. “Juntamente com as ações do 
Dase, nós do Ensino Integral trabalhamos com foco no acolhi-
mento, na disciplina de Pós-Médio e nas Organizações Curricu-
lares (OC)”, falou.

Ela explicou que, com o retorno às aulas, a mobilização por 
parte do setor e dos professores foi no foco do retorno presen-
cial da disciplina de Pós-Médio, e mesmo no isolamento social 
ocorreram lives e aulas síncronas e assíncronas com o intuito de 
mostrar todo o universo das profissões, provas do Enem e das 
possibilidades que esse exame oferece. 

Durante o período de inscrições no Enem, o núcleo também re-
alizou o engajamento dos estudantes por meio do contato direto 
do tutor de cada aluno para incentivá-lo a participar, orientá-lo 
na inscrição e mostrar-lhe a importância desse exame para o seu 
Projeto de Vida.

Estão envolvidos mais de 200 professores nessa força-tarefa. 
Mesmo com o distanciamento social, a rede estadual de ensino 
alcançou dado importante de superação dos números de inscri-
ções no Enem em Sergipe. Houve aumento de quase 20% em re-
lação ao ano de 2019.

DIRETORIAS REGIONAIS 
As diretorias regionais de educação também realizaram ações 

pontuais para engajar os alunos para o Enem. A Diretoria de 
Educação de Aracaju (DEA) montou um plano de atividades junto 
às escolas com foco na prova. 

As iniciativas começaram em maio com mobilizações para as 
inscrições. A partir desse momento, algumas escolas da DEA 

Mesmo com a pandemia, atividades continuam e 
inscrições superam em 20% as de 2019.

Os sonhos
não pararam

ENEM 2020:
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começaram plantões diários para o Enem, oficinas de redação 
com foco nas cinco competências, além de atividades com par-
ceiros para trabalhar o socioemocional, como também a questão 
do mercado de trabalho.  

Segundo Gilvania Guimarães, coordenadora da DEA, as escolas 
circunscritas a essa diretoria  conseguiram efetivar muitos pro-
jetos para a prova, mesmo em distanciamento social. “A equipe 
pedagógica e, principalmente, nossos professores continuam 
dando assistência aos alunos que estão inscritos no ENEM para 
que eles possam se sentir cada vez mais preparados. Em mo-
mento nenhum as escolas pararam. Elas continuaram buscando 
estratégias e inovando nas metodologias para apoiar os alunos 
nessa fase”, pontuou.

PLANTÃO ENEM 
Por conta da boa aceitação das atividades remotas, a Seduc 

continua o trabalho com mais de 70 professores sergipanos que 
estão gravando aulas e disponibilizando-as no canal do Youtube. 
A cada semana, os estudantes recebem um cronograma com o 
plano de estudos correspondente àquela semana. 

Todas as noites, os alunos têm acesso a duas aulas, sempre se 
iniciando às 19h, no YouTube: www.youtube.com/educacaosergi-
pe. Foram realizados também encontros virtuais pelo Instagram 
são realizados para debater temas de Redação, Língua Portu-
guesa e História, por exemplo. Além disso, a equipe do Pré-U-
niversitário convidou uma psicóloga para conversar sobre como 
amenizar os prejuízos da pandemia durante a rotina de estudos.

Com aproximadamente mais de mil espectadores, geralmente, 
os assuntos abordados nas aulas dão sequência ao que os es-
tudantes estão vendo em cada componente curricular nos ca-
dernos didáticos distribuídos. Assim, também são realizadas 
resolução de problemas e atividades, além de sugestão de leitura 
e material complementar, como textos, vídeos e outros exercí-
cios.

PREUNI NO RÁDIO 
Na rádio Aperipê, o Pré-Universitário lançou o programa 

“Preuni no Rádio”. As aulas preparatórias para o Enem na Rádio 
Aperipê AM 630 estão ocorrendo de segunda a sexta-feira, das 
9h22 à 9h42, com dois momentos de 10 minutos cada, seguidos 
de dicas com um minuto de duração por área de conhecimento. 
O conteúdo é produzido e conduzido pelos professores articula-
dores do Preuni Seduc.

“Percebemos que as aulas não estavam chegando a todos os 
estudantes, então reforçamos as ações e lançamos essa série de 
podcasts com dicas dos conteúdos mais relevantes para a pro-
va”, conta Pádua. 

CADERNOS
Ainda em março, antes do isolamento social, o Programa já ha-

via lançado dois cadernos de estudo para download: Caderno I 
(Arthur Bispo do Rosário) e o Caderno de Redação Zizinha Gui-
marães. Após esses lançamentos, foi disponibilizado o Caderno II 
(Acrísio Cruz). Os três cadernos agora compõem todo o material 
para o exame no Portal Estude em Casa e são eles que permea-
ram todas as revisões, plantões, podcasts e aulas.

SIMULADOS, REVISÕES E CORREÇÕES
Foram realizados três simulados com questões inéditas elabo-

radas pelos articuladores do Pré-Universitário com o objetivo de 
ajudar os alunos a aprimorarem os estudos para a prova. Antes 

de cada um desses testes, os articuladores realizaram uma se-
mana de revisões baseadas nos cadernos de estudo pelo canal 
do Youtube da Educação Sergipe e Tv Alese (canal 5.2).  Após o 
período de realização dos simulados também houve dois dias de 
correções nas duas plataformas.

A Rede Estadual de Ensino de Sergipe já apresentava a maior 
Revisão Final para o Enem do Brasil, e com as ações deste ano 
conquistou a primeira revisão multiplataforma e o primeiro si-
mulado comentado. 

Os alunos sem acesso à internet também puderam participar. 
As instituições escolares disponibilizaram os simulados de forma 
impressa.

AÇÕES FINAIS 
Para os momentos finais antes da prova, o Pré-Universitário 

preparou oficinas de redação para todos os polos do progra-
ma. Nos dias 4, 6 e 8 de janeiro de 2021 também acontecerão os 
aulões de atualidades, e para finalizar o ciclo de atividades de 
2020, entre os dias 13 e 22 de janeiro ocorrerá a Revisão Final 
para o Enem. Ambas as atividades serão transmitidas no canal 
do Youtube da Educação Sergipe e na TV Alese (canal 5.2). 

“Nesse contexto nunca vivenciado por nós, as palavras que de-
finem a Equipe Pré-Uni são: superação, força, união, persistên-
cia e confiança. Estamos confiantes no trabalho que foi realiza-
do. Reinventamo-nos para que os nossos estudantes tivessem 
acesso a todos os conteúdos com a qualidade que o programa 
sempre ofereceu, só que de forma remota, como o cenário atual 
pediu”, concluiu Pádua. 

No polo Djenal Tavares de Queiroz, em Aracaju, os alunos re-
tomaram as aulas no dia 17 de novembro, momento em que a 
equipe do Preuni fez um acolhimento, com uma conversa entre 
os professores e os estudantes sobre o retorno das aulas, refor-
çando a importância de continuarem firmes nos estudos. 

As aulas do polo agora estão em ritmo de revisão para o Enem, 
e os alunos continuam também tendo acesso às aulas online, 
por meio do canal do YouTube Educação Sergipe e da plataforma 
Google Classrom. O professor de Filosofia, Max Erb, acha que, 
tendo garantidos todos os elementos de segurança dos alunos 
e professores, a aula presencial é bem mais interessante. “Para 
os estudantes que não têm um acesso tão bom à internet ou 
para aqueles que não rendem muito nas aulas remotas, a aula 
presencial é importante, pois é muito melhor para eles tirarem 
as dúvidas. Nosso foco agora são as aulas e revisões até a hora 
do Enem”, declarou.

A aluna Anaize da Anunciação ainda não sabe para qual curso 
fará o Enem, mas não deixa de se preparar. ”Para tirar as dúvidas 
de maneira online era muito complicado. Então, estando todos 
aqui, fica muito melhor para a gente poder revisar os assuntos 
e pegar dicas com os professores”, afirmou no retorno das aulas 
presenciais.

Roger Alexandre Cardoso, que pensa em fazer o curso de Psi-
cologia, disse que a rotina diária presencial é importante para 
a aprendizagem. “Temos um cronograma, e os professores nos 
orientam quanto aos assuntos que devemos estudar. Ainda es-
tamos em uma pandemia, então é importante saber que aqui na 
escola estamos tendo todos os cuidados para evitarmos uma 
contaminação, e assim, podermos estudar tranquilos e confian-
tes”, declarou.

Anaize da Anunciação
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Devido ao período de distanciamento social e aulas não pre-
senciais na rede estadual de ensino de Sergipe, uma ferramen-
ta tornou-se aliada para evitar a evasão escolar e fortalecer 
a democratização do ensino: a busca ativa escolar. No Colégio 
Estadual Professor Gomes Neto, localizado no povoado Saúde, 
em Santana do São Francisco, resistência e perseverança andam 
lado a lado com as ações dessa escola do Baixo São Francisco 
sergipano. Intensificando a Busca Ativa Escolar, a escola-piloto 
do Novo Ensino Médio garantiu o acompanhamento pedagógico 
e entrega de atividades impressas aos alunos durante as aulas 
não presenciais a fim de impedir a evasão escolar. Além disso, a 
comunidade escolar aderiu às atividades por meio digital, com a 
participação de 80% do alunado. 

A partir das ferramentas virtuais, os professores têm minis-
trado aulas online, criando grupos por disciplina e passando o 
conteúdo para aqueles com acesso à internet. Já para aqueles 
que não têm acesso ou não se adaptaram ao método, os profes-
sores têm desenvolvido apostilas e atividades, que são impressas 
e entregues pela escola aos alunos, pais e/ou responsáveis. Essas 
atividades, impressas e respondidas pelos alunos, permanecem 
com eles até que tudo se normalize e, ao retornar à escola, sejam 
entregues aos professores.

De acordo com a gestora da unidade, professora Maria de Lour-
des Matias Rodrigues, o acompanhamento da frequência dos 
alunos é feito pelo próprio professor que, ao constatar a ausên-
cia, aciona a coordenação, que imediatamente se utiliza de todos 

os meios possíveis para encontrar o aluno e entender o motivo 
da falta. “Durante o período de três dias, a direção fez visitas 
aos alunos, visando a conhecer suas dificuldades e necessidades 
em relação aos encontros online. Ao constatarmos alguns pro-
blemas, orientamos os pais e responsáveis a acompanharem os 
alunos na execução de suas atividades, bem como se dirigirem à 
escola, no dia e hora marcados, para receber o material impres-
so daqueles que, por quaisquer que sejam os motivos, não estão 
acompanhando as aulas”, explicou.

Além disso, os pais também foram informados dos impactos 
causados na vida dos estudantes que ficam fora da escola, como 
salienta a diretora Maria de Lourdes. “Já em relação aos alunos 
que haviam desistido, após algumas conversas com a direção, 
alguns se comprometeram a participar dos grupos de estudo e 
outros a receberem o material impresso. Ao fim de todo esse 
processo, conhecendo a realidade dos alunos e observando o 
sucesso dessa iniciativa, nos sentimos realizados ao ver que a 
partir do empenho dos alunos, professores e equipe diretiva, 
têm-se produzido bons resultados e impactado positivamente a 
comunidade local, vencendo as dificuldades por meio do conhe-
cimento”, concluiu a gestora.

VISITAS NAS ZONAS URBANA E RURAL
Na Escola Estadual Padre Leon Gregório, localizada no municí-

pio de Nossa Senhora da Glória, Alto Sertão de Sergipe, a busca 
ativa escolar tem sido uma ferramenta recorrente para que to-
dos da comunidade tenham acesso à Educação.

Os desafios das aulas não presenciais da Rede Pública Estadu-
al de Ensino são uma realidade superada com esforço e dedica-

Uma aliada para evitar a evasão escolar e 
democratizar o acesso ao ensino.

Busca Ativa escolar
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ção, dia após dia, por todos os agentes da educação envolvidos, 
seja na sede da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e 
da Cultura (Seduc) ou nas equipes gestoras e educacionais das 
unidades de ensino. Porém, a Educação Infantil potencializou os 
obstáculos que ultrapassam os muros da escola, tornando a bus-
ca ativa uma ação ainda mais necessária para garantir o acesso à 
educação das crianças no atual cenário de pandemia.

Foi o que a diretora Gláucia Pamela e a equipe da Escola Esta-
dual Padre Leon Gregório iniciaram no dia 22 de junho de 2020, 
ao identificar as divergências em endereços, contatos telefôni-
cos, e até mesmo pelo fato de algumas famílias não terem con-
dições de se locomoverem até a escola para buscar o material 
impresso das aulas não presenciais.

A busca ativa já era uma prática recorrente desempenhada por 
Gláucia antes da pandemia enquanto lecionava em sala de aula. 
Agora, na direção da escola, e em um momento em que as aulas 
presenciais estão suspensas, a busca ativa ampliou as visitas às 
famílias das zonas urbana e rural, aos estudantes do ensino re-
gular e também da Educação Especial, que atende a crianças com 
deficiências.

Além da atualização de dados e entrega de material didático, 
as visitas tornaram-se amistosas e passaram a ser de conscien-
tização e sensibilização da importância do acompanhamento 
familiar na vida educacional dos filhos; orientação de cuidados 
sanitários para evitar a contaminação da covid-19 e também de 
trabalhos sociais, tendo em vista que algumas famílias são ca-
rentes.

“Estamos em contato com pais e também alunos por meio de 
chamadas telefônicas, mensagens informativas acerca de cuida-
dos essenciais para a saúde, mensagens motivacionais, mensa-
gens para saber como eles estão buscando sempre manter o elo 
escola e família forte, e até para que eles não se esqueçam da 
escola”, disse Gláucia.

As últimas visitas foram realizadas na zona rural, e a secretá-
ria da unidade, Ely Dayane, acompanhou. “Nessas visitas, o mais 
gratificante é chegar às residências e, mesmo com os equipa-
mentos de proteção individual (EPIs), ser reconhecida. Isso não 
tem preço. É indizível o sentimento que pulsa no coração ao ver 
o sorriso e a gratidão dessas crianças quando recebem as ativi-
dades”, finalizou Gláucia.

MATERIAL DIDÁTICO EM CASA 
A Escola Estadual Clodoaldo de Alencar, localizada no bairro 

Cidade Nova, em Aracaju, tem feito um trabalho de Busca Ati-
va Escolar visando a fazer com que os seus alunos permaneçam 
frequentes às aulas. A partir do momento em que as atividades 
começaram a ser não presenciais, a equipe diretiva se organizou 
para que todos os alunos continuassem tendo acesso aos mate-
riais didáticos.

Os professores passam todo o conteúdo para as turmas por 
meio de grupos de WhatsApp. Mas alguns alunos não têm condi-
ções de acesso à internet, e para estes, a unidade de ensino tem 
feito a distribuição das atividades impressas. A grande maioria 
dos pais dos estudantes se deslocam até a escola para pegar os 
materiais, mas a equipe diretiva identificou que alguns não es-
tavam comparecendo. Diante disso, pelo menos três vezes por 
semana, a diretora Maria Efigênia Barbosa Santos de Moura, o 
pedagogo da escola e professores deslocam-se até as residên-
cias desses alunos para entregar o material referente às aulas.

“É um trabalho difícil, pois os alunos moram em bairros dife-
rentes, como Japãozinho, Lamarão, Soledade, entre outros. Às 
vezes temos que entrar em locais de difícil acesso. Mas a gente 

faz de tudo para que o estudante participe, pois a nossa preocu-
pação maior é formar cidadãos”, disse a diretora.

Na Escola Estadual Clodoaldo Alencar, pelo menos três vezes 
por semana, a equipe gestora vai até as residências desses alu-
nos, cujos pais não têm condições de se deslocar até a escola. 
“Posso dizer que esse trabalho tem surtido muito efeito. Os pro-
fessores estão estimulados, preocupam-se bastante. Já conse-
guimos mais de 95% de participação dos alunos nas atividades”, 
disse a gestora Maria Efigênia.

A ESCOLA VAI ATÉ O ALUNO 
Duas professoras, juntamente com a gestora do Colégio Esta-

dual Nossa Senhora Santana, unidade escolar do campo localiza-
da no povoado Santana dos Frades, em Pacatuba, iniciaram uma 
busca ativa na zona rural, visitando alunos e familiares, para en-
tender a dinâmica da vida deles diante das mudanças ocasiona-
das pela pandemia do novo coronavírus.

Um afastamento do aluno da escola foi resultado da falta de 
recursos tecnológicos das famílias residentes na região, porém, 
a estratégia do colégio foi a de mapear os endereços e levar o 
material didático impresso, e até uma mensagem de otimismo e 
motivação, para todos os alunos do campo, sem acesso à inter-
net e a aparelhos celulares ou computadores, realidade de diver-
sas regiões nordestinas.

Quem leva a escola até os alunos são a diretora da unidade, 
Valéria Santos, e as professoras Elis Angela Gomes e Mara San-
dra Oliveira. São elas que chegam às casas com as tarefas das 
crianças e jovens da região, que não dispõem de transporte para 
ir até a unidade escolar. “A gente percebeu que tinha um grande 
número de alunos que não estava indo pegar as atividades na 
escola; e quem tem acesso à internet faz atividade pelo grupo 
do WhatsApp. Estas são duas ferramentas que a gente utiliza”, 
explica a diretora Valéria.

Na Escola Reunida Adelaide Garcez Caldas Barreto, localizada 
no município de São Cristóvão, na Grande Aracaju, a Busca Ativa 
Escolar com as visitas ocorreu com o intuito de levar livros e 
material didático impresso, bem como conversar com pais, mães 
e/ou responsáveis.

De acordo com Cosmira Santos, diretora da unidade, o objetivo 
é manter a escola viva. “Nós temos a responsabilidade de man-
ter o elo que une escola e aluno, de ter esperança e vontade que 
o aluno volte para a escola quando for possível”, disse.

Nas estradas de terra da comunidade Recreio dos Passari-
nhos, a diretora Cosmira esteve acompanhada da secretária 
Sayd Emanuelle; da professora Simone Meneses, e do porteiro 
José Alves, para uma visita às crianças e familiares residentes 
na comunidade. A intenção, conta a diretora, não é somente a 
de levar o material didático, mas também a de conversar, saber 
como estão todos e incentivar o envolvimento com as atividades 
escolares mesmo longe da escola.

A chefe do Serviço de Gestão da Captação e Permanência do 
Aluno (SEGCAP) e coordenadora estadual da Busca Ativa Es-
colar, Rute Lisboa Dias Rosendo, destaca que essas ações têm 
como parceiro o Unicef e são de grande relevância para atrair e 
manter o interesse dos estudantes. “As aulas não presenciais e 
essas entregas de material nas residências dos alunos são ferra-
mentas da Busca Ativa Escolar. Elas fazem parte das orientações 
do Unicef, para que a escola não perca o vínculo com os alunos 
durante este período. Essas ações fortalecem e mantêm os es-
tudantes no processo de aprendizagem”, afirmou.
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Uma parceria que vai muito além dos interesses educacionais. 
Trata-se de um elo de acolhimento e cuidado. Esta é a rela-
ção que a Escola Estadual Maria da Glória Mota Cabral, antiga 
Criança Feliz, localizada no município de Capela, região Agreste 
de Sergipe, estabeleceu com as famílias dos 289 alunos do en-
sino fundamental – anos  iniciais, garantindo reconhecimento 
estadual em primeiro lugar no Prêmio Gestão Escolar 2020. Foi 
a partir dessa confiança que a equipe gestora, juntamente com 
o corpo docente, alicerçou as ações pedagógicas em torno das 
atividades escolares não presenciais por meio do WhatsApp, em 
decorrência da suspensão das aulas presenciais no fim do mês 
de março de 2020.

Para entender como a Escola Estadual Maria da Glória chegou 
ao reconhecimento merecido, é preciso compreender também 
quais as premissas pedagógicas e de formação que a equipe di-
retiva vem adotando desde a fundação. Oferecendo o ensino 
fundamental, a unidade escolar mostrou-se sempre preocupada 
em buscar meios para atender à comunidade e oferecer, dentro 
de suas possibilidades, a formação integral do cidadão, levando 
em consideração seus aspectos emocionais, sociais, físicos e in-
telectuais. 

O ideal de escola que contempla essa premissa é sempre ser um 
lugar de acolhimento, segurança e aconchego. Para isso, foi pre-
ciso fazer mais, a fim de tornar as ações cada vez mais atrativas 
à clientela de 06 a 10 anos de idade, como validar os saberes vi-
venciados pelos alunos, conhecer, respeitar a diversidade e tra-
balhar as diferenças, exercício que é constantemente trabalhado 
para que contemple os valores sociais e pessoais dentro e fora da 
escola, e aproximar-se das famílias.

 
Mesmo com todo o empenho do corpo pedagógico, equipe dire-

tiva e apoio da Diretoria Regional de Educação 4, houve a neces-
sidade de intensificar a participação dos pais para acompanhar 
o desenvolvimento da aprendizagem dos seus filhos, incluindo 
o espaço para o diálogo, dedicando tempo para conhecer a tra-
jetória e especificidades culturais características de cada um. 
Assim, a Escola Criança Feliz foi construindo o elo de confiança 
em favor da educação dos pequenos alunos que cumpriam o dis-
tanciamento social.

FAMÍLIA E ESCOLA

Sabendo que a estrada seria longa e sinuosa, as famílias toma-
ram para si a responsabilidade de ser uma extensão da escola. 
Mas para estreitar essa relação e fundamentar as atividades, a 
unidade escolar mobilizou a equipe docente a fim de criar um 
plano que amparasse a nova rotina, permitindo um contato, 
mesmo que de forma restrita, com os alunos e oferecer apoio 
às famílias, como explica a diretora da Escola Estadual Maria da 
Glória, professora Viviane Gomes Santana Santos. “Foi a credi-
bilidade da comunidade em nosso trabalho em equipe que nos 
possibilitou reinventar, resgatar a rotina escolar dos alunos e 
manter as famílias conectadas aos professores”. 

“Nós dialogamos com as famílias, apresentamos a nossa pro-
posta de ação, sentimos cada realidade e analisamos com elas 
qual seria a melhor forma de chegarmos até elas com aulas re-
motas. Assim, com aceitação de mais de 90% das famílias dos 
alunos matriculados na escola, nós formamos os grupos pelo 
aplicativo e tivemos ainda mais procura por matrícula. Este foi, 
sem dúvida, o gás que estimulou a nossa equipe de professores a 
se adaptarem à realidade que estamos vivendo e se doarem para 
juntos proporcionarmos o bem comum”, explicou a gestora.

Presente em tudo que diz respeito à educação dos filhos, a 
dona de casa Maria Valdeniza Vieira de Souza Andrade, mãe de 
Maria Laura e João Lucas, conta que se sentiu amparada pela 
escola, que soube conduzir com muita expertise a retomada das 
aulas, mas de forma remota. Ela lembra que logo no início, antes 
das atividades escolares não presenciais, percebeu em seus fi-
lhos uma inquietude atípica em decorrência do tempo ocioso. “Aí 
procurei a escola e conversei com a diretora sobre as aulas online 
e deu tudo certo. Lá, eles estudam em dois turnos diferentes, 
e para que essa rotina seja a mais parecida possível com a do 
ambiente escolar, em casa, eles seguem os mesmos horários”, 
explicou.

No cantinho do estudo, montado na varanda de casa, os irmãos 
Maria Laura, do 5º ano, e João Lucas, do 3º ano, acompanhados 
do primo Pedro Rafael, respondem com muita concentração às 
atividades da semana. Têm sido assim todos os dias. Embora es-

Vínculo com as famílias

aulas remotas da Escola Estadual Maria da Glória
REFERÊNCIA ESTADUAL NO PRÊMIO GESTÃO 2020
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tejam em casa, “as aulas continuam sendo prioridades”, é o que 
afirma a pequena Maria Laura, que aprendeu a conciliar as horas 
de lazer com as tarefas da escola.

A professora Leidy Jane Duarte Melo reitera a importância da 
parceria com as famílias. “Tem sido extremamente importan-
te essa relação. A gente consegue de uma forma integrada nos 
grupos de WhatsApp alcançar todos os alunos, com o envio das 
atividades e acompanhamento 24 horas por dia. Estamos à dis-
posição dos pais o tempo todo. Sabemos das adversidades que 
muitos enfrentam ao ter que conciliar outras tarefas com a edu-
cação dos filhos, porém todos estão sendo muito presentes e fa-
zendo a diferença nessa devolutiva a nós professores”, pontuou. 

RESULTADOS E RECONHECIMENTO

Em meio aos erros e acertos, a escola conseguiu adotar uma 
metodologia que transcende o esperado. Após a definição do 
WhatsApp como principal ferramenta de contato com os alunos, 
foram criados os grupos de estudos, iniciando de fato as ativi-
dades escolares não presenciais. A princípio, os grupos foram 
formados por séries, objetivando uma parceria e uma facilidade 
maior de planejamento entre os professores com as disciplinas 
e atividades a serem desenvolvidas. Esta foi também uma saída 
pensada para conter a inaptidão de alguns professores com as 
tecnologias para as novas abordagens pedagógicas.

“Oferecemos apoio aos que têm pouco ou nenhum acesso à 
internet com atividades impressas na escola. Desta forma, ao 
compartilharmos este prêmio, aliado aos nossos agradecimen-
tos, a nossa comunidade também sentiu o reconhecimento e o 
orgulho por ter unido forças e assumido juntamente com a esco-
la a responsabilidade de mantê-la ativa, proporcionando aos alu-
nos em suas casas atividades e acompanhamento pedagógico. 
Orgulhamo-nos do trabalho que fazemos e aprendemos que com 
empatia nós sempre podemos fazer mais. Que toda lição apren-
dida neste ano perpetue em nossos corações e alcance os nossos 
alunos”, ressaltou a gestora Viviane Gomes.

Outra marca da gestão que fez diferença nesse momento foi o 
acolhimento. A professora Marta Cristiane de Araújo Santos, ex-
gestora da Escola Maria da Glória, que participou efetivamente 
de todo o processo de aulas remotas, explica que o atendimento 
individualizado com os pais permitiu a parceria de sucesso que 
seria o trabalho da equipe. “Foram muitas conversas no priva-
do, falando da importância da presença deles junto a seus filhos 
naquele momento, que era muito delicado. As crianças estavam 
com saudades da escola; os pais estavam abalados emocional-
mente, precisando, muitas vezes, de uma palavra de conforto 
para continuar sua rotina. Dia após dia, os pais foram sentindo 
segurança na nossa proposta pedagógica e começaram a inten-
sificar a participação nas atividades com os filhos. À medida que 
as necessidades iam surgindo, fazíamos os ajustes necessários. 
Desmembramos os grupos e deixamos as turmas individualmen-
te, e dessa forma, os alunos estreitaram a relação afetiva com os 
professores, dinamizando a rotina escolar”, relatou.

Ela ainda reitera que o acolhimento diário com os pais, alunos e 

professores fortaleceu a convivência entre todos. “Diariamente 
sensibilizávamos as famílias da importância deles na educação 
dos seus filhos. Precisávamos unir forças para continuar. Sen-
tindo-se mais confiantes e familiarizados com as mídias, os pais 
começaram a gravar vídeos das crianças fazendo as atividades. 
Ficamos muito felizes com esse retorno que consolidou nosso 
trabalho, o da escola juntamente com as famílias. Decidimos 
postar os vídeos nas redes sociais, com prévia autorização dos 
pais, recursos que foram a vitrine para mostrar que era possível 
ensinar e aprender de forma remota”.

“Essa experiência mostrou que quando temos dedicação, equi-
pe comprometida, parceria com as famílias, a situação mais im-
provável não é obstáculo para oferecermos ensino de qualidade. 
Receber o Prêmio Gestão 2020 foi realmente muito emocionan-
te! Fizemos o relato da nossa experiência de forma transparente 
e verdadeira, compartilhando nossa vivência com essas famílias 
que precisavam muito de apoio e o encontraram na escola”, con-
cluiu a professora Marta Cristiane.

Leidy Jane Duarte Melo Barreto, 
professora Escola Maria da Glória
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Centro de Excelência Atheneu Sergipense se 
reinventa durante as aulas remotas e estimula o 
desenvolvimento sustentável

Com 150 anos de fundação, a mais tradicional escola pública de Sergipe foi destaque no Prêmio Gestão 
Escolar 2020, alcançando segundo lugar com o projeto Atheneu ONU.

Fruto de uma experiência em sala de aula, no ano de 2019, o 
projeto Atheneu ONU surgiu a partir de discussões sobre direi-
tos humanos nas aulas de turmas da segunda série do ensino 
médio em tempo integral, do Centro de Excelência Atheneu Ser-
gipense, unidade situada em Aracaju. Estimulados a proporem 
atividades diferentes e mais sensoriais, os estudantes entusias-
mados com a ideia propuseram uma simulação do Conselho de 
Segurança da ONU, e a partir dessa ideia, uma Comissão Orga-
nizadora foi montada para dar prosseguimento aos ritos de ins-
talação da atividade. 

Com o sucesso da atividade e o significativo envolvimento dos 
estudantes, o Atheneu ONU ganhou mais uma edição em 2020, 
dessa vez estendendo suas ações para todas as turmas da escola, 
que contou com total engajamento da comunidade escolar, tra-
balhando de maneira harmônica para construir um grande even-
to. “De oito turmas saltamos para 24, um total de 960 alunos 
voltados para um só eixo temático de trabalho, os países àrabes. 
A escolha por essa temática deveu-se ao fato de que o Oriente 
Médio sofre constantemente com o preconceito e a construção 
de estereótipos frutos da desinformação nos grandes veículos 
de informação ocidentais, como também nas redes sociais”, 
lembra o coordenador do projeto, professor Yuri Norberto.

Previsto para acontecer nos dias 3 e 4 de agosto, a coordena-
ção do projeto foi surpreendida com a suspensão das atividades 
presenciais logo no início do ano letivo. Para tanto, foi preciso se 
adaptar ao novo cenário que estava por vir. Inicialmente, os tra-
balhos coletivos ocorreram de forma remota, como a produção 
de podcasts sobre o cumprimento de alguns Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável (ODS) por parte dos países árabes, bem 
como a produção de um jornal sobre como essa região lidou com 
a atual pandemia. 

Em seguida, inicia-se uma rodada de Webinários para debater 

alguns ODS e temas de grande relevância para a formação pes-
soal e intelectual dos estudantes. “A ideia aqui foi trazer para o 
dia a dia deles temas que geralmente passam despercebidos do 
processo de ensino-aprendizagem. Neste contexto, os estudan-
tes João Vitor e Alex Melo tiveram a iniciativa de criar um portal 
de informações sobre o Atheneu ONU, que depois se estendeu 
para todas as necessidades da escola nas atividades não presen-
ciais, com conteúdo no site: www.maisatheneu.com.br, além de 
um canal do Spotify”, disse Yuri Norberto. 

Segundo o diretor do Atheneu Sergipense, professor Daniel 
Lemos, as ações desenvolvidas pelo colégio têm como principal 
finalidade tornar o jovem um protagonista autêntico: alunos que 
reconhecem suas potencialidades e as utilizam para identificar 
e solucionar problemas. “Portanto, esses encontros foram de 
grande importância para o momento que estamos vivendo a fim 
de dar mais visibilidade às questões sociais, sobretudo contri-
buindo para a formação cidadã dos estudantes e de toda a co-
munidade”. 

Professor Yuri Norberto reitera: “A escola tem sua importância 
não somente pelos conteúdos que ensinamos, mas também por 
ser um espaço de socialização. Nesse ponto, o evento atendeu à 
demanda de reafirmar a escola como local de socialização e des-
cobertas, mantendo o vínculo entre professores e alunos. Du-
rante as ações, avaliamos o processo de desenvolvimento cogni-
tivo dos alunos, que a cada encontro produziram mapas mentais 
e outras formas de organização de conhecimento. Ao final foi 
impressionante o resultado apresentado pelos alunos e a forma 
como soubemos nos organizar em torno do que tínhamos para 
produção pedagógica. Nesse processo foi essencial ainda a par-
ceria e incentivo que recebemos da gestão da escola, da Seduc e 
da Diretoria de Educação de Aracaju (DEA)”.
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PROTAGONISMO

Em todo processo de desenvolvimento do projeto, este se de-
monstrou extremamente dinâmico, participativo e dialógico. “O 
protagonismo dos estudantes foi observado em todas as etapas, 
inclusive nos surpreendendo com tamanha responsabilidade e 
senso crítico. Para os professores ficou evidente que os estu-
dantes estavam a todo instante focados na melhoria contínua, 
no empreendedorismo, na resiliência e no espírito de equipe. 
Tanto que diversas vezes foram elogiados pelas equipes de pro-
dução dos convidados, tamanho era o comprometimento e se-
riedade dos nossos jovens”, pontuou Yuri Norberto.

Ele ainda destaca os resultados: “Esse projeto marcou a vida 
de toda a comunidade escolar, estimulou o protagonismo dos 
estudantes, desenvolveu a capacidade crítica de cada um deles 
e aproximou todos, mesmo em um contexto tão difícil de distan-
ciamento social. Em nenhum momento pensamos em desistir. 
Como dissemos anteriormente, a garotada engajou-se de corpo 
e alma no evento e esforçou-se ao máximo para que ele aconte-
cesse. Tudo foi pensado de maneira coletiva; tudo foi realizado 
de maneira coletiva e nos emocionamos coletivamente também. 
Cada participante marcou de maneira significativa a vida de to-
dos nós. E que venham mais edições do evento e que atividades 
similares sejam realizadas nas demais escolas, pois nós acredi-
tamos na educação pública e no seu poder de transformação”.

O ELO FEMININO NA ESCOLA: ATHENEU 
ONU MULHERES

Feminismo, autocuidado, política, humor e existência foram 
palavras que permearam a primeira fase do projeto Atheneu 
ONU Mulheres, do Centro de Excelência Atheneu Sergipense, em 
Aracaju. O “Atheneu ONU Mulheres” foi criado inicialmente pela 
aluna Lenice Ramos e mais 14 alunas do 2º ano do Ensino Médio 
como desdobramento do “Atheneu ONU”, e hoje é composto por 
ela e Ana Beatriz Sousa, Laura Mendonça, Laiza Martins, Victo-
ria Santana, Maria Cândida Torres e Érica Alves do mesmo ano 
para discutir as temáticas que atravessam as mulheres e suas 
vivências.

O projeto alcançou inúmeras pessoas e realizou dez lives com 
convidadas, como a deputada estadual de Sergipe, Kitty Lima; a 
vice-governadora de Sergipe, Eliane Aquino; a jornalista Maria-
na Ferrão, a socióloga e youtuber Sabrina Fernandes; a criadora 
de conteúdo Ana Paula Xongani, a atriz Suzana Pires, a youtuber 
Vanessa Danieli e a atriz e comediante Karina Ramil.

Lenice Ramos contou que já sentia necessidade de incluir mais 
convidadas nas lives do Atheneu ONU. Foi então que a empre-
sária Luiza Trajano foi chamada para abordar a temática “O pa-
pel do jovem empreendedor na transformação social”. Enquan-
to Luiza discorria sobre a importância da sociedade civil unida 
e consistente para a transformação do país, ela disse: “Fiquei 
impressionada com esse Atheneu. A gente também segue os 
pilares da ONU, mas só estão faltando meninas aqui. A Lenice 
está aí? Estou vendo uma menina, é isso?”, a aluna respondeu “É 

isso”. E logo Trajano prossegue “Luta pelo teu espaço aí, Leni-
ce”. 

Foi por meio dessa frase que Lenice entendeu que precisava 
criar o projeto. A partir daí ela decidiu dar o primeiro passo. 
“Depois da live, decidi que precisava honrar meu espaço ali como 
mulher, então fui convidando mais meninas, todas diferentes, 
para podermos abordar todos os aspectos de ser mulher. Mas 
para além disso, pensei em chamar mulheres para falar de pau-
tas que geralmente elas não são chamadas, tipo ciência e meio 
ambiente, por isso, até chamamos a socióloga Sabrina Fernan-
des para falar de Desenvolvimento e Preservação Ambiental, um 
tema para o qual provavelmente chamariam um homem”, con-
tou. 

Após o grupo ser formado, as meninas começaram a colocar o 
projeto em prática. O primeiro passo foi enviar e-mails para to-
das as mulheres que elas admiravam. A partir disso, surgiu a pri-
meira live, no dia 20 de agosto, com a temática “Quero registrar 
minha existência”, com a participação da criadora de conteúdo 
e apresentadora da GNT, Ana Paula Xongani, que é referência 
em feminismo negro e questões raciais na internet e na mídia. A 
mediação foi feita pela Lenice e por Gilvânia Guimarães, diretora 
de Educação de Aracaju.

“Foi um impacto para a gente receber uma mulher tão impor-
tante logo no início do projeto”, contou Lenice. A live começou 
com palavras emocionantes de Gilvânia sobre a trajetória de Ana 
Paula e sobre a importância desse projeto. “Agradeço muitíssi-
mo a Ana Paula por atender ao pedido das nossas meninas e por 
estar presente em uma escola pública, onde meninas quebram o 
silêncio, fazem ecoar vozes, convocam outras e outros e fazem 
com que a prática pedagógica seja diferenciada”, declara.

Xongani falou sobre diversas temáticas, mas principalmente 
narrou a importância das histórias das pessoas de escola públi-
ca. “Eu também estudei em escola pública e minha filha também 
estuda. Eu sempre me pergunto qual é a importância de estar 
nesses ambientes e acho que a gente deveria contar as nossas 
histórias. As pessoas de escola pública, as mulheres de escola 
pública, as mulheres negras precisam saber que a gente vem do 
mesmo lugar que elas”, afirmou. 

Dez encontros
Após esse encontro, vieram mais nove lives virtuais com di-

versas temáticas. Foram elas: “Ser mulher apolítica”, com a de-
putada estadual Kitty Lima; “A importância do autocuidado fe-
minino”, com a jornalista Mariana Ferrão; “Os desafios e o poder 
do humor feminino”, com a atriz Karina Ramil; “A violação dos 
Direitos Humanos na indústria do sexo”, com a youtuber Vanes-
sa Danieli; “A importância da construção e execução de políticas 
públicas femininas”, com a vice-governadora de Sergipe, Eliane 
Aquino; “Empreendedorismo feminino: do sonho à prática”, com 
a atriz Suzana Pires; “Saúde feminina: física e emocional”, com 
a jornalista e youtuber Jussara del Moral; “Desenvolvimento e 
Preservação Ambiental: como conciliar os interesses em confli-
to”, com a socióloga e youtuber Sabrina Fernandes e, por fim, “A 
força da mulher sergipana”, com a apresentadora do Giro Sergi-
pe, Anne Samara. Todas essas lives estão disponíveis no canal do 
Youtube “Mais Atheneu” e no Instagram @atheneuonumulheres 
que é mantido pelas alunas.
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O trabalho coletivo sempre pautou as ações da Escola Estadual 
Professor Valnir Chagas, unidade situada no Centro de Aracaju, 
a qual detém uma comunidade bastante heterogênea no seu as-
pecto socioeconômico, haja vista que boa parte do alunado não 
reside no entorno da escola, recebendo estudantes de vários 
bairros da capital e de municípios vizinhos. Com a suspensão das 
aulas presenciais, esse vínculo que transcende as fronteiras fi-
cou mais forte: com o apoio da comunidade em geral, a unidade 
de ensino, que conta com 602 alunos matriculados, conseguiu 
mobilizar 100% do corpo discente para as aulas remotas, sendo 
89,87% dos estudantes em atividades online e 10,13% dos alunos 
em atendimento com material impresso. 

Diante do decreto que determinou a suspensão de aulas em 
todo o Estado devido à pandemia da covid-19, surgiu a preocu-
pação da gestão no que tange ao distanciamento pedagógico, 
pois o início das atividades escolares do ano letivo havia aconte-
cido há pouco mais de um mês. Em vista disso, convocou-se uma 
reunião emergencial cuja ideia inicial era desenvolver atividades 
a distância com os alunos dos 9º anos, devido às avaliações ex-
ternas. Entretanto, após decisão coletiva consensual, amplia-
ram-se as ações para todas as turmas dos turnos ofertados. 

A diretora do Valnir Chagas, professora Armênia Christina Ri-
beiro Fernandes, explica que as turmas foram agrupadas seguin-
do critérios pré-estabelecidos e posteriormente incluídos em 
grupos no aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, sob 
administração e mediação da equipe gestora, com adesão unâ-
nime dos professores. Além disso, contou-se com a ajuda dos 
estudantes, pais e/ou responsáveis pela montagem dos grupos 
de estudos. 

“Assim, iniciamos as denominadas Atividades Escolares Com-
plementares, no dia 23 de março do corrente ano. Essas ativida-
des foram ofertadas diariamente pelos professores em um grupo 
específico e encaminhadas aos demais grupos por seus adminis-
tradores”, disse ela, lembrando que logo em seguida, começou a 
valer a portaria nº 2.235/2020 da Secretaria de Estado da Edu-
cação, do Esporte e da Cultura, com o realinhamento das nossas 
ações junto aos professores e às famílias para o desenvolvimento 

das Atividades Escolares Não Presenciais, que tiveram início em 
15 de junho, sendo, então, computadas para o ano letivo 2020.

GRUPOS DE ESTUDOS
Por meio de pesquisa realizada via formulário eletrônico so-

bre as redes sociais digitais mais utilizadas pelos estudantes, o 
aplicativo WhatsApp apresentou maior adesão, com 46% dos 
estudantes, na sequência veio o aplicativo Instagram, com 34%; 
Facebook, com 14%, e o aplicativo de vídeos Tiktok, com 9%. 
“Assim sendo, deliberamos pela utilização dos grupos de What-
sApp para reunir alunos e equipe gestora e o Instagram para 
divulgação de toda a ação. Os grupos de estudos foram dividi-
dos por ano e seus respectivos turnos, a priori, administrados e 
mediados pela equipe pedagógica. A posteriori, os professores 
foram inseridos e ministravam suas atividades com a orientação 
e o suporte da coordenação pedagógica da escola”, disse a dire-
tora Armênia.

Coletivamente ficou decidido que seriam realizadas algumas 
estratégias para organização do trabalho pedagógico, e assim, 
as atividades de todos os componentes curriculares utilizaram 
o formato em PDF. “Acrescentamos orientações aos professo-
res sobre videoaulas, áudios explicativos, jogos digitais, quizzes, 
podcasts, links, plataformas e livro didático, e, caso o estudante 
não estivesse com o livro, a página seria digitalizada e disponi-
bilizada via WhatsApp”, pontuou a gestora. “Estrategicamente 
fizemos o alinhamento do planejamento pedagógico unificado e 
do número de aulas por disciplina para atendermos ao objetivo 
da ação. A partir da unificação do planejamento foi possível or-
ganizar um novo horário escolar, ajustando ao máximo três com-
ponentes por dia”, completou.

“Quanto mais alinhadas as estratégias pedagógicas, maior 
o engajamento dos professores às atividades não presenciais, 
bem como maior sensibilização dos pais quanto à importância do 
acompanhamento da vida escolar dos filhos. Ficou muito eviden-
te que, mesmo com a suspensão das aulas presenciais, as ações 
de engajamento aumentaram a aproximação entre a família e a 
escola”, assegurou Armênia, informando que, semanalmente, 
os professores realizavam o planejamento, disponibilizando um 
questionário de aprendizagem aos estudantes de forma online, 
com o intuito de analisar o acompanhamento pedagógico e rea-
linhar as necessidades da ação juntos aos pais.

Atividade
coletiva

Isolamento social não é distanciamento educacional: 
Escola Estadual Valnir Chagas constrói laços com a 
comunidade.

Alécia Marisa
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FAMÍLIAS
Segundo a diretora Armênia Ribeiro, a ação teve uma reper-

cussão positiva com as famílias e os estudantes, “mediante a 
procura por inserção nos grupos quando não conseguíamos um 
contato inicial. A participação de 100% do corpo docente forta-
leceu a ação perante as famílias, tendo em vista a nossa respon-
sabilidade educacional e social junto aos estudantes. A confian-
ça das famílias é um aspecto relevante, já que recorre à escola na 
perspectiva de assistência a seus filhos nesse momento tão di-
fícil, apoio para uma conversa, um incentivo para realização das 
atividades ou mesmo para orientações psicológicas”, declarou.

Essa confiança tem refletido na interação que a equipe da es-
cola recebe nas redes sociais. Nesse sentido, Joelsa Santos es-
creveu: “Parabéns para toda a equipe que compõe o Valnir Cha-
gas. Estou satisfeita com todo o esforço e dedicação que estão 
fazendo para que nossos filhos deem sequência aos estudos”. 
Outra pessoa que reconhece o trabalho da escola é a mãe de Ali-
ce Borges, Nelma Borges Leite: “Estava no encontro dos pais e 
foi muito interessante. Minha filha tem feito as tarefas diárias e 
permanecido atenta aos informativos da escola. Deus abençoe a 
direção, coordenação e professores do Valnir Chagas”.

Além da interação nas redes sociais, as famílias foram impor-
tantes para a realização da busca ativa escolar. “De acordo com 
a observação dos professores a respeito de estudantes que não 
estavam acompanhando as atividades ou fornecendo o feedback, 
a escola entrou em contato com os pais ou responsáveis para 
entender o que estava acontecendo ou dar ciência da situação, 
de modo a buscar uma solução para a situação. Realizamos vide-
ochamadas para conversar e acompanhar as atividades realiza-
das, sanando possíveis dúvidas sobre as ações que foram desen-
volvidas. Recebemos áudios, vídeos e textos das famílias como 
forma de agradecimento e incentivo aos professores e equipe. 
A partir do compromisso com nossos estudantes nas ações das 
atividades não presenciais, percebeu-se a procura por matrícu-
las indicadas pelas famílias já atendidas”, detalhou a gestora do 
Valnir Chagas.

TRAJETÓRIA E RESULTADOS 
Comprometido e dedicado com as suas funções como professor 

de matemática, e, acima de tudo, como educador, Eduardo Rol-
lemberg de Freitas conta que no início foi tudo muito desafiador. 
“Como gosto de desafios, eu disse: “Tenho que me preparar”. 

Então, pensei que não deveria entregar um material de qualquer 
jeito. Vejo isso como uma grande oportunidade para a gente se 
redescobrir, se reinventar; e foi isso que eu fiz, com o apoio re-
cebido da equipe gestora, sob o comando da professora Armê-
nia, que vem fazendo um trabalho magnífico. Em junho, quando 
regulamentada a portaria das aulas não presenciais, comecei a 
gravar as videoaulas e distribuir nos grupos. Sempre foi tudo 
muito simples. Procuro deixar o vídeo sem edição, faço as mes-
mas brincadeiras que faço em sala de aula a fim de envolver e 
motivar mais os alunos com os assuntos”.

Detalhando mais sobre sua rotina de aulas, o professor Eduardo 
Rollemberg, que é apaixonado por futebol, em especial pelo seu 
clube do coração: o Flamengo, apresentou o personagem criado 
por ele, o ‘Menguinho’. Ele explica que usa o esporte para apro-
ximar os alunos. “É uma forma criativa que utilizo para interagir 
cada vez mais com eles”, frisou o professor, que ainda leciona a 
disciplina de Religião, e tem debatido em suas aulas o impacto da 
pandemia da covid-19 nas relações interpessoais.

Para a diretora Armênia Ribeiro, apesar dos percalços, tudo 
tem sido uma experiência satisfatória. “Inicialmente não foi fácil 
e diariamente foi nos desafiando. Mas a partir do momento em 
que todos entenderam o objetivo da ação, ou seja, nossa preocu-
pação com nossos estudantes em isolamento social, distantes da 
escola, sem acesso às atividades pedagógicas nem contato social 
com seus colegas, tudo se desenvolveu mais tranquilamente. A 
maior dificuldade foram as habilidades com as tecnologias. Não 
estávamos acostumados a exercer nossas funções em um for-
mato tão tecnológico, nem imaginávamos que uma ferramenta 
como um aplicativo de mensagens instantâneas seria o recurso 
necessário para a execução das atividades pedagógicas, o qual 
muitas vezes condenávamos pelo seu uso inadequado durante as 
aulas. Hoje é o meio que nos faz estar mais próximos dos nossos 
estudantes”.

Segundo ela, por mais que estejam distantes, percebe-se uma 
aproximação maior das famílias a cada reunião, a atenção a cada 
chamado. Também se pode perceber a relação escola/família 
muito fortalecida durante esse momento e a gratidão que eles 
não deixam de expressar. “Posso dizer que esse processo trouxe 
um amadurecimento nas relações. A união mais forte da equipe 
com nossos professores, a qual, em momento algum, abando-
nou ou negou estar nessa nova realidade, e das famílias com um 
contato mais próximo com a equipe, professores e outras famí-
lias. Que neste momento consigamos tirar um novo olhar sobre 
a educação. Uma educação que se adaptou e não abandonou seus 
estudantes, uma educação mais humana. Como eu faço questão 
de dizer, são minha equipe e minhas famílias. Trabalhamos com 
a pedagogia do amor, agregando valores, transformando vidas e 
oportunizando saberes”, concluiu a diretora. 

Alécia Marisa Gabriel Lorenzo Jonas Santos

Armênia Ribeiro,
diretora
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O caminho para tornar o processo educacional sólido em meio a 
uma crise sanitária global gerou uma movimentação inspiradora 
pelos segmentos da educação pública, em especial para a educa-
ção inclusiva. Nesse contexto, todos tinham plena consciência 
de que não seria fácil, mas as possibilidades seriam inúmeras. 
A equipe do Centro de Atendimento Educacional Especializado 
João Cardoso Nascimento Júnior, em Aracaju, fez exatamente 
assim: expandiu as alternativas e levou o conteúdo para todos os 
122 alunos, priorizando o tempo, ritmo e forma de aprendizagem 
de cada um.

No campo da deficiência de alto comprometimento, especifi-
camente a realidade do João Cardoso, um dos grandes compro-
missos assumidos pela gestão e corpo docente foi promover não 
apenas o acesso, mas também a permanência dos alunos, com 
o objetivo de potencializar as habilidades, dentro das possibi-
lidades de aprendizagem de cada um, ações que demandaram a 
construção de uma proposta curricular diferenciada das demais 
unidades de ensino a partir do que está fixado nas normas vi-
gentes, fundamentadas no Currículo Funcional Natural (CFN).

Segundo a professora Flávia Fernanda Santos Dias Andrade, 
gestora do João Cardoso, um dos grandes desafios impostos 
pelo afastamento social e suspensão das aulas presenciais foi 
demonstrar aos pais dos alunos a importância de dedicar tempo 
para realizar as atividades propostas pelos professores. “Para 
tanto, consideramos de fundamental importância esclarecer aos 
pais os objetivos envolvidos nas atividades, demonstrando que 
estas contribuirão para um ganho cognitivo real, mesmo que 
muitas vezes pareçam muito simples, como imitar gestos ou 
executar tarefas de vida diária”, frisou.

Com o alinhamento do plano, tanto os gestores como os pro-
fessores se debruçaram na busca da superação dos possíveis en-
traves para a realização das atividades. “As diferentes demandas 
advindas dos nossos alunos que apresentam deficiências de alto 
comprometimento justificam as escolhas que desafiaram toda a 
comunidade escolar na busca por alternativas de baixa tecnolo-
gia e de amplo acesso. Em relação à organização das atividades, 
cada professor buscou contemplar diversas formas de chegar 
aos alunos, atuando em várias frentes: áudios, vídeos e vide-
ochamadas. À medida que as atividades vão sendo cumpridas, 
aumenta-se a complexidade delas, num fazer pedagógico praze-
roso e rico de significado”, declarou a diretora.

O caminho para a fundamentação das aulas remotas estava 
sendo trilhado com muito afinco. A equipe do Centro de Aten-
dimento Educacional Especializado João Cardoso Nascimento 
Júnior usou esse engajamento em favor da melhoria do aten-
dimento aos alunos. “Começamos a refletir sobre os tipos de 
vídeo que mais estavam tendo retorno, os horários em que os 
alunos estavam mais dispostos, as atividades mais fáceis de se-
rem adaptadas, fazendo uso de objetos de que eles já dispunham 
em casa. Pensamos em como demonstrar aos pais a importância 
da execução das atividades, por expor a estes os pressupostos 
teóricos que as embasam, com uma linguagem acessível, e ao 
mesmo tempo expondo os ganhos cognitivos esperados. Além 
disso, alguns professores elaboraram atividades impressas e 
montaram kits de material para auxiliar as atividades remotas”, 
detalhou Flávia.

EXTENSÃO DE SABERES
“Hoje, Anny se comunica mais dentro de casa, me ajuda nos 

afazeres e começou a falar mais”, disse a dona de casa Poliana 
Batista do Nascimento Silva, mãe da aluna Anny Rafaela Nasci-
mento, ao narrar a evolução de sua filha durante as atividades 
escolares não presenciais. “No início foi um pouco difícil, mas 
depois ela conseguiu adaptar-se às aulas online, e com o apoio 
da escola tudo foi se encaixando. Ela se desenvolveu bastante 
nas letras, números, cores e soltou mais a fala”, comemorou a 
mãe, orgulhosa. 

Bastante participativa, Anny Rafaela, de 13 anos, aluna com 
Transtorno do Espectro Autista, tem uma rotina de estudos 
movimentada. As aulas ocorrem ao vivo por videoconferências. 
Poliana Batista explica que essa interação também tem surtido 
efeito na relação com a filha. “Marcamos um horário bom para 
ela e fizemos a aula pela plataforma Google Meet no meu celular. 
A professora Irailde Gomes dá início à aula com uma música e 
depois faz perguntas, e muita das vezes Anny responde bem ao 
comando”, salientou.

A diretora Flávia Andrade explica que, apesar de muitas famí-
lias, cerca de 80%, estarem envolvidas com as aulas remotas, 
“ainda temos a resistência de alguns pais. Estamos, enquanto 
equipe escolar, sempre debatendo formas de envolvê-los, e uma 
das formas que foram planejadas foi promover encontros virtu-
ais para tratar de assuntos diversos, como saúde emocional, por 
exemplo. Além disso, a equipe gestora entra em contato com 
alguns pais por telefone, em um trabalho de busca ativa esco-
lar. Os professores também procuram estar acessíveis à fala dos 
pais, que muitas vezes justificam suas dificuldades em realizar 
o que é proposto”.

Proposta do Centro de Atendimento Educacional 
Especializado João Cardoso priorizou tempo, ritmo e 
forma de aprendizagem dos alunos.

Educação
Inclusiva
Educação
Inclusiva
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Preparar cenário, posicionar bem a câmera, ajustar ilumina-
ção, checar o áudio, ações comuns na produção de conteúdos 
audiovisuais são, agora, comuns também para os professores 
que se apropriaram das mais variadas ferramentas digitais para 
aprimorar a manutenção das aulas não presenciais. A educadora 
Irailde Gomes Aragão de Melo, da área de Práticas de Ampliação 
Motora e Cognitivas, é um dos exemplos inspiradores do Centro 
de Atendimento Especializado João Cardoso que tem desenvol-
vido, desde o início da pandemia, atividades gravadas e realizado 
encontros ao vivo para acompanhar os alunos.

Ela explica: “Nosso isolamento é muito prejudicial na quebra 
da rotina deles. Mães relataram que seus filhos estavam agres-
sivos e ansiosos. Comecei lendo histórias folclóricas brasileiras, 
ao final, interpretação oral e, gradativamente, fui ampliando os 
horários de cada aluno. Àqueles cujas famílias dispõem de com-
putador com impressora enviei também atividades e, aos demais 
ao fim do conteúdo, aplico um exercício”, disse Irailde Gomes, ao 
explicar como se deu o início das atividades remotas.

Ainda de acordo com ela, seguindo a ordem natural do processo 
educacional para os alunos de alto comprometimento, os profes-
sores de educação especial se reinventam a todo momento para 
o aluno se perceber como um indivíduo funcional e atuante, den-
tro das suas possibilidades. “Então, meu maior desafio foi ter 
que lidar com essa tecnologia digital. Aí fui experimentando aula 
com datashow, usando dois celulares para chamada de vídeo, e 
aos poucos eu fui aprimorando essa técnica e tendo mais intimi-
dade com ela”, disse Irailde Gomes, reforçando a importância do 
apoio das famílias na condução das aulas remotas, cujo material 
trabalhado é balizado ao currículo da escola.

Trabalhando no presente e pensando no futuro, a professora 
Irailde destaca a importância da parceria com as mães e pais dos 
alunos, bem como a continuidade das atividades pós-pandemia, 
ao adotar a metodologia de ensino híbrido. “A participação das 
famílias foi um ganho formidável; um ganho que posteriormen-
te a gente vai continuar utilizando, mesmo depois da pandemia. 
Vamos manter também a atualização das redes sociais, os víde-
os, as produções de aulas, porque muitas vezes nossos alunos 
precisam ficar internados, ou então quando eles precisam se au-
sentar devido à mudança de medicação”.

Intensificando a relação professor/aluno com deficiência, as 
estratégias de abordagem do conteúdo precisaram de uma nova 
roupagem. Foi utilizando a música como ferramenta pedagógica 
que o professor Helon Bacellar deu ritmo às aulas remotas. “A 
música, como uma das quatro linguagens da arte, torna possível 
a integração de pessoas por uma esfera além da razão. Conside-
rando que grande parte do nosso público-alvo apresenta sério 
comprometimento cognitivo, a melodia e o ritmo tornam fáceis 
e agradáveis os processos de comunicação com esses alunos. É 
uma forma de manutenção do elo com eles”.

“A produção e edição de vídeos fazem com que os professores 
se coloquem como agentes da socialização da cultura, formando 
uma cadeia de trocas de experiências com os alunos e respon-
sáveis para que juntos possamos redefinir e tornar acessível o 
conhecimento. Em continuidade a esta relação de construção 
do conhecimento, os alunos respondem às atividades musicais 

por meio de outras linguagens da arte, como o desenho e pintu-
ra, a dança e/ou a encenação teatral, de modo que a ludicidade 
permeie todo o processo de ensino e aprendizagem”, completou 
Helon.

Para o professor Nicholas Andrade, a continuidade dessas ati-
vidades a distância deve ser mantida enquanto não houver a va-
cinação em massa da população sergipana, tendo em vista que o 
público-alvo do Centro Atendimento Educacional Especializado 
João Cardoso N. Júnior é constituído de alunos de Alto Com-
prometimento, cuja maioria tem uma saúde muito debilitada em 
vários aspectos, o que os predispõe à maior gravidade quanto 
ao recrudescimento dos sintomas, pois fazem parte do grupo de 
risco. “O ensino remoto não é uma forma ideal de ensino, até 
porque o nosso público exige uma pedagogia de presença efetiva 
do educador. Porém, diante de todos os obstáculos, notamos que 
o vínculo da criança e da família com a instituição escolar per-
siste e, dentre todas as soluções propostas para este momen-
to ímpar da História atual, essa metodologia foi a mais eficaz”, 
pontuou.

“JUNTOS SOMOS MAIS FORTES”
A união entre os segmentos tornou-se o fio condutor das ações 

do João Cardoso. A diretora Flávia Andrade relata que essa ex-
periência de aulas remotas, imposta pela realidade da pandemia 
de Covid-19, de início foi um choque e um desafio imenso. Não 
estávamos acostumados a lidar com câmeras, aplicativos de edi-
ção, divulgação de vídeos em redes sociais. Encaramos nossos 
medos e limitações, pedimos ajuda, e no decorrer da experiência 
fomos nos refinando”.

“Percebemos que, no caso de nossa escola em especial, o en-
sino remoto será algo utilizado além do período de pandemia. 
Chegamos a esta conclusão ao ouvir dos pais que é bom ter gra-
vado o conteúdo escolar, pois eles podem reforçar em casa o que 
seus filhos trabalham na escola. Também nos ajudará no cum-
primento de sábados letivos, por exemplo, pois muitas vezes é 
complicado providenciar a locomoção e disponibilidade de tempo 
dos pais para cumprir essas demandas. Estas são só algumas das 
descobertas feitas neste período de isolamento social. Mas se 
fosse necessário resumir o que aprendemos desta experiência 
em uma só frase, esta seria: Juntos somos mais fortes”, con-
cluiu.
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A relação do Centro de Excelência Santos Dumont, escola que 
oferta o ensino médio em tempo integral, em Aracaju, com as 
tecnologias digitais não é de agora. Há quatro anos, a unidade, 
que conta com 609 estudantes matriculados, vem se destacando 
na utilização das mais variadas ferramentas como metodologia 
de ensino. Com a suspensão das aulas presenciais em decorrên-
cia da pandemia, em março deste ano, esse trabalho foi expan-
dido com a adesão de novas estratégias, e estendido para toda 
a comunidade escolar, haja vista que a unidade de ensino dispõe 
ainda das modalidades de ensino fundamental, anos iniciais e fi-
nais, e médio convencional.

As boas práticas do Santos Dumont representam um movimen-
to que ressignifica o processo educacional e vem preservando os 
interesses dos segmentos envolvidos. Desta forma, foi possível 
fundamentar as atividades remotas. A gestora da unidade, pro-
fessora Jeane Carla Góes, relata que quando o estado de Ser-
gipe foi afetado pela pandemia do novo coronavírus e as aulas 
foram suspensas, em 17 de março de 2020, “vimo-nos envoltos 
no seguinte dilema: o que fazer para ajudar, incentivar e apoiar 
nossa comunidade escolar e seus familiares neste momento? A 
princípio, preocupamo-nos com todas as famílias em situação 
de vulnerabilidade social e como isto afeta nossos discentes de 
formas física, emocional, social e pedagógica”.

“Nossos professores esmeraram-se em preparar atividades no 
começo da pandemia, incentivados pela coordenação pedagógi-
ca. Mesmo essas atividades não sendo cobradas pela Secretaria 
de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, tampouco com-
putadas como aulas, foram chamadas atividades complementa-
res a fim de que nossos alunos entendessem que não estavam 
de férias, precisavam permanecer em casa, e que continuassem 
seus estudos evitando-se a perda do foco e dedicação”, salien-
tou ela, informando que o trabalho complementar deu base para 
as atividades escolares não presenciais, cuja carga horária é 
computada como ano letivo. 

Nessa perspectiva, a rotina de aulas remotas foi concentrada 
no Youtube, Google Classroom, WhatsApp, tendo em vista que 
a maioria dos discentes têm acesso à internet, seja pelo celular, 
computador próprio ou de familiares, informação levantada após 
pesquisa interna. “O Google Classroom já era utilizado antes do 
período da pandemia por nosso professor de História, Flávio 
Ferreira, em suas aulas invertidas; uma metodologia ativa que, 
inclusive, trouxe para a escola o prêmio de 1º lugar em Boas Prá-
ticas no Educa Mais Café, evento promovido pelo Núcleo Gestor 
de Educação em Tempo Integral (Ngeti), em 2019. O professor 
Flávio também desenvolve atividades pedagógicas por meio do 
canal no Youtube: Pílulas de História”, informou Carla Góes.

“O Youtube também é uma ferramenta utilizada pela professo-
ra de História do ensino regular, Aldenise Cordeiro, com o canal 
‘NILU’, que aborda temáticas relevantes para os estudantes e 
professores, com rotinas semanais de publicações de vídeos na 
área de História. A rotina de produção de vídeos foi intensificada 
no período da pandemia, porém o canal foi pensado, sonhado e 
idealizado antes do período de isolamento social, época em que 
adiamos as intervenções do mundo digital por falta de tempo, 
e hoje reinventamos o tempo, com a nova realidade e para não 
desvincular o pedagógico dos seus estudantes. Batemos a marca 
de 524 inscritos no canal”, completou.

Outra possibilidade de acesso oferecida aos educandos foi o 
Site do Santos Dumont: www.cesd.xyz, criado e alimentado pelo 
professor de Química, Jeferson Menezes, que também é formado 
em Ciências da Computação e tem, ao longo desses quatro anos, 
“nos apoiado grandemente, sendo multiplicador da utilização 
dessa plataforma aos colegas professores. Ao longo da pande-
mia, percebemos a necessidade de unificar as ações pedagógicas 
e colocou em prática, juntamente com o professor Jeferson, uma 
agenda de formações aos professores e em extensão à equipe 
escolar tematizando curso nas plataformas Moodle e Google for 
Education. Assim, propiciamos que mais professores fiquem 
adeptos às ferramentas do mundo digital, facilitando a vida dos 
nossos estudantes e evidenciando a pedagogia da presença, ain-
da que isso tenha ocorrido no mundo virtual que foi imposto com 
a covid-19”, explanou a diretora.

Centro de Excelência Santos Dumont expande 
ações em torno do ensino híbrido e se destaca na 
utilização de ferramentas digitais de ensino

TECNOLOGIA
DIGITAL
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ENSINO HÍBRIDO

Com o retorno parcial das aulas presenciais, as escolas funda-
mentaram suas atividades pedagógicas na metodologia de en-
sino híbrido, que une aprendizado online, realizado fora do am-
biente escolar, com o presencial, desenvolvido em sala de aula. 
No Centro de Excelência Santos Dumont os alunos dos terceiros 
anos do ensino médio estão experimentando essa nova estra-
tégia pedagógica desde o dia 17 de novembro, data de retomada 
das aulas presenciais. De acordo com a gestora, Carla Góes, o 
ensino híbrido garante outras possibilidades de acesso ao con-
teúdo aos alunos que têm dificuldades com aulas remotas. “Tem 
sido uma experiência bastante gratificante poder atender aos 
dois modelos, com os quais nossos alunos se sentem contem-
plados, e de certa forma, não se sentem excluídos por não ter o 
acesso ou por ter dificuldade”, frisou. 

Para o professor Daniel Freitas, de Biologia, o maior desafio 
no modo remoto é buscar a cada semana incentivar os alunos 
a continuarem participando e procurar novas estratégias com 
atividades diferenciadas. “Na área de Ciências da Natureza do 
ensino médio integral trabalhamos com a plataforma do Moodle 
presente no site do colégio, que, no meu ponto de vista, permite 
um bom acompanhamento das tarefas e do desenvolvimento do 
aluno. O professor Jeferson ofereceu e ministrou curso rápido 
de formação para que os professores trabalhassem melhor com 
a ferramenta educacional. Os alunos que têm acesso à internet 
podem assistir às videoaulas postadas lá, realizam as tarefas, e 
o contato pode ser feito diretamente com o professor por meio 
do chat, do aplicativo WhatsApp e nas aulas ao vivo pelo Google 
Meet”, disse.

Ele ainda acrescentou: “Elaboramos material escrito que é dis-
ponibilizado na escola semanalmente para os alunos que não têm 
acesso à internet. Os alunos são incentivados a produzir vídeos, 
paródias. Disponibilizamos material em PDF, utilizamos o Insta-
gram também como ferramenta. É preciso trabalhar os conteú-
dos e atividades num ritmo um pouco mais lento que o presencial 
e sempre manter contato com os alunos por meio dos grupos 
de WhatsApp das turmas. Nesses grupos eles são informados 

de todas as ações e atividades. Outra estratégia positiva são as 
reuniões semanais online entre os professores e a gestão onde 
são discutidas questões para melhoria das atividades pedagó-
gicas”.

RESULTADOS

A diretora Carla Góes reitera a importância do prosseguimen-
to das atividades escolares. “Com o uso de várias ferramentas 
temos conseguido levar, ao maior número possível de estudan-
tes, as atividades não presenciais que visam à continuidade dos 
estudos durante esse período de distanciamento social no qual 
vivemos. E o portal da escola, que inicialmente tinha como pro-
pósito a divulgação das atividades desenvolvidas na unidade de 
ensino, tem se apresentado como ferramenta importante de 
centralização e organização das atividades não presenciais”. 

De acordo com o estudante Sadraque Silva Nascimento, o início 
das aulas remotas foi um pouco difícil de se adaptar. “Mas logo 
fui melhorando, e os professores sempre estavam disponíveis 
para tirar alguma dúvida ou ajudar na resolução de atividades. 
No fim das contas foi possível, sim, aproveitar o ano letivo e ob-
ter algum conhecimento, já que os conteúdos foram aplicados 
de maneira proveitosa e sempre com um cronograma para fa-
cilitar o acompanhamento. Nesse momento o maior desafio foi 
a conexão com a rede Wi-Fi, que é instável e dificulta o acesso 
aos portais que a escola oferece, como o Google sala de aula e o 
próprio site do colégio; porém, afora isso, acompanhar as ativi-
dades e aulas sempre foi prático”, concluiu o aluno do 1º ano do 
ensino médio.

André Lemuel do Nascimento
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Colégio Estadual Deputado Joaldo Vieira Barbosa 
incentiva a pesquisa e o estudo de forma remota.

Diante do cenário atípico, ocasionado pela pandemia do novo 
coronavírus, que resultou na suspensão das aulas presenciais, o 
Colégio Estadual Deputado Joaldo Vieira Barbosa, localizado no 
território Centro-Sul Sergipano, em Salgado, encontrou um jeito 
bastante criativo de motivar os alunos. Inicialmente, a unidade 
de ensino seguiu a orientação da Secretaria de Estado da Educa-
ção, do Esporte e da Cultura (Seduc), com a oferta de Atividades 
Pedagógicas Complementares. Visando garantir a aprendizagem 
e minimizar o tempo ocioso dos estudantes durante o isolamen-
to social, a escola trabalhou com uma metodologia conteudista, 
por meio de videoconferências realizadas nas plataformas digi-
tais disponíveis, como o Google Meet e o Zoom, juntamente com 
a oferta de atividades devolutivas, administradas por grupos de 
WhatsApp.

A diretora da unidade de ensino, professora Maria Ângela Oli-
veira Santos, ressaltou que, além disso, a Seduc disponibilizou 
o “Estude em Casa”, exibido pelo YouTube e pela TV Aperipê, 
como meios de também contribuir para o aprendizado dos alunos 
de todo o estado de Sergipe, mas a maior parte desses recursos 
requer o uso da internet e de algumas tecnologias. “Nesse mo-
mento começou o grande impasse, pois muitos alunos não ti-
nham acesso a essas ferramentas ou tinham acesso limitado”, 
disse. Ela conta que tudo isso acabou desmotivando os alunos, 
resultando em uma baixa adesão e baixo rendimento nas ativi-
dades. “Além de o formato não ser atrativo, devido ao momento 
de pandemia, a desmotivação e a dificuldade de acesso à inter-
net de parte dos alunos proporcionaram baixa adesão e baixo 
desempenho. Essa realidade fez com que a equipe diretiva e os 
professores buscassem outras metodologias para motivar os es-
tudantes a participarem ativamente das aulas remotas e serem 
protagonistas de sua aprendizagem”, explicou.

A equipe diretiva, juntamente com os professores, resolveu 
adotar uma metodologia mais lúdica, promovendo a 1ª Gincana 
Virtual, que aconteceu no período de 29 de junho a 7 de agosto, 
com o tema “Os Desafios da Educação a Distância em Tempos de 
Isolamento Social”. O projeto foi classificado em 5º lugar na fase 
estadual do Prêmio Gestão Escolar. As áreas do conhecimento do 
Ensino Médio foram divididas em cinco eixos, com três tarefas 
para cada um. A gincana contou, ainda, com as tarefas “Grito de 
Guerra Virtual” e “Cartaz Virtual”, que tiveram como objetivos 
propagar a gincana em toda a comunidade escolar e incentivar a 
participação das turmas.

A gincana virtual teve como finalidades específicas estimular 
a criatividade, a lógica, a interpretação, a expressão corporal, 
a oralidade dos alunos e aumentar a frequência e desempenho 
dos estudantes. Por meio dessa metodologia, foi registrado um 
aumento de 32% para 73% da participação dos alunos nas au-
las não presenciais. A atividade foi composta de 17 tarefas dire-
tamente ligadas ao cotidiano, com uso das tecnologias e redes 
sociais, que foram executadas e preparadas no decorrer de seis 
semanas consecutivas. A diretora salienta que na realização de 
cada tarefa foi exigido o distanciamento social entre os alunos, 
como recomenda a Organização Mundial da Saúde.

Os professores usaram a criatividade e a empatia para formular 
todas as tarefas da gincana, a fim de que houvesse a participa-
ção de todos os alunos, sem exceção. Para a realização das ati-
vidades, foram utilizados diversos recursos, como smartphones, 
computadores interligados à internet, aplicativos e programas 
de videochamada, editores de fotos e vídeos, redes sociais, SMS, 
materiais diversos, entre outros.

A gincana virtual foi bem avaliada pela direção, coordenação 
e professores, tendo os alunos executado 77% das atividades 
propostas, mesmo com as dificuldades apresentadas. “A par-
ticipação dos alunos mais que dobrou em comparação com as 
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atividades remotas realizadas antes do projeto”, disse. Ela conta 
que essa experiência proporcionou um grande aprendizado para 
todos os envolvidos. Os professores e a equipe de estudantes 
aproveitaram as redes sociais e tecnologia como fortes aliadas 
para o ensino e propuseram práticas coletivas e contextualiza-
das. Os alunos foram incentivados à pesquisa e puderam apren-
der diversos conteúdos com as atividades lúdicas propostas. 
Além disso, a gincana colaborou para que eles trabalhassem em 
equipe e demonstrassem várias habilidades na execução das ta-
refas.

A professora Maria Jilmara Barbosa Rodrigues Ferro, que le-
ciona Língua Espanhola e Projeto de Vida, faz um balanço posi-
tivo do projeto. “A Gincana virtual veio, de forma lúdica, tentar 
atingir o maior número possível de alunos, inclusive motivá-los a 
participarem dessas aulas remotas. E a gente pensou tanto nos 
alunos que têm acesso à internet, quanto nos que não têm. E a 
gente atingiu uma percentagem muito alta de adesão e partici-
pação na gincana. Vimos que o lúdico atrai, motiva e faz apren-
der. Então, a nossa gincana foi muito bem-sucedida, nos encheu 
de orgulho, porque a gente percebeu que, dando o direito de o 
aluno participar, ele faz a parte dele”, declarou.

“A gente agradece a todos os professores, alunos e coorde-
nadores que colaboraram para que esse momento de pandemia 
fosse um período de aprendizado e de experiências novas para 
nosso corpo docente e nossos estudantes. Ainda estamos viven-
do um período de ‘novo normal’, que nos requer uma renovação 
diária nas atividades lúdicas, propostas lançadas pelos líderes de 
turmas, docentes e coordenadores que vestem a camisa do Joal-
do Vieira Barbosa”, finalizou a diretora.

PROJETO BEM-SUCEDIDO

Alunos e professores destacaram a importância da Gincana 
Virtual para toda a comunidade escolar no período de pandemia. 
A aluna Cecília Rocha Sales, do 3° ano do ensino médio, disse que 
o projeto foi uma surpresa para todos. “Estamos em um perío-
do difícil, notícias diárias sobre milhares de mortes, isolamen-
to social, problemas familiares e financeiros. E os estudos, em 
comparação a esses acontecimentos, ficaram em segundo plano. 
Com o início do projeto, nós alunos voltamos a colocar os estu-
dos como prioridade. Foi uma forma de estudar e também dis-
sociar desses acontecimentos ruins. O projeto trouxe esperança 
para a gente continuar o ano letivo, como também amenizou a 
frustração que a gente sentiu por não poder realizar nossos pro-
jetos presenciais neste ano. Então, além de trazer os alunos de 
volta ao foco dos estudos, foi um apoio psicológico”, afirmou.

Adelma Eduarda Cruz Silva, aluna do 1° ano do ensino médio, 
também compartilhou sua opinião. “A ação da escola foi impor-
tante porque, em meio a muitos problemas, foi uma forma de 
animar os alunos e sair um pouco da rotina que estavam sendo as 
atividades. A gincana trouxe muito aprendizado e também mui-
to trabalho. Tivemos de ser criativos e organizados para a pre-
paração das atividades e para entregá-las nas datas estipuladas. 
Tenho certeza de que ela foi significativa para todos”, disse.
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O Colégio Estadual João XXIII, localizado no município de Ri-
beirópolis, é um caso de sucesso em sua experiência inovadora 
para driblar as dificuldades impostas pela pandemia da covid-19, 
que deixou mais distante fisicamente os alunos, professores e 
escola, e colocou todos em um lugar de reinvenção. Com 573 es-
tudantes matriculados, a unidade de ensino teve como proposta 
manter a sintonia com os alunos no contexto das aulas não pre-
senciais. Por meio de reuniões virtuais, estudos, planejamentos 
e discussões, professores e equipe diretiva criaram estratégias 
que permitiram a execução das aulas não presenciais, utilizan-
do-se dos grupos de WhatsApp das turmas. Toda essa experiên-
cia deixou evidente a necessidade de uma transformação digital 
e a adoção de novas práticas mediadas pela tecnologia.

A partir da escuta feita por meio dos formulários respondidos 
pelos estudantes, a equipe diretiva percebeu que os grupos de 
WhatsApp eram a melhor ferramenta para a transmissão das 
aulas. Além disso, os professores começaram a experimentar 
as diversas estratégias de práticas das aulas, utilizando meto-
dologias ativas e diversas ferramentas tecnológicas, como as 
plataformas de videoconferência Zoom e Google Meet, o Goo-
gle Classroom, podcasts, gravação de videoaulas, atividades em 
powerpoint e PDF. Outro recurso importante de comunicação 
com a comunidade escolar foi o perfil do Instagram do colégio, 
considerado como um meio importante de propagação das in-
formações. 

Os primeiros desafios dessa nova forma de ensinar foram per-
cebidos já na segunda semana, quando houve uma pequena di-
minuição de participantes nos grupos. Em contato com as famí-
lias, verificou-se que alguns alunos tinham limitações por falta 
de recurso para internet via wi-fi, dados móveis limitados e até 
mesmo a falta de um celular que permitisse o acesso aos recur-
sos. Para facilitar o aprendizado dessa parcela dos estudantes, 
foi disponibilizado todo o material impresso para que os pais 
fossem recolher no colégio, cumprindo todos os protocolos de 
higienização do material para uma entrega segura para todos. 
Outro recurso utilizado foi o uso do livro didático.

Somando a utilização desses recursos com um contato fre-
quente com as famílias, a participação dos estudantes melhorou 
consideravelmente, atingindo um percentual de aproximada-

mente 90%, seja nas aulas por meio dos grupos de WhatsApp ou 
pelo  material impresso.

A diretora da unidade de ensino, Deidiane Jesus de Andrade, 
destaca que tem sido bastante desafiador desenvolver projetos 
nesse momento de distanciamento social. “As aulas não presen-
ciais têm sido uma experiência desafiadora e transformadora. 
Lidamos diariamente com grandes desafios que nos mobilizam 
para a busca de caminhos que nos ajudem a superá-los. Trans-
formamos nossas aulas, nossos projetos, nossa maneira de ensi-
nar, para nos adequarmos a essa nova realidade”, disse.

Já a aluna Mirely Lima Santos, do 9º ano do ensino fundamen-
tal, declarou que as ações da escola são muito importantes neste 
momento delicado em que os estudantes devem fazer de tudo 
para não parar os estudos. “O Colégio Estadual João XXIII não 
esqueceu os alunos neste momento e criou a ideia de continuar 
nossos estudos pelo WhatsApp e tantas outras plataformas vir-
tuais”, afirmou.

CICLO DE LIVES
Com as novas inquietações surgidas durante o período de aulas 

não presenciais, professores e direção do Colégio Estadual João 
XXIII criaram o ciclo de lives, intitulado “Papo 23”. O objetivo foi 
utilizar as redes sociais para aproximar a comunidade da escola 
e tratar de assuntos que promovessem a reflexão e o bem-es-
tar. As lives consistiram em um bate-papo entre a diretora e 
um especialista de alguma área profissional. O primeiro tema 
foi “Saúde Mental”, debatido com a psicóloga Angélica Oliveira. 
Cada live provocou as ideias para o tema seguinte. Desta forma, 
a segunda conversa foi sobre “Saúde Alimentar”, com o nutri-
cionista Júnior Sena.

O terceiro bate-papo foi sobre “Exercícios físicos em tempos 
de pandemia”, com o estudante de Educação Física Bruno San-
tana. Outro tema das lives foi “Projeto de vida – Escutando as 
memórias afetivas e projetando sonhos”, com a professora Lu-
cimeire Mendonça, formadora desse itinerário no Ensino Médio 
Integral. Houve ainda uma live em que aconteceu uma oficina de 
palhaçaria, com a parceria do artista José Roberto, na qual os 
estudantes tiveram acesso a uma aula de arte e valorização da 
cultura, abrangendo as manifestações artísticas locais.

Aulas Não Presenciais:
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PROJETO DE VIDA E ATIVIDADES 
INTEGRADORAS

Um grande diferencial do Colégio Estadual João XXIII são as 
turmas do Novo Ensino Médio que estão desenvolvendo tanto 
as aulas de Projeto de Vida, quanto as atividades integradoras. 
Embora seja um grande desafio envolver os estudantes em aulas 
que não interferem na aprovação ou reprovação e, além disso, 
são executadas no contraturno, os professores têm mobiliza-
do as turmas com várias produções que atendem à proposta do 
desenvolvimento das competências gerais da Base Nacional Co-
mum Curricular (BNCC), bem como os eixos estruturantes dos 
Itinerários Formativos.

Os projetos foram pensados, inicialmente, para serem execu-
tados na unidade de ensino, mas causando algum impacto na 
comunidade, sendo, assim, expandidos para fora dos muros da 
escola. Por conta do modelo das aulas não presenciais, as pro-
duções foram feitas pelos estudantes nas suas próprias casas. 
Participaram desses trabalhos os alunos das primeiras séries do 
Novo Ensino Médio. Foram diversas as atividades integradoras 
desenvolvidas pelos alunos, como a Cine João, Minha Escola Mais 
Viva, Rádio “Onda 23, entre outras.

A aluna Rafaela Oliveira Santana, do 3º ano do ensino médio, 
disse que todos foram pegos de surpresa quando souberam da 
suspensão das aulas presenciais por conta da pandemia, mas 
que as atividades desenvolvidas remotamente foram bem satis-
fatórias. “A escola se reinventou e trouxe aos alunos uma dose 
de motivação e otimismo. Tivemos lives semanalmente com o 
“Papo 23”, as quais possibilitaram a nossa interação sobre te-
mas importantes, como a saúde mental. Além disso, contamos 
também com a exposição, de forma remota, do sexto Sarau Li-
terário, que foi um verdadeiro sucesso entre o público que ficou 
satisfeito com tamanha criatividade e talento dos estudantes. 
Eu achei esses projetos essenciais, principalmente nesse mo-
mento atípico que estamos vivendo, já que possibilitaram nos 
libertar de algumas inseguranças e acreditar em nosso poten-
cial”, declarou.

O itinerário Projeto de Vida tem sido de grande relevância nes-
se momento de pandemia, quando dá a oportunidade do auto-
conhecimento e a capacidade de o estudante dar sentido à vida, 
à sua existência e às maneiras de melhorar o mundo, tomando 
decisões autônomas e responsáveis. A temática “Solidariedade” 
promove o fortalecimento das relações humanas e o sentimento 
de pertencimento. A proposta foi o desenvolvimento, em grupo, 
de sete campanhas sociais de acordo com a realidade do espaço 
em que os alunos vivem.

Após a produção e apresentação nos grupos, as campanhas 
foram compartilhadas nas redes sociais do colégio. Todas essas 
atividades exploraram as habilidades e potenciais dos estudan-
tes, além de expandirem o aprendizado da formação básica para 
práticas que podem despertar, inclusive, para o mundo do tra-
balho.

Gabyel Leite, do 2º ano do ensino médio, destacou que foi muito 
importante para ele participar das diversas atividades não pre-
senciais, em especial os Projetos de Vida. “Por meio da platafor-
ma Zoom, desfrutamos das aulas do Projeto de Vida, nas quais 
tivemos o contato direto com o professor e falamos sobre os 
nossos projetos, desde as dificuldades até como alcançar, além 
de tratarmos de problemas sociais. Isso foi muito importante, 
principalmente em um ano onde a classe estudantil teve difi-
culdades. Mas os encontros online nos fizeram ver que, mesmo 
com grandes desafios, podemos enxergar o amanhã; podemos 
ver que o projeto de vida pode ser concluído”, afirmou.

Para Erick de Jesus Santana, do 1°ano do ensino médio, as 
inovações foram necessárias para que houvesse a absorção do 
conhecimento e a interação entre alunos e professores. Como 
exemplo, ele cita o projeto Minha Escola Mais Viva. “O objetivo 
inicial seria transformar o espaço escolar em um ambiente mais 
vivo e verde. No entanto, as mudanças causadas pela pandemia 
fizeram com que essas práticas fossem realizadas em nossas re-
sidências. Além disso, temos as aulas do Projeto de Vida que nos 
fazem refletir sobre a vida em geral, dando foco aos caminhos 
que devemos trilhar para alcançar nossos objetivos e as escolhas 
que devemos tomar para sermos seres mais íntegros e justos”, 
declarou.

Rafaela Oliveira Santana

Erick de Jesus Santana
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Relato de experiência do Colégio Estadual Barão 
de Mauá na educação em tempo de pandemia.

O Colégio Estadual Barão de Mauá, localizado no Conjunto Jor-
nalista Orlando Dantas, na zona sul de Aracaju, procurou duran-
te todo esse momento de adversidade por conta da pandemia 
da covid 19, soluções para dar continuidade à aprendizagem dos 
seus estudantes. Com um total de 1.235 alunos matriculados, 
distribuídos entre o Ensino Fundamental, Ensino Médio Inova-
dor, Novo Ensino Médio e Ensino Médio Convencional, a unidade 
de ensino desenvolveu, com o auxílio das tecnologias digitais, 
ações como reuniões pedagógicas e de pais, aulas online, elabo-
ração, divulgação e entrega de material pedagógico, Caderno de 
Orientações para as atividades não presenciais, lives solidárias, 
aula pública, Aulões interdisciplinares, gincanas virtuais, entre 
outras. Essas atividades possibilitaram manter alunos e pro-
fessores conectados e dar continuidade ao processo de ensino 
e aprendizagem.

 
Em meados do mês de março, por conta da pandemia, todos da 

comunidade escolar se depararam com uma realidade completa-
mente diferente com a qual estavam acostumados, sendo assim 
lançados a um contexto repleto de desafios. Com a necessidade 
do afastamento social, a equipe diretiva e os professores preci-
saram sair da zona de conforto, pensar novas estratégias meto-
dológicas, encontrar soluções para enfrentar os novos desafios 
e dar continuidade à aprendizagem dos alunos.

A diretora Maria Gisleide Santos Aragão explica que, bem an-
tes do início das atividades não presenciais, a equipe gestora já 
havia proposto aos professores o trabalho remoto. “Para a gen-
te foi um choque de realidade ver nossa escola vazia. Nós não 
queríamos perder o vínculo com nossos alunos”, disse. Ela conta 
que as ações realizadas pela escola aproximaram mais os alunos 
dos professores. “Cerca de 30% dos nossos estudantes não têm 
acesso à internet, então os professores produziram atividades 
e enviaram para o e-mail da escola. Nós imprimimos e avisamos 
aos pais dos alunos. Em alguns casos, nós fomos até as residên-

cias levar os materiais, conversar com os pais. Fizemos também 
a Busca Ativa e tudo isso foi muito salutar para manter o elo 
entre a escola e os estudantes”, declarou.

 AÇÕES
 
Diante da nova realidade imposta, o Colégio Estadual Barão de 

Mauá buscou dar continuidade às atividades de ensino e apren-
dizagem dos alunos. Uma das primeiras ações foi o diálogo en-
tre professores, pedagogas, alunos, familiares e equipe gestora, 
realizados através do WhatsApp. Nessas conversas foi possível 
ouvir as angústias e os anseios iniciais de todos da comunidade 
escolar.

 
Por meio do Google Meet, foram realizadas reuniões pedagógi-

cas com professores, pedagogas e equipe gestora, visando pla-
nejar as estratégias necessárias para desenvolver as atividades. 
Também pela mesma plataforma virtual foram feitas reuniões 
com as famílias dos estudantes.

 
Com o início das aulas remotas, foi oferecida aos professores 

uma gama de opções para atingir o maior número possível de 
alunos, com a utilização dos mais variados recursos tecnológicos 
e metodologias diferenciadas. A escola utilizou diversas estra-
tégias para promover o contato entre aluno e professor, como: 
livro didático, atividades impressas (para os alunos sem acesso 
à internet), vídeos educativos, videoaulas produzidas pelos pró-
prios professores, textos e formulários por meio do Google For-
ms, entre outras, sempre através dos grupos criados no What-
sApp, Google Classroom e também por e-mail.

Para otimizar o contato entre professor e aluno, a equipe peda-
gógica criou um cronograma chamado “Plantão de Dúvidas”, que 
facilitou a comunicação, organizado por disciplina, dia e horário. 
Foi criado ainda um Caderno de Orientações que concede várias 
diretrizes aos alunos com relação ao ensino remoto, entre elas o 
acesso ao Google Classroom, ambiente de aprendizagem virtual.

Uma nova
realidade
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A aluna Heloyza Stefanny de Jesus Correa, do 3º ano do Ensino 
Médio, fez um balanço positivo das ações realizadas. “A gente 
sempre tem uma certa expectativa maior no último ano esco-
lar, mas devido à pandemia, essa expectativa foi cortada pela 
metade. Mas ter direito a uma segunda opção de ensino foi de 
extrema importância para mim. Quanto às atividades propostas, 
posso dizer que foram muito bem trabalhadas. Os professores 
estão sempre dispostos a tirar dúvidas, conseguimos realizar al-
guns projetos com temas muito bons, então, de certa forma, há 
males que vêm para o bem, pois mesmo em casa, nós consegui-
mos pensar fora da caixinha e eu me sinto satisfeita com tudo o 
que foi proposto”, disse.

 AULAS
 
Uma das ações de destaque foi a Aula Pública, aberta a toda a 

sociedade. O evento fez parte da disciplina de Atividades Inte-
gradoras, liderada pelos professores Gustavo Aragão e Simone 
Neves, e foi pensado especialmente para os alunos das 3ª.s sé-
ries do Ensino Médio Inovador. A Aula Pública foi transmitida 
pelo Instagram, um espaço propício para ampliar o seu alcance, 
promovendo um debate fundamentado sobre o racismo estrutu-
ral no Brasil. O tema da aula foi “Racismo – triste realidade bra-
sileira em pleno século XXI”, e o evento levou informação e co-
nhecimento, não somente aos alunos, mas a toda a comunidade.

 
Outra novidade foi o English Songs Project, também transmi-

tido pelo Instagram. A ação teve como objetivo facilitar a com-
preensão da língua inglesa de forma lúdica, motivando os alu-
nos ao desenvolvimento das habilidades linguísticas, artísticas 
e comunicativas, por meio do trabalho com a música e com o 
canto. O projeto continua fazendo a diferença como uma prática 
inovadora.

 
O projeto de Letramento foi outro que também se reinventou. 

Os aulões, que envolvem professores das mais variadas áreas de 
conhecimento e alunos do Ensino Médio, passaram a acontecer 

por meio de lives realizadas através da conta oficial do Instagram 
do colégio. Durante as aulas temáticas, os professores procuram 
abordar temas atuais, que apresentem conteúdos de relevân-
cia social, ampliando e aprofundando o repertório sociocultural 
dos alunos, em especial, daqueles que farão o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). A ação é sempre finalizada com a elabo-
ração individual de uma produção textual, nos moldes do Enem, 
desenvolvida e avaliada de acordo com os critérios exigidos na 
matriz de competências, proposta pelo Inep.

  
O momento atípico também motivou um grupo composto por 

10 professores, das quatros áreas de conhecimento, a pensar 
maneiras de despertar nos alunos a vontade de continuar de-
senvolvendo suas atividades escolares. Desta forma surgiu a 
Gincana Cultural em Plataforma Digital, com o tema: “Cultura 
Sergipana – Conhecer Sergipe para se reconhecer”. A gincana 
foi direcionada aos alunos das 3ª.s séries do Ensino Médio do 
turno matutino. Além disso, os alunos e professores ainda são 
estimulados pela equipe gestora a participar de atividades ex-
ternas, como o Concurso Cordel Covid, realizado pela Cienart; a 
Gincana Virtual Sergipe 200, realizada pela Secretaria de Estado 
da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc); da Olimpíada Na-
cional de Ciências e de cursos de capacitação e desenvolvimento 
profissional, oferecidos pela Seduc com de seus parceiros.

O professor Gustavo Aragão Cardoso, da área de Linguagens, 
destacou a importância das atividades realizadas pela escola 
nesse período. “Diante da situação de adversidade que vivemos 
por conta da pandemia da covid-19, de todo o afastamento so-
cial, a gente encontrou nesse contexto uma uma mola propul-
sora que permitiu nos reinventar e nos motivar uns aos outros 
para continuarmos exercendo as nossas atividades educacio-
nais. Dessa forma, conseguimos encarar esses novos desafios e 
enfrentar essas incertezas do momento, através de um trabalho 
coletivo, de uma gestão participativa, cujos resultados foram 
extremamente positivos e que foram aparecendo gradualmen-
te”, afirmou.

Heloyza Stefanny de Jesus Correa Professor Gustavo Aragão

37



A aprendizagem não pode parar na 
Escola Estadual 8 de Maio.

Os alunos e professores da Escola Estadual 8 de Maio, localiza-
da no bairro Porto Dantas, área carente de Aracaju, foram pegos 
de surpresa no início do ano com a pandemia do novo coronaví-
rus. A unidade de ensino atende a uma demanda de aproxima-
damente 350 estudantes, em uma faixa etária de 6 a 15 anos, 
distribuídos em catorze turmas do 1º ao 5º ano do ensino fun-
damental, sempre buscando ofertar um ensino igualitário para 
todos os educandos.

 
Mesmo com todas as dificuldades surgidas nesse período de 

pandemia, o processo de ensino-aprendizagem não parou. Com 
a suspensão das aulas presenciais, em 17 de março de 2020, a es-
cola continuou enviando para os estudantes, por meio do grupo 
do WhatsApp “Pais do 8 de Maio”, atividades de leitura e inter-
pretação, com o objetivo de incentivar os alunos a lerem mais.

Em junho, a Rede Estadual de Ensino iniciou as “Atividades Não 
Presenciais”, e a equipe diretiva da Escola Estadual 8 de Maio 
reuniu-se com os professores, por meio da plataforma Google 
Meet, para alinhar como seria a metodologia das aulas a partir 
de então. Como a maioria dos alunos não tem acesso à internet, 
todos decidiram que seriam utilizadas apostilas impressas para 
transmitir os conhecimentos enquanto durassem as “Atividades 
Escolares Não Presenciais”.

E unidade de ensino adotou a “Apostila do Saber” como prin-
cipal recurso para as aulas remotas, material que se constituiu 
para todos numa possibilidade de entrar na casa dos alunos, es-
timular a leitura, o conhecimento sobre gêneros textuais e a es-
crita como forma de expressão dos próprios sentimentos, possi-
bilitando aos professores criar oportunidades de aprendizagem. 
O material abrange todos os componentes curriculares, como 
normatiza a Base Nacional Comum Curricular e o Currículo de 
Sergipe. Nessa apostila também vinha uma agenda informando 
as atividades que os alunos iriam fazer em cada dia.

De acordo com a diretora, Andreia Bispo dos Santos, a unidade 
de ensino também adotou a utilização de um diário “por meio 
do qual os alunos escreviam como estava sendo aquela sema-
na em casa com os seus familiares e mandavam para a gente. 
Os professores também tiveram o empenho de sempre mandar 
vídeos incentivando, falando acerca do momento em que todos 
estão vivendo e mostrando regras de higiene pessoal para evitar 
a contaminação pelo coronavírus”.

 
Além dos conteúdos propostos nos Planos Anuais, os profes-

sores buscaram inserir nas apostilas os Projetos Pedagógicos 
trabalhados ao longo do ano letivo, a exemplo do projeto “Lendo 
e Aprendendo: Somos todos iguais”, que teve como objetivo in-
centivar a leitura de clássicos da literatura que abordam a temá-
tica “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”.

 
O debate étnico-racial esteve presente na formulação das ati-

vidades, seja em questões contextualizadas e autoexplicativas, 
no tema de um texto, na composição de personagens negros que 
ilustram o material impresso ou na abordagem de uma data co-
memorativa, como foi o 25 de julho, popularizado como o dia da 
mulher negra. Essa data, por exemplo, foi trabalhada a partir 
de trechos de um cordel de autoria de uma mulher negra nor-
destina, que narra a história de Tereza de Benguela, liderança 
quilombola pouco conhecida nos cotidianos escolares.

 

ENGAJAMENTO

Durante o processo de ensino-aprendizagem foi observado o 
engajamento de todos, sobretudo por causa da parceria feita 
entre a escola e as famílias, cujo elo foi fortalecido. As ativida-
des foram reinventadas para serem aplicadas fora dos muros da 
escola. A professora Ana Paula Santos Oliveira, da “Sala de Re-
cursos”, procurou manter a rotina de atividades com os alunos 
assistidos por ela por meio da página do Instagram da unidade 
de ensino. Esses estudantes receberam a Apostila do Saber com 
questões adaptadas de acordo com a deficiência de cada um.

Apostila do

SABER
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A escola promoveu também o Simulado do Saber. A cada dois 
meses os pais retiravam o material na escola e os alunos tinham 
um tempo para responder às questões. Depois eles devolviam 
em sacolas devidamente higienizadas e os professores faziam a 
correção. “Tivemos a preocupação de receber, fazer as corre-
ções, apontar os erros e acertos, e mostrar onde eles deveriam 
melhorar”, disse a diretora.

Em novembro aconteceu a culminância do projeto sobre cons-
ciência negra, no qual foram trabalhadas as literaturas que 
abordam a temática afro. Os professores receberam vídeos dos 
estudantes contando o seu entendimento acerca das obras lite-
rárias lidas por eles. “A gente recebeu vídeos dos alunos lendo 
pequenas histórias, e é muito gratificante ver que nosso traba-
lho, mesmo sendo realizado remotamente, está surtindo efeito; 
que o estudante está aprendendo”, declarou Andreia Bispo.

O engajamento também se deu de forma satisfatória com os 
alunos que tinham acesso a aulas online. “Eles mandavam dú-
vidas para os professores, que prontamente respondiam, expli-
cavam como resolver as questões”, disse a diretora, relatando 
ainda que a maior preocupação era manter uma rotina e os laços 
entre a escola e as famílias.

Já nas aulas de Educação Física, os professores buscaram tra-
balhar com atividades que os alunos pudessem realizar com 
auxílio dos seus pais ou responsáveis. As questões estavam na 
Apostila do Saber, mas para além desse material, os professores 
gravaram vídeos com o objetivo de promover o movimento cor-
poral dos estudantes e seus familiares.

ELO ENTRE ESCOLA E FAMÍLIA

Alunos e professores estiveram juntos durante todo esse tem-
po em que as aulas aconteceram de maneira não presencial. Com 
as diversas atividades realizadas pela escola, por meio de ma-

teriais impressos ou de forma online, o elo entre escola e as fa-
mílias dos alunos foi fortalecido, garantindo a continuidade do 
processo de ensino-aprendizagem. “Busquei interagir colocan-
do-me no lugar do outro, como professora e também como mãe 
de filhos, que estavam tendo oportunidades de ensino, mesmo 
que remoto. Apoiei a Escola Estadual 8 de Maio e abracei a cau-
sa das aulas remotas, que, diante de tantas especulações e su-
bestimações, surpreenderam-nos pela devolutiva, empenho dos 
pais e pelo desenvolvimento e criatividade de muitos alunos. Não 
foi um ano perdido se houve os esforços de professores, pais e 
alunos; foi um ano atípico, de estratégias diferenciadas de ensi-
no, que para mim ficarão marcadas na história”, declarou a pro-
fessora Lisandra Bispo Santos.

Juliana Matos Rodrigues é mãe do aluno Vinícius Alexandre Ma-
tos Rodrigues, do 5º ano do ensino fundamental. Ela se mostrou 
bastante satisfeita com as ações da Escola Estadual 8 de Maio no 
período da pandemia. “A escola, juntamente com a Secretaria de 
Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, conseguiu manter 
os alunos em casa e acompanhando o ano letivo. Foi algo muito 
bom porque a equipe escolar nos enviou não apenas os mate-
riais impressos, mas também os livros didáticos que os alunos 
receberam no início do ano. Tivemos todo o apoio da escola, por 
meio de vídeos, aulas explicativas e conteúdos pelo WhatsApp. 
Vejo que, apesar de as aulas terem sido ministradas remotamen-
te, não houve atraso nos conteúdos e as crianças conseguiram 
acompanhar”, disse.

Daiane da Silva Santos, mãe da pequena Any Vitória, do 1º ano 
do ensino fundamental, também compartilhou sua opinião. “Du-
rante todo esse tempo a escola nos enviou os deveres de casa 
pelo WhatsApp, os professores respondiam a todas as dúvidas 
que a Any tinha, então vemos que, dessa forma, a escola conse-
guiu fazer com que as crianças não ficassem paradas”, afirmou.

Any Vitória Vinícius Alexandre
e sua mãe, Juliana Matos
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Um novo desafio no Colégio Estadual Cel. May-
nard Gomes.

Na busca por alternativas para continuar ofertando educação 
ao público estudantil matriculado na Rede Pública Estadual de 
Educação de Sergipe, muitas unidades de ensino passaram por 
um processo de transição de metodologias e formatos de ensino 
e aprendizagem, alterando completamente a rotina de famílias 
inteiras. 

Quando o Governo de Sergipe anunciou a suspensão das aulas 
ainda no início do ano letivo em função da pandemia da covid-19, 
os professores do Colégio Estadual Coronel Maynard Gomes, no 
município de Porto da Folha, os quais lecionam nas turmas do 
Ensino Fundamental I (1º ao 5° ano), mantiveram contato com 
os estudantes por meio do envio de atividades e da criação de 
salas virtuais no WhatsApp, principal meio de comunicação nas 
aulas remotas.

Com as atividades a distância tornando-se realidade no pe-
ríodo de suspensão das aulas presenciais, a equipe gestora do 
colégio realizou um mapeamento para identificar os estudantes 
que não conseguiam acompanhar as atividades no formato on-
line. Foi necessário listar aqueles sem acesso às redes de wi-fi 
ou dados móveis, ou mesmo os que não podiam se deslocar até a 
unidade escolar para buscar o material impresso.

Dessa forma, a equipe gestora se concentrou em identificar os 
552 estudantes matriculados na unidade de ensino e conhecer as 
dificuldades que podiam gerar o afastamento das obrigações es-
colares ou o abandono. Desses, 57 estudantes não tinham acesso 
à internet, sendo disponibilizados semanalmente na unidade de 
ensino materiais didáticos impressos. “Diante de um cenário de 
não acessibilidade universal à internet por todos os alunos, 57 
discentes informaram que não tinham acesso à internet. Deci-
diu-se pela disponibilidade semanal na escola de materiais di-
dáticos impressos aos pais e responsáveis legais dos alunos”, 
declarou Jucieleide Lima, diretora do Colégio Maynard Gomes.

Assim como na maioria das instituições de educação, as aulas 
só foram possíveis pelo uso de Tecnologias da Comunicação e 
Informação (TICs): WhatsApp, Classroom, Google Forms, Goo-
gle Meet, vídeos e apostilas digitais, além de recursos impres-
sos direcionados, especialmente, aos alunos sem acesso regular 
à internet. O primeiro método para manter o contato com os 
estudantes e responsáveis foi por meio da criação de grupos de 
WhatsApp. 

“Optamos por utilizar o recurso de grupos de WhatsApp nas 
turmas dos anos iniciais, por saber que os pais estariam jun-
tos aos filhos no acompanhamento das aulas, os quais também 
apresentaram dificuldades no uso das tecnologias. Os grupos 
seriam administrados apenas por dois professores”, explicou 
a diretora Jucileide. Além disso, escutas telefônicas e virtuais, 
reuniões com pais ou responsáveis foram organizadas para não 
somente aproximá-los da escola como também para agregá-los 

na busca por soluções positivas referentes à educação das crian-
ças e adolescentes matriculados na unidade. 

Com as atividades escolares na modalidade remota guiada pe-
los professores, os três instrumentais de acompanhamento pe-
dagógico em vigor são utilizados pela equipe gestora da unidade 
escolar Maynard Gomes para identificar a frequência, partici-
pação, desempenho qualitativo, além de auxiliar na definição de 
estratégias pedagógicas a serem traçadas pela escola e pela Di-
retoria Regional de Educação 7, sediada no município de Gararu, 
no Médio Sertão sergipano e responsável pelas escolas estaduais 
em funcionamento também nos municípios de Itabi, Nossa Se-
nhora de Lourdes e Porto da Folha. 

A tônica do trabalho desempenhado pela equipe gestora e pro-
fessores da unidade de ensino foi o audiovisual, fundamental-
mente incorporado às aulas remotas. Nesse contexto, o colégio 
conquistou medalhas de prata e bronze no concurso de cordel 
promovido de forma virtual pela DRE 7. O projeto foi abraçado 
por Edilane Lima, mãe do aluno Yuri Gabriel, matriculado no 4º 
ano. Eles gravaram um vídeo recitando um cordel criado por Yuri 
e seus colegas de classe com a ajuda da professora Rosângela 
Campos. 

“A DRE 07 promoveu um concurso literário em forma de cordel 
para comemorar a data alusiva ao bicentenário de Sergipe. A mi-
nha turma de 4º ano participou do concurso e ficamos com o se-
gundo lugar. Eles me enchem de orgulho”, declarou a professora 
Rosângela. O pequeno Yuri fez o dever de casa e se reuniu com 
os colegas para produzir um cordel com o tema proposto. “Eu 
e meus amigos passamos duas semanas juntamente com nossa 
professora aprendendo sobre cultura, pois não sabíamos tudo. 
Nossa professora nos ajudou a pesquisar. Eu fui escolhido para 
gravar porque o meu canal já tinha me dado o costume, e então 
eu e minha mãe gravamos esse lindo trabalho”, disse o pequeno 
Yuri. 

Edilane Lima, mãe do aluno, além de auxiliá-lo na atividade, 
também aparece no vídeo ao lado do filho recitando algumas 
estrofes da produção intitulada “Sergipe independente” e, para 
isso, aprenderam juntos sobre a história e a cultura sergipana. 
Assim como Yuri, a aluna Évila Catiane, que estuda em uma das 
turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA), alcançou a me-
dalha de bronze no mesmo concurso. Ela teve o apoio da profes-
sora Jarleide Almeida, autora do cordel. A parceria rendeu para 
Évila uma experiência enriquecedora. “Amei participar do con-
curso de cordel e também gostei muito de declamar o cordel”, 
disse. 

Em meio aos desafios evidentes da educação durante a pande-
mia, a diretora Jucileide reflete sobre a conduta de uma equipe 
concentrada não somente em superar os obstáculos, mas tam-
bém em criar alternativas positivas para toda a comunidade 
escolar. “Conseguimos demonstrar que o papel de liderança da 
equipe gestora e a união de forças com a comunidade escolar faz 
em a diferença no trabalho pedagógico”.
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“Com a finalidade de continuar com as atividades escolares, a 
equipe gestora precisou buscar meios  de se apoiar em tecno-
logias digitais, com suporte remoto e novas metodologias, pois 
as aulas presenciais foram substituídas por atividades não pre-
senciais, ou seja, de ensino remoto, sendo que não houve tempo 
hábil para professores e alunos se adaptarem à nova realidade”. 

É assim que o gestor Pedro Jonathan, do Centro de Excelên-
cia Manoel Messias Feitosa, unidade que oferta o Ensino Médio 
em Tempo Integral, situada no município de Nossa Senhora da 
Glória, Sertão sergipano, compreende o impacto da pandemia do 
novo coronavírus na vida das pessoas, aqui, sobretudo da comu-
nidade que teve que se afastar do espaço escolar, dos agentes 
educacionais e das aulas presenciais, sem aviso prévio. 

Essa mudança brusca de cenário coincidiu após um mês do iní-
cio do ano letivo 2020, em 17 de fevereiro. Os estudantes fre-
quentaram as aulas presenciais durante um mês, de lá para cá, 
muitos foram os estudos, avaliações, reuniões, diagnósticos e 
discussões atribuídas ao direito fundamental em ofertar educa-
ção. Desse modo, as instituições de ensino passaram a fomentar 
e criar novos formatos e metodologias de ensino e aprendizagem 
para oferecer educação, tornando tudo isso possível por meio do 
aprimoramento dos conhecimentos em Tecnologias da Informa-
ção e Comunicação (TICs). 

Com base nos fundamentos da gestão participativa e democrá-
tica, a equipe gestora e a comunidade escolar participaram das 
tomadas de decisões da escola. Para fortalecer a comunicação e 
o engajamento dos professores, dos estudantes e dos responsá-
veis, algumas ações foram realizadas, dentre as quais diversas 
reuniões online, comunicação via telefone e redes sociais com 
professores, estudantes e responsáveis. 

Entre outras ações mencionadas pelo gestor Pedro Jonathan 
estão as aulas ministradas no Google Meet, criação de salas de 
aula virtuais para envio e devolutiva das atividades, criação de 
grupos de WhatsApp por turmas e disciplinas, bem como com 
pais/responsáveis, e a participação dos membros da equipe ges-
tora para orientá-los e também enviar atividades. 

“Outro ponto a ser salientado é que todos os estudantes ma-
triculados na escola receberam o livro didático, sendo este uma 
ferramenta de ensino importante para o aluno na hora de apren-
der e também um parceiro do professor na hora de planejar”, 
mencionou o diretor Pedro Jonathan, pois embora um número 
reduzido de alunos que não têm acesso à internet, tem a alter-
nativa de estudar pelo livro, com o suporte de material comple-
mentar, evitando que estudantes, sobretudo da zona rural, não 
evadam da escola. 

ADAPTAR-SE AO NOVO

Com pouca habilidade inicial em tecnologias digitais, a profes-
sora Aline Maria Braga, coordenadora da unidade Manoel Mes-
sias Feitosa, reconhece ter passado pelo desafio de aprender e 
de adaptar- se ao espaço digital na perspectiva da Educação. Ao 
contrário de Aline, o marido e colega de trabalho Matheus Ribei-
ro Costa tinha familiaridade com o modo online. Logo, agilizou a 
criação  das salas virtuais no Google Classroom, o que suscitou 
em adequações de horários, aulas remotas, grupos de WhatsA-
pp; e uma busca incessante para que o aluno não desistisse de 
estudar durante a pandemia. 

Uma ferramenta importante e muito utilizada na unidade es-
colar Manoel Messias é a Plataforma Zoom, resultado de uma 
parceria da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da 
Cultura (Seduc) com a Universidade Tiradentes (UNIT). Por meio 
do serviço Google for Education, a unidade escolar não somente 
obteve a licença para usar o serviço, como também ministrar as 
aulas e, principalmente, administrar, tendo mais espaço no drive 
para gravar todas as aulas. “Então, aquele aluno que não pode 
assistir àquela aula no momento, essa aula fica gravada e dispo-
nibilizada no Google. Essas turmas são criadas e compartilhadas 
por meio da plataforma”, explicou o gestor Pedro Jonathan.

Além disso, o youtube também se destacou como uma plata-
forma audiovisual fundamental para a realização de atividades 
que envolvessem também outros agentes educacionais, como 
professores universitários, profissionais e ex-alunos. Na disci-
plina de projeto de vida, dedicada a sugerir um plano de ação 

Com base nos fundamentos da gestão participativa e democrática, o Centro de Excelência 
Manoel Messias Feitosa inicia o estudo remoto.
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que objetive o aluno traçar um caminho para um futuro pessoal 
e profissional, os professores articuladores do Ensino Médio In-
tegral, ofertado na unidade, organizaram lives no YouTube TV 
CEMMF, canal do próprio centro de excelência, para realizar e 
compartilhar momentos de intercâmbio de conhecimento e ex-
periências.

O professor Jorge Henrique, que leciona Língua Portuguesa na 
referida unidade escolar, explica que a disciplina se divide em 
três etapas: autoconhecimento (1° ano), elaboração do projeto 
de vida (2° ano) e  mercado de trabalho (3° ano), tendo a de-
dicação da professora Gisele Araújo, com as turmas do 1°ano, o 
professor João Batista com as turmas do 2° ano, e o professor 
Jorge Henrique com os alunos do 3° ano. 

“As lives integram entrevistas cujas abordagens interconec-
tam essas três perspectivas. A partir do bate-papo com ex-alu-
nos, profissionais liberais, especialistas convidados, professores 
e equipe gestora da escola, as questões que surgem são discuti-
das de forma descontraída e ganham a dimensão de experiência 
de vida dos entrevistados, gerando empatia nos alunos e des-
pertando a reflexão num plano de afetividade. Os alunos gos-
taram muito e interagem ao longo das lives e, durante a semana 
nas aulas, a conversa ainda rende”, relatou o professor Jorge 
Henrique. 

Na live inicial, o convidado foi o professor Rivaldo Sávio, da 
Universidade Federal de Sergipe, para falar sobre orientação vo-
cacional com os alunos concluintes. Em sua maioria, os encon-
tros abordam a trajetória de vida, as escolhas e a carreira pro-
fissional do entrevistado. A partir daí os três eixos da disciplina 
dão margem a uma discussão transversal. 

RESULTADOS 

No que tange à análise de resultados, a equipe gestora salienta 
que é fundamental o desenvolvimento de estratégias satisfató-
rias, sendo importante utilizar indicadores de desempenho, ou 
seja, orientadores de trabalho, para acompanhar a evolução dos 
estudantes. Neste cenário, alguns indicadores foram utilizados 

com maior frequência, o primeiro foi o acompanhamento do de-
sempenho dos estudantes, com as ações voltadas para as au-
las remotas; e a avaliação objetiva, realizada semanalmente por 
área do conhecimento no Google Forms. O segundo indicador é 
o acompanhamento da participação dos estudantes, o qual se 
baseia na participação diária e semanal nas videoconferências, 
lives e devolutivas das atividades. 

Para obter resultados desejáveis no contexto da pandemia, o 
engajamento e a disponibilidade dos professores na realização 
das atividades, a participação dos estudantes, e a confiança dos 
pais no trabalho realizado pela escola, foram os impulsionado-
res da operacionalização e, principalmente, provou que a gestão 
participativa e democrática, que é a participação de todos nas 
tomadas de decisões da escola, não só funciona como inclui toda 
a comunidade escolar também na programação de objetivos, im-
plementação de projetos e no auxílio da execução de atividades 
conjuntas. 

“É importante frisar que a avaliação desse processo não pre-
sencial é constante. Desta forma, quinzenalmente são realiza-
das reuniões da equipe gestora com os professores e estudantes, 
para analisar pontos positivos e pontos que podem ser melhora-
dos, e assim buscar soluções conjuntas”, concluiu o gestor Pedro 
Jonathan. 

Assim, o gestor também aponta a superação de desafios, um 
alívio em meio ao ano de 2020. Nesse sentido, a falta de estru-
tura tecnológica na escola foi um fator superado. Assim como 
manter os alunos focados e motivados nessa quebra de paradig-
ma, que é a mudança de um modelo presencial para um modelo 
de ensino a distância. A mudança no comportamento de alguns 
professores, no tocante à criatividade das aulas, ou seja, deixar 
para trás as aulas puramente expositivas e determinar um siste-
ma avaliativo com ferramentas que possibilitem aos professores 
encontrarem caminhos para medir a qualidade do aprendizado 
dos estudantes e oferecer alternativas para uma evolução mais 
segura. 
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É em Maruim, município sergipano com cerca de 18 mil habi-
tantes, que o Centro de Excelência Dr. Alcides Pereira, unidade 
escolar que oferta o Ensino Médio em Tempo Integral, conta a 
trajetória escolar de 315 alunos matriculados e estudando du-
rante o período de pandemia do novo coronavírus. Assim como 
na maioria das unidades educacionais, a surpresa de estar diante 
de um cenário inimaginável foi transformado por muito esforço 
e dedicação. 

Segundo o site Brasil Escola, as aulas remotas realizadas no 
contexto do coronavírus são atividades de ensino mediadas pela 
tecnologia, mas que se orientam pelos princípios da educação 
presencial. “Aulas remotas oferecem a continuidade da escola-
rização por meio de recursos tecnológicos, só que a distância. 
Normalmente, as lições são encaminhadas às turmas pelos pro-
fessores de cada matéria, no mesmo horário da aula presencial”, 
publicou o site. E assim, uma espécie de revolução digital esta-
beleceu-se em curso em todos os setores da sociedade, como 
educação, saúde, economia e etc. 

Afim de não ficar para trás, a unidade escolar Alcides Pereira 
se apropriou dos métodos digitais no âmbito da educação, como 
utilizar salas de aulas virtuais, realizar reuniões por meio de vi-
deochamada em plataformas como o Zoom, Google Meet e, os 
mais populares, YouTube e WhatsApp. Agora, mais do que antes, 
a comunidade escolar se volta para a tela travando a luta diária 
de aprender ou de ensinar, para citar a perspectiva dos profes-
sores. Assim, a saída positiva para o problema consequente da 
pandemia foi o de implementar o ensino híbrido, oferecendo au-
las presenciais inicialmente para o público da 3ª série do Ensino 
Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Profis-
sional, ao tempo em que aulas remotas se tornem complemen-
tares. 

O Centro de Excelência Dr. Alcides Pereira afastou o ócio da 
vida dos estudantes matriculados, apresentando e operando em 
novas ferramentas, serviços e metodologias de ensino e apren-
dizagem para serem desempenhadas durante o período que du-
rar o ensino remoto em função da larga escala de contaminação 

de covid-19. A gestora da unidade, Jeiza de Souza, conta que 
após a suspensão das aulas refletiu sobre o papel social da esco-
la. “O foco das nossas ações na pandemia são para que os alunos 
não se distanciem da escola e sintam-se acolhidos”, disse.

A habilidade que muitos professores apresentaram e adequa-
ção daqueles aos novos conhecimentos em tecnologias digitais 
para oferecer aulas remotas foram resultado de pesquisa, obs-
tinação e muita dedicação individual. Do mesmo modo, equipe 
gestora e demais colaboradores lotados nas unidades escolares 
passaram por capacitações ofertadas pela Secretaria de Esta-
do da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), a exemplo de 
manejo de alimentos, produção e edição de vídeo, entre outras 
formações, também, pedagógicas. 

Quando o assunto é a coordenação pedagógica, o coordenador 
Jamisson Carvalho, do Alcides Pereira, ressalta a importância de 
prestar um serviço com unidade, trabalhando de forma alinhada 
com os professores. “Criamos grupos de WhatsApp por turma, 
grupos com os pais dos alunos por séries e turma; trabalhamos 
tanto a parte de Base Nacional Comum Curricular como a parte 
diversificada do currículo; tivemos momentos de live com psicó-
logos organizados pelas professoras da área de linguagens, com 
alguns profissionais militares, profissionais da saúde; para que 
nossos alunos, mesmo que de forma remota, tenham contato 
com alguns profissionais e assim se decidam sobre o que seguir 
profissionalmente”, disse. 

Na prática docente do professor de física, Carlos Michel Fer-
reira, desempenhado ao lado dos colegas professores e gestores, 
o foco é a conexão com os estudantes, manter-se em contato, 
trocando informações e conteúdos. Estar disponível durante o 
horário da aula, transformar o espaço onde se vive em um lugar 
possível para os estudos. Foi dessa maneira que o professor Car-
los Michel conseguiu estabelecer um contato permanente com 
os alunos nas aulas de física. Primeiro uma conversa inicial para 
subsidiar os ensinamentos e aprendizados programáticos, à luz 
da BNCC.
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Ao fim de cada aula um quiz de perguntas e respostas relacio-
nado à matéria é realizado pelo professor, como uma forma de 
testar a atenção dos alunos durante a aula remota. A participa-
ção é significativa, em função de os alunos estudarem o Ensino 
Médio com as atenções direcionadas para o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). “Procuro também conversar com os cole-
gas da área de ciências da natureza e o coordenador para promo-
ver aulas interdisciplinares sobre temas como ataque com bom-
ba a Hiroshima e Nagasaki, a morte do ator Chadwick Boseman 
(filme Pantera Negra), Consciência Negra, Mulheres na Ciência 
e etc., o que motivou muito a participação e o desenvolvimento 
das atividades”, completou o professor Carlos Michel. 

As metodologias de ensino e aprendizagem mudaram, é evi-
dente, o que não mudou foi a dedicação de milhares de profissio-
nais que trabalham em função da educação para todas as pes-
soas que precisam pisar o chão da sala. Esse direito é garantido 
quando a comunidade escolar, poder público e a sociedade em 
geral cumprem seus papéis. 

E os estudantes têm se esforçado. De acordo com a diretora do 
Centro de Excelência Dr. Alcides Pereira, Jeiza de Souza, a ade-
são dos alunos às atividades da parte diversificada do Currículo 
no Ensino Integral prova o sentimento de compromisso. “Disci-
plinas como Projeto de Vida, Eletivas e Práticas Experimentais 
ganharam força nestes dias de isolamento, além de dar suporte 
às disciplinas da BNCC em seus conteúdos”, concluiu.

O que ajudou a promover o engajamento dos estudantes e tam-
bém das famílias foi o despertar da responsabilidade de todos 
quando o assunto é a educação da sociedade. O isolamento so-
cial, restrição provocada pela pandemia, fez a sociedade revisi-
tar algumas prioridades . No que tange à análise de participação 
dos alunos nas atividades online e impressa, a unidade segue as 
determinações dos decretos e portarias emitidas pela Seduc. 

Para saber mais acesse http://seduc.se.gov.br/ 
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Situada no povoado Triunfo, no município de Simão Dias, Re-
gião Centro-sul de Sergipe, a Escola Estadual Vereador Manoel 
Sobrinho oferta educação a 110 alunos matriculados. Na unidade 
estudam crianças e adolescentes nas turmas dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, ou seja, do 1º ao 5º ano. Elas também foram 
afetadas pelos impactos educacionais provocados pela pandemia 
do novo coronavírus. Porém, o esforço concebido pela unidade 
para que os estudantes continuassem com as atividades escola-
res, apesar de tudo, resultou em um movimento que uniu ainda 
mais as famílias e toda a comunidade escolar. 

Com um plano de trabalho em mãos, a equipe de profissionais 
da escola aplicaram as soluções encontradas acerca dos efeitos 
do distanciamento social na vida dos estudantes e sobre a garan-
tia da continuidade do processo educacional. Para tal, acionaram 
uma metodologia trabalhada no desenvolvimento do ensino não 
presencial, por meio de um trabalho pedagógico processado de 
maneira participativa, envolvendo professores, conselho escolar 
e pais/mães de alunos. 

A autonomia para buscar as soluções que contemplassem a co-
munidade rural e adjacências, em função das localidades onde 
residem as crianças, a escola elaborou atividades de aprendi-
zagem, meios e recursos de comunicação possíveis de serem 
trabalhados e ao mesmo tempo acessíveis a todos/as de forma 
dinâmica, atrativa e instrutiva. 

Fundamental para alcançar o objetivo primordial de oferta da 
educação, a participação ativa das famílias possibilitou o alcance 
de 100% dos estudantes, considerando, no entanto, as condi-
ções socioeconômicas dos alunos para o acesso de atividades por 
meio digital, disponibilizando material didático e complementar 
para aqueles sem acesso à internet ou a equipamentos tecnoló-
gicos, como aparelho celular ou computador. 

No campo digital, o WhatsApp foi o principal meio de interação 
durante as aulas não presenciais, o qual também já era bastante 

utilizado anteriormente para a divulgação de informes e ações 
da escola. “Nós optamos, em comum acordo com professores e 
familiares, trabalhar com um grupo por turma, no formato de 
postagem apenas por administrador. A escolha desse formato se 
deu porque os pais reclamavam que a postagem da aula se perdia 
em meio a tantas informações registradas pelos alunos. Sendo 
assim, ficou definido que as devolutivas seriam no privado do 
professor. O grupo só fica aberto quando há atividades intera-
tivas como gincanas ou jogos”, cita a gestora Adriana Souza de 
Santana.

Segundo ela, a comunicação feita para promover engajamento 
por parte dos professores, estudantes e responsáveis se deu por 
meio de reuniões virtuais realizadas no Google Meet com pais, 
professores e comunidade escolar, com a finalidade de sensibi-
lizar e divulgar as estratégias a serem utilizadas no período de 
ensino remoto; além do uso de cards, vídeos e comunicados es-
critos e disponibilizados nas redes sociais (whatsapp, facebook 
e instagram). 

Passada a fase de adaptação, ou melhor, enfrentando com êxito 
o desafio, o acompanhamento do desempenho dos estudantes 
se dá com a devolutiva das atividades cumpridas. Para isso, di-
versas são as formas, não somente digital e online, encontradas 
para efetivar, ainda que parcialmente, o ensino e a aprendizagem 
entre professor e aluno na forma remota. 

“O envio de fotos e vídeos para o professor durante o período 
das aulas não presenciais e apresentação dos mesmos no retor-
no das aulas presenciais, a observação da desenvoltura do aluno 
na exposição de ideias por meio das plataformas interativas e a 
devolução das atividades impressas na quinzena. Os professores 
fazem o registro em lista de frequência específica para o mo-
mento, tendo por base a matrícula do SIGA são meios pelos quais 
a equipe escolar avalia qualitativamente o desempenho escolar 
dos estudantes”, relatou a diretora Adriana. 

Participação ativa da família na Escola 
Estadual Vereador Manoel Sobrinho.
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O alinhamento do planejamento, avaliação e replanejamento 
são feitos por meio de reuniões virtuais quinzenais entre pro-
fessores e equipe diretiva. Os resultados são observados com o 
retorno dado pelos alunos seja por fotos e vídeos, seja pela par-
ticipação nas aulas interativas ou pela devolutiva das atividades 
impressas.

As principais dificuldades enfrentadas são referentes a uma 
parcela de alunos que têm pouco apoio da família e apresentam 
dificuldades na realização das tarefas. “É preciso estar em con-
tato constante com as famílias por meio telefônico para que es-
tas compareçam à escola, para dar orientações e avaliar o enga-
jamento dos alunos nas atividades propostas”, relatou a gestora 
Adriana. 

Para fomentar a reunião de pais, mães ou responsáveis dos alu-
nos, a unidade traçou a meta de realizar um encontro por mês. 
O momento serve para informar e orientar sobre o ensino re-
moto, assuntos relacionados às atividades escolares, bem como 
ouvir opiniões e sugestões. O fato de os pais se tornarem aliados 
dos agentes educacionais visando ao sucesso das aulas remotas, 
gera uma rede de apoio e proteção para que as crianças que ini-
ciam a trajetória escolar não se deparem com prejuízos irrever-
síveis em função da suspensão das aulas presenciais. 

As crianças deveriam estar na escola, no ambiente que promo-
ve a vida social, porém, as consequências da pandemia apontam 
para a alternância de metodologias de ensino e aprendizagem, 
tangendo a comunidade escolar para o ensino remoto em cará-
ter não permanente. Para substituir a rotina escolar em sala de 
aula, por meio do grupo de WhatsApp, os professores enviaram 
áudios explicativos, links de vídeos, proposta de atividades no 
livro didático ou impressas. A cada quinzena eram distribuídos 
os roteiros com as tarefas e um bloco de atividades. 

“Os professores ficaram online de segunda a quinta-feira, du-
rante o seu turno de trabalho, geralmente em um período de 
duas horas para esclarecer dúvidas, mediar o desenvolvimento 
das atividades e dar retornos sobre o envio dos alunos”, relatou 
a gestora da unidade, Adriana, ao exemplificar uma das ações 
de atendimento aos alunos. Uma ação de que a escola não abriu 

mão em realizar durante o período de pandemia foi o projeto de 
leitura. 

A cada quinze dias os pais, mães ou responsáveis dos estudan-
tes se deslocam até a escola para buscar um livro da carroteca, 
uma biblioteca itinerante sediada na própria unidade. Um ca-
derno de registro é preenchido para o  acompanhamento desses 
livros. Quando eles devolvem o material, os mesmos são separa-
dos por um período devido aos riscos de transmissão da covid, 
e depois utilizados novamente. Os alunos preenchem fichas de 
leitura, gravam vídeos fazendo o reconto ou a produção textual.

Mas as aulas também acontecem de outras formas para que 
a aprendizagem se torne não apenas um dever a ser cumprido, 
mas que possa também proporcionar a diversão necessária para 
aprender de outro jeito. Assim foi a Gincana, realizada para ce-
lebrar a independência de Sergipe e o Folclore Brasileiro. Os de-
safios propostos envolviam atividades de História, Cultura Ser-
gipana, Matemática, Língua Portuguesa e etc., estabelecidas por 
meio de critérios.

Um exemplo de como funcionam as aulas remotas nos anos ini-
ciais do Ensino Fundamental é o relato da prática docente da 
professora Sandra Abreu. Ela leciona para a turma do 3º ano, 
composta por crianças na faixa etária entre 8 e 9 anos. A ro-
tina começa com o planejamento da aula considerando o novo 
cenário e, em consequência, a nova forma de trabalhar remo-
tamente. Assim, a professora Sandra prepara aulas embasadas 
nas capacidades e habilidades dos estudantes. Esse processo de 
montagem das aulas não presenciais conta com a inserção de 
atividades mais lúdicas, que possam envolver os estudantes em 
meio à tarefa, de modo que os façam esquecer, ainda que ligeira-
mente, que está em casa e não na sala de aula, em um momento 
de concentração.

A professora Sandra percebeu no percurso que algumas crian-
ças bastante inibidas no dia a dia da sala de aula nas quais pas-
saram a ser mais expressivas nas atividades onde é necessário 
gravar um vídeo, por exemplo. A desenvoltura é outra, talvez 
porque os nativos digitais são essas crianças, já que nasceram e 
cresceram com as tecnologias digitais presentes na sua vivên-
cia. “As devolutivas das crianças mostram que momentos em 

David Alexandre
e David Ariel
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sala  elas eram inibidas e hoje já enviam um vídeo com leitura, 
com produções de acordo com o nível e a idade delas, mas que 
provam estar construindo dia após dia”, disse. 

Já a professora Jéssica Adauto, regente de classe do 4º ano (9 
e 10 anos), confessa que foi se reinventando a cada dia ao passo 
que ocorriam mudanças significativas na prática docente e na 
vida de cada indivíduo da comunidade escolar. Segundo ela, o 
foco foi manter o vínculo com os alunos, dispondo de não so-
mente as aulas, mas verdadeiramente de um apoio para suprir ou 
minimizar a ausência física da professora, sendo estabelecida a 
meta de não estacionar no tempo e semear a esperança. “Foi fá-
cil? Não, nada fácil. Está sendo fácil? Não. Não está sendo fácil. 
Mas está sendo possível, estamos dando o nosso melhor, e cada 
dia nos reinventando e nos adaptando”, concluiu. 

Segundo Jéssica, a prática docente foi constantemente esti-
mulada pelos gestores, provocando também o engajamento dos 
alunos, sempre considerando a realidade em que vivem cada 
criança e suas famílias. Alguns dos métodos utilizados por ela 
promoveu a participação de pais, reforçando no dia a dia que as 
crianças precisam do apoio da família no processo de ensino e 
aprendizagem, seja com o pai ou a mãe realizando tarefas con-
juntas, como leitura e outras atividades cognitivas. 

Para isso, a docente abusou da criatividade e da persistência. 
Na leitura, Jéssica intensificou as contações de histórias online. 
Na frente da tela, ela revalidou para as crianças que a prática 
de leitura deve ser feita em casa, durante as aulas remotas ou 
nos horários livres. A fim de fomentar a construção de brinque-
dos partindo da ideia de sustentabilidade, a professora lançou 
o desafio de as crianças construírem um brinquedo com caixas 
de papelão, principalmente, sejam de remédios ou maiores. Os 
alunos fizeram robôs, maquetes de cidades e casas. Além dis-
so, orientou os alunos a confeccionarem também objetos sólidos 
geométricos, diversificando e adaptando o conteúdo de cada 
disciplina. “Estamos por aqui nos reinventando a cada dia e bus-
cando novas alternativas para suscitar aprendizagem nos nos-
sos pequenos e o quanto a educação é importante, o quanto a 
educação é necessária”, concluiu Jéssica. 

Lara Elloah Maciel Santos

José Allan Nascimento de Jesus
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Na tentativa de estabelecer um diálogo ainda mais perene e 
consistente com educadores da Rede Pública Estadual, a Se-
cretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Se-
duc) elaborou, por meio do Departamento de Educação (DED), o 
projeto Boas Práticas na Rede, que consistiu ao longo de 2020, 
realizar encontros online por meio de transmissão ao vivo no 
YouTube Educação Sergipe, a fim de suscitar a socialização de 
experiências e de práticas exitosas aplicadas pelas unidades es-
colares durante a pandemia do novo coronavírus.

O projeto foi iniciado em agosto e seguiu até o final de outubro, 
com o primeiro encontro online realizado para acolher os gesto-
res das escolas circunscritas à Diretoria Regional de Educação 
7, correspondente às regiões do Médio e Alto Sertão sergipano. 
Participaram dos encontros não somente os gestores das esco-
las, mas o gestor ou a gestora da DRE, professores e até alunos. 
Ao todo foram nove encontros com as equipes das diretorias re-
gionais de educação e conduzidos pela diretora do DED, Ana Lú-
cia Lima. Para ela, o projeto intensificou a socialização do fazer 
pedagógico na realização das atividades escolares não presen-
ciais, o que ajudou a construir diversas estratégias e metodo-
logias de ensino e de interação com as famílias compartilhadas 
entre escolas e diretorias. 

“Tivemos experiências vivenciadas pelos diretores das DREs, 
gestores escolares e professores dos diversos níveis de ensino e 
modalidades, oportunizando a compreensão de realidades diver-
sas das comunidades escolares, as quais buscaram e encontra-
ram as alternativas mais adequadas para a oferta dos estudos, 
seja por meios digitais, com utilização de plataformas virtuais e 
canais de comunicação como telefone, TV e rádio; ou por meio de 
materiais impressos. O que vimos no Boas Práticas na Rede su-
perou nossas expectativas em termos de inovação, criatividade, 
organização e, principalmente, amor à profissão”, relatou  Ana 
Lúcia Lima. 

Durante o terceiro encontro do Boas Práticas na Rede realizado 
em outubro, a diretora da DRE 2 (Região Centro-sul), Daniela 
Silva, destacou a articulação dos gestores, professores e demais 
servidores das unidades para construir um caminho onde fosse 
possível dar continuidade ao engajamento dos estudantes nas 
aulas não presenciais. “Houve um processo de diálogo na DRE 2 
entre a secretaria, a diretoria e as escolas que já vinham desen-
volvendo diversos tipos de atividades que precisavam apenas de 
um respaldo legal para poder estruturar melhor essas ativida-
des”, ressaltou.

Na oportunidade, Sergio Santos de Jesus Oliveira, diretor do 
Centro de Excelência Dr. Milton Dortas, unidade que oferta o 
Ensino Médio em Tempo Integral no município de Simão Dias, 

abordou sobre a reinauguração da unidade. Segundo ele, con-
siderando o cenário de pandemia, quando ocorrer o retorno das 
aulas presenciais, ainda que parcialmente, a unidade oferece-
rá mais conforto ao receber os estudantes. O gestor destacou 
também aspectos necessários para uma liderança horizontal e 
compartilhada, de modo que todos os agentes educacionais en-
volvidos sejam protagonistas. “Eu me vi em um contexto que eu 
precisava praticar a descentralização, ou seja, a distribuição de 
responsabilidades e decisões de trabalho entre todos os prota-
gonistas da equipe escolar”, disse, ressaltando ações de planeja-
mento, delegação planejada, práticas exitosas e outras.

Para Gilvânia Guimarães, diretora da Diretoria de Educação de 
Aracaju (DEA), responsável administrativa e pedagogicamente 
por 80 escolas estaduais na cidade de Aracaju, que representam 
mais de 30% das matrículas na Rede Pública Estadual, a “pre-
sença” na Educação Pública Sergipana está cada vez mais rati-
ficada nas escolas e tem feito a diferença no fazer pedagógico, 
mesmo em tempos de pandemia e distanciamento social. 

“Em meados de março, logo no início da quarentena, começou 
também o nosso período de incertezas, o medo do vírus, as es-
colas vazias, causando-nos uma inquietação. Diante disso, dia-
logamos bastante e de forma muito clara sobre a necessidade 
de manter os vínculos, quer sejam de afeto ou de aprendizagem, 
mas que nós tivéssemos o maior cuidado com os nossos estu-
dantes, famílias e professores. E mesmo de maneira virtual, que 
a gente estivesse mantendo contato. Portanto, a primeira fala 
que conduziu todas as nossas ações estive alinhada a essa ma-
nutenção de vínculos”, destacou Gilvânia na quarta edição do 
evento. 

Os momentos proporcionados pelo projeto não só apresenta-
ram o trabalho que estava sendo desempenhado na ocasião pelos 
inúmeros gestores e servidores, com a finalidade de minimizar 
os efeitos da pandemia, como também serviram para promo-
ver um momento de acolhimento, alinhamento e a discussão de 
ideias, ao mesmo tempo que buscou fortalecer a parceria da Se-
duc com os agentes educacionais da Rede Pública Estadual em 
todo o território sergipano. 

Todos os encontros do projeto Boas Práticas na Rede tiveram a 
tradução simultânea para  a Língua Brasileira de Sinais (Libras), 
conduzida pelas intérpretes Karine Oliveira Meneses Santos, 
Edicarlos Conceição, Wilma Nunes e Lidiane Sacramento Soa-
res, profissionais responsáveis por ajudar na comunicação entre 
pessoas ouvintes e com deficiência auditiva, ou entre surdos, 
por meio da Libras e a língua oral corrente, o português.
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Um momento para reafirmar a sergipanidade. Foi desta forma 
que a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura 
(Seduc), por meio da Diretoria de Educação de Aracaju (DEA), 
realizou em novembro de 2020 a premiação da Gincana Virtual 
Sergipe 200, ação que mobilizou as escolas estaduais de Aracaju 
e integrou a programação do Bicentenário de Sergipe. Na sole-
nidade foram agraciadas nove escolas vencedoras dos ensinos 
fundamental (anos iniciais e finais) e médio. A entrega ocorreu 
na quadra do Centro de Excelência Atheneu Sergipense, respei-
tando-se todos os protocolos de segurança sanitária.

A gincana teve como objetivos estimular os estudos, promo-
ver trabalhos coletivos, envolver virtualmente a comunidade 
escolar e valorizar as potencialidades de Sergipe. A professora 
Gilvânia Guimarães, diretora da DEA, conta que a ideia foi dina-
mizar o processo de aprendizagem, utilizando as mais variadas 
ferramentas tecnológicas em favor da educação e valorização da 
cultura, identidade e memória do estado. “Trata-se de uma ação 
articulada entre todos os profissionais da educação nesse pe-
ríodo de aulas não presenciais. É a celebração de nosso Estado, 
nossa gente e de nossa cultura nas escolas sergipanas”, frisou

Durante a disputa, cada modalidade de ensino, representada 
por equipes de cada escola participante, executou atividades 
específicas, como a confecção da bandeira de Sergipe, apresen-
tação da culinária típica sergipana, paródias, relatos em vídeo, 
declamação, variação linguística, apresentação de repentes 
e muito mais. Puderam competir, em grupos de até 10 alunos, 

crianças e adolescentes matriculados nas unidades escolares 
circunscritas à DEA, nos anos iniciais e finais do Ensino Fun-
damental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 
Ensino Técnico da Educação Profissional.

Na categoria ensino médio, o Colégio Estadual Tobias Barreto 
foi a escola campeã, alcançando a maior pontuação. Segundo o 
diretor Judson Augusto Oliveira Malta, o prêmio veio para coroar 
o excelente trabalho da equipe envolvida, sobretudo o engaja-
mento dos alunos que aceitaram o desafio. “Os alunos deram a 
cara a esse projeto. Eles realmente fizeram todo o trabalho, e a 
gente só entrava com a orientação. O mérito é todo de nossos 
alunos”, destacou o professor, lembrando ainda que a atividade 
possibilitou a descoberta de talentos.

Para a aluna Emilly Felix da Mota, do 2º do ensino médio do 
Tobias Barreto, membro da equipe ‘Se avexe não, que Sergipe 
é 200tão’, a experiência de participar da Gincana Virtual foi 
muito positiva. “Foi muito inspirador porque a gente pode se 
reinventar nesse momento e descobrir outros colegas muito ta-
lentosos”, pontuou a jovem. Em segundo lugar ficou o Colégio 
Estadual José Rollemberg Leite, com a equipe ‘Os Malafogados 
de Serigy’; e em terceiro ficou o Centro de Excelência Atheneu 
Sergipense, com a equipe ‘Del-Rei Sergipense’.

Os destaques do Ensino Fundamental também demonstraram 
muita criatividade na condução dos trabalhos. Nos anos finais, 
o primeiro lugar ficou com o Centro de Excelência Professora 

Gincana Virtual
Sergipe 200

Vinte e quatro escolas estaduais localizadas em Aracaju participaram com o objetivo de estimular 
os estudos, promover trabalhos coletivos, envolver virtualmente a comunidade escolar e valorizar as 
potencialidades de Sergipe.
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Maria Ivanda Nascimento Carvalho, representado pela equipe 
‘Tribal MI’; em segundo, o Colégio Estadual Santos Dumont, com 
a equipe ‘Sergipe Del Rey; e na terceira colocação a Escola Esta-
dual 8 de Julho, com a equipe ‘Arriégua’.

Artista da música e professora de Arte no Colégio Maria Ivan-
da, Lenaide Correia de Oliveira destacou a importância da gin-
cana. “Foi desafiador, ainda mais em um momento em que está-
vamos impactados com a pandemia, abalados emocionalmente, 
e associado a isso, o impacto de ter que convencer os alunos que 
não gostam de se expor, e aqueles que se prontificaram a parti-
cipar, mas não sabiam do que se tratava. Em seguida consegui-
mos convencê-los, com o apoio da direção e de outros profes-
sores. Depois disso, eles vieram com tudo e foi uma experiência 
gratificante porque acabou trazendo curas para nossas almas 
em outros aspectos”, declarou.

Já nos anos iniciais, o destaque ficou para as seguintes escolas: 
na primeira colocação, a Escola Estadual São Lourenço, com a 
equipe ‘Pequeno Arretado; segundo lugar, Escola Estadual Ge-
raldo Barreto Sobral (CAIC), com a equipe ‘Êta CAIC Arretado’; e 
em terceiro lugar, a Escola Estadual São Cristóvão, com a equipe 
‘Meu Papagaio’.

O diretor do São Lourenço, professor Alexandre José de Je-
sus, acompanhado da coordenadora Karen Virginio, reiterou o 
comprometimento da comunidade escolar, sobretudo o apoio 
das famílias para a execução das atividades. “O prêmio veio para 
coroar esse trabalho tão lindo realizado pelos nossos alunos”, 
disse. Dentre as tarefas, o São Lourenço se destacou na produ-
ção de paródias, representação dos pontos turísticos, confecção 
da bandeira, a qual foi construída por cada aluno, entre outras.

Acompanhando a premiação, a empresária e chefe de cozinha, 
Seichele Barboza, também enfatizou a contribuição da Gincana 
Virtual para a valorização da sergipanidade. Ex-aluna da rede 
pública estadual, ela assegura que ações desse gênero, especial-
mente quando é feito no ambiente escolar, potencializam nossas 
riquezas e promovem o resgate da nossa identidade. “Eu sou cria 
da escola pública e tenho muito orgulho disso”, concluiu.

Gustavo Menezes, Colégio 
Estadual Tobias Barreto
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CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO JOãO CARDOSO NASCIMENTO JúNIOR
CENTRO DE EXCELêNCIA ATHENEU SERGIPENSE
CENTRO DE EXCELêNCIA DR JOãO DE MELO PRADO
CENTRO DE EXCELêNCIA MANOEL MESSIAS FEITOSA
CENTRO DE EXCeLêNCIA MARECHAL PEREIRA LOBO
CENTRO DE EXC. MARIA DAS GRACAS MENEZES MOURA
CE. DE EXC. PROFª MARIA DAS GRACAS AZEVEDO MELO
CENTRO DE EXCELENCIA SANTOS DUMONt
COLéGIO ESTADUAL ABDIAS BEZERRA
COLéGIO ESTADUAL ABELARDO BARRETO DO ROSáRIO
COLéGIO ESTADUAL BARãO DE MAUA
COLéGIO ESTADUAL CEL. MAYNARD GOMES
COLéGIO ESTADUAL DELMIRO DE MIRANDA BRITTO
COLéGIO ESTADUAL DEPUTADO JOALDO VIEIRA BARBOSA
COLéGIO ESTADUAL DOUTOR ALCIDES PEREIRA
COLéGIO ESTADUAL DR EDéLZIO VIEIRA DE MELO
(SANTA ROSA DE LIMA)
COLéGIO ESTADUAL EDéLZIO VIEIRA DE MELO (CAPELA)
COLéGIO ESTADUAL EMELIANO RIBEIRO
COLéGIO ESTADUAL FAUSTO CARDOSO
COLéGIO ESTADUAL GOV. AUGUSTO FRANCO
COLéGIO ESTADUAL GOV. DJENAL TAVARES DE QUEIROZ
COLéGIO ESTADUAL GUILHERME CAMPOS
COLéGIO ESTADUAL JACKSON DE FIGUEIREDO
COLéGIO ESTADUAL JOãO XXIII
COLéGIO ESTADUAL JOSé AMARAL LEMOS
COLéGIO ESTADUAL LEANDRO MACIEL (ARACAJU)
COLéGIO ESTADUAL LEANDRO MACIEL 
(ROSÁRIO DO CATETE)
COLéGIO ESTADUAL MONSENHOR OLíMPIO CAMPOS
COLéGIO ESTADUAL PADRE MENDONçA
COLéGIO ESTADUAL PROF. ABELARDO ROMERO DANTAS

COLéGIO ESTADUAL PROFESSOR ACRíSIO CRUZ
COLéGIO E. PROFª MARIA CONCEIçãO DE SANTANA
COLéGIO ESTADUAL PROFº NESTOR CARVALHO LIMA
COLéGIO ESTADUAL TOBIAS BARRETO
COLéGIO INDíGENA DOM JOSE BRANDãO DE CASTRO
ESCola ESTADUAL MILTON AZEVEDO
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADA FAMíLIA
ESCOLA ESTADUAL 8 DE JULHO
ESCOLA ESTADUAL 8 DE MAIO
ESCOLA ESTADUAL CRIANçA FELIZ
ESCOLA ESTADUAL DOUTORA MARIA DO CARMO ALVES
ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO SALES SOBRAL
ESCOLA ESTADUAL JOSé CONRADO DE ARAUJO
ESCOLA ESTADUAL MARINALVA ALVES
ESCOLA E. MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL
ESCOLA ESTADUAL NOSSA SRA DA PIEDADE
ESCOLA ESTADUAL POETA GARCIA ROSA
ESCOLA ESTADUAL PROFª CECINHA MELO COSTA
ESCOLA ESTADUAL PROFª NORMéLIA ARAúJO MELO
ESCOLA ESTADUAL PROFº VALNIR CHAGAS
ESCOLA ESTADUAL RURAL ENGENHEIRO JOSE CARVALHO
ESCOLA ESTADUAL VEREADOR MANOEL SOBRINHO
ESCOLA ESTADUAL ZECA PEREIRA
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES GOMES
ESCOLA MUNICIPAL PADRE FREIRE DE MENEZES
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSE FONSECA LIMA
ESCOLA MUNICIPAL RUTH DULCE DE ALMEIDA
ESCOLA PE LEON GREGóRIO
ESCOLA REUNIDA ADELAIDE GARCEZ CALDAS BARRETO
ESCOLA RURAL POVOADO FEIJãO
INSTITUTO EDUC. SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS

= Escolas de redes municipais

A paralisação das atividades escolares presenciais causada 
pela pandemia da covid-19 exigiu a ativação em larga escala de 
soluções de educação a distância, ensino remoto e ensino mediado 
por tecnologias. 

A rede pública de Educação de Sergipe orgulha-se de não ter 
se rendido à inércia e de ter abraçado cada desafio diante de um 
cenário que exige tantos esforços.  Foi um formidável trabalho que 
contou com o apoio das famílias, dos técnicos, equipe de apoio, 
gestores e, principalmente, do compromisso com a educação 
pública de professoras e professores sergipanos.

às escolas participantes do Prêmio Gestão Escolar 2020 
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