
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 
AV. PRESIDENTE VARGAS, 157 – CENTRO – TEL.: (0XX27)3258-4728 – FAX: (0XX27) 3258-4601 

CEP: 29680-000 – JOÃO NEIVA –ES – CNPJ: 31.776.479/0001-86 

1 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO NEIVA 

Rua Pedro Zangrande, 60 – Centro – João Neiva-ES, CEP: 29680-000 
Tel. (27) 99986-7038, E-mail: educa@joaoneiva.es.gov.br 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

RELATÓRIO DAS AÇÕES REALIZADAS DURANTE  

O PERÍODO DA PANDEMIA COVID-19 

Diante da situação de pandemia em relação ao Novo Coronavírus, Covid-19, a 

Secretaria Municipal de Educação de João Neiva-ES (SEMED), atendendo a Portaria 

MEC nº 343 - 17/03/2020 e a Resolução 5.447/2020 CEE-ES/2020, suspendeu as 

atividades, a partir de 20/03/2020.  

Com a suspensão das aulas presenciais a partir do Decreto Estadual Nº 4593-R, de 

13/03/2020, que estabeleceu o estado de emergência em saúde pública no Estado do 

Espirito Santo e as medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e 

contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do Coronavírus (COVID-19), a 

SEMED, em parceria com as equipes escolares, através de um planejamento prévio, 

com o objetivo de garantir a continuidade do processo educativo dos alunos enviou 

um Guia de Estudos com atividades domiciliares para um período de 15 dias, contados 

a partir do dia 20/03/2020.  

Durante esse período, foram organizados diversos encontros e diálogos com os 

profissionais da educação com vistas a conhecer a realidade dos educandos de forma 

a atender todos os objetivos previstos na LDBEN 9394/96 e demais legislações que 

regulam a educação no Brasil. 

Foram adotadas diversas medidas de prevenção da saúde como a implementação de 

home office aos profissionais que exercem a função de docência e os que estejam no 

grupo de risco(1- gestante e lactante; II - com idade igual ou superior à 60 (sessenta) 

anos, com comorbidade atestada; e III - portadores de doenças respiratórias crônicas 

ou comprometedoras de imunidade, devidamente comprovadas por laudo médico), 

sendo dispensados de suas atividades presenciais.  

Outra medida adotada está sendo a exigência da utilização de máscara conforme 

Memorando N° 016/2020 – PMJN/SEMAD/SST, e o acompanhamento do 

cumprimento das normativas de segurança pelo Engenheiro de Segurança do 

Trabalho da Prefeitura Municipal de João Neiva.  
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Vale destacar que a SEMED se figura como uma secretaria que vem cumprindo 100% 

das observâncias quanto ao uso de máscara e outras normas, conforme figura 01, 

que apresenta o resultado das auditorias realizadas. 

Figura 01 – Auditoria - SEMED 100% 

 

 

Fonte: SEMED 2020 

 

Todas as unidades escolares estão abastecidas com álcool em gel para a 

higienização conforme orientação das organizações de saúde.  

No dia 08 de abril de 2020, a SEMED, publicou a Portaria Nº 3524, de 8 de abril de 

2020, que dispõe sobre ações emergenciais para disponibilização de Atividades 

Pedagógicas não Presenciais (APNPs) aos alunos da Rede Municipal de Ensino de 

João Neiva – ES.  

A referida portaria foi publicada com base em um questionário via Google Formulário 

e enviado para as famílias e ainda com um contato ativo e permanente das equipes 

escolares junto àqueles familiares que não conseguiram responder a pesquisa.  

Nesse sentido, foi garantido às famílias dos estudantes optarem pela forma de 

recebimento das atividades domiciliares (Atividades Pedagógicas não Presenciais - 

APNPs).  

O resultado da pesquisa permitiu que as equipes escolares organizassem os envios 

das atividades para que o acesso e continuidade da aprendizagem de todos os alunos 

fosse garantido.  
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Conforme o gráfico 1, das famílias que responderam à pesquisa, 47,2 % possuem 

computador com acesso à internet e 98,1 % possuem celular com acesso à internet 

conforme apresenta o gráfico 2. 

 

Gráfico 1 – Computador com acesso à Internet 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: SEMED (2020) 

 

Gráfico 2 – Celular com acesso à Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEMED (2020) 

 

Na ocasião da pesquisa, foi questionado se “Em caso de haver encaminhamentos de 

atividades domiciliares (para casa), na sua opinião, qual seria o melhor meio para que 
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as atividades cheguem ao aluno?”, o resultado mostrou que a maioria tem preferência 

pelo envio via Aplicativo WhatsApp (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 – Forma de Envio das Atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEMED (2020) 

 

Diante do resultado da pesquisa as Equipes Escolares (diretores, pedagogos e 

professores) organizaram seus trabalhos para garantir todas as formas de envio a 

partir da opção da família e das condições da acessibilidade.  

As equipes escolares organizaram listas de transmissão, por sala de aula, grupos 

de WhatsApp e e-mails institucionais para os alunos com acesso à internet. Essa 

diversidade de ferramentas garantiu aos discentes, acesso aos conteúdos 

necessários para um processo educativo dentro das especificidades inéditas 

vivenciadas pela Pandemia. 

Às famílias que não possuem acesso aos referidos recursos midiáticos, o 

material impresso chega aos estudantes da seguinte forma:  

a) aos alunos que residem próximos à escola, é disponibilizado material impresso 

a ser retirado na Instituição pela família nos dias e horários estabelecidos pela escola, 

de forma a evitar aglomeração (Figura 2);  
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Figura 2 – Entrega Material Impresso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEMED (2020) 

 

b) aos alunos que utilizam o transporte escolar, residentes na zona rural, a 

SEMED disponibiliza o veículo, o motorista e uma servidora para entregar o material 

nas residências, seguindo todo protocolo de segurança (Figuras 3 a 5);  

 

Figura 3 – Entrega Material Impresso (Zona Rural) 

 

Fonte: SEMED (2020) 
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Figura 4 – Entrega Material Impresso (Zona Rural) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEMED (2020) 

 

Figura 5 – Entrega Material Impresso (Zona Rural) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEMED (2020) 

 

c) gestores escolares buscaram parcerias com alguns proprietários rurais e 

comerciantes, que de forma voluntária têm contribuído para que o material impresso 

chegue também à casa dos alunos mais distantes (Figura 6). 
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Figura 6  – Entrega Material Impresso ao Proprietário Rural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEMED (2020) 

 

Os conteúdos e as atividades remotas (APNPs) são planejados pelos professores 

com acompanhamento dos pedagogos e enviados semanalmente e/ou 

quinzenalmente sob o monitoramento das diretoras (Figuras 7 a 9).  

 

Figura 7 – Planejamento de Atividades Pedagógicas Não Presenciais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEMED (2020) 
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Figura 8 – Atividade Pedagógica Não Presencial – ALE e EF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEMED (2020) 

 

Figura 9 – Monitoramento das Atividades Pedagógicas Não Presenciais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEMED (2020) 
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Essas atividades buscam promover uma rotina para os alunos, estimulando a 

aprendizagem e, especialmente, o resgate e a interação entre os membros da família 

que estavam tão distantes nos tempos atuais (Figura 10).   

 

Figura 10 – Realização de Atividades com a Família – ALE e EF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEMED (2020) 

 

As atividades executadas pelos alunos são corrigidas  e as respostas enviadas nas 

seguintes formas: via WhatsApp,  Zoom, Google Meet, formulário Google e e-mail, de 

acordo com a metodologia utilizada por cada professor (Figura 11 e 12). 

 

Figura 11 -  Atividades enviadas via WhatsApp- Linha de Transmissão 

 

Fonte: SEMED (2020) 
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Figura 12 -  Atividades enviadas via WhatsApp - Linha de Transmissão 

Alunos e famílias sendo atendidos. 

Fonte: SEMED (2020) 

 

Para os alunos que não possuem acesso à internet, as respostas e correções são 

enviadas impressas para que os discentes façam a correção. Os estudantes que 

possuem dúvidas são atendidos através de videochamadas, conversas 

no WhatsApp ou por ligação telefônica (Figura 13).  

Figura 13 -  Diálogo entre professor e aluno via WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEMED (2020) 
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As unidades escolares estão abertas três dias na semana para atendimento aos 

alunos que não tenham acesso às atividades em ambiente virtual, e outras demandas 

que se fizerem necessárias, com a presença do Gestor Escolar, Pedagogos, 

Mediadores de Laboratório de Informática e Auxiliares de Secretaria Escolar, dentro 

dos protocolos de saúde, conforme: 

§ 1 . Durante esse período as unidades escolares deverão abrir as segundas, 
quartas e sextas-feiras das 7h às 13h, para a impressão e distribuição das 
Atividades Complementares de Apoio à Aprendizagem, para os alunos que 
não tenham acesso às atividades em ambiente virtual, e outras demandas 
que se fizerem necessárias, com a presença do Gestor Escolar, Pedagogos, 
Mediadores de Laboratório de Informática, Auxiliares de Secretaria Escolar, 
Auxiliares de Serviços Gerais e Merendeiras. (Portaria N° 3.536, de 04 de 
agosto de 2020). 

 

Como contato inicial, as famílias receberam um informativo da SEMED com 

orientações gerais sobre o acompanhamento das Atividades Pedagógicas Não 

Presenciais (Figura 14).  

Figura 14 – Informativo à Comunidade Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEMED (2020) 

mailto:educa@joaoneiva.es.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 
AV. PRESIDENTE VARGAS, 157 – CENTRO – TEL.: (0XX27)3258-4728 – FAX: (0XX27) 3258-4601 

CEP: 29680-000 – JOÃO NEIVA –ES – CNPJ: 31.776.479/0001-86 

12 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO NEIVA 

Rua Pedro Zangrande, 60 – Centro – João Neiva-ES, CEP: 29680-000 
Tel. (27) 99986-7038, E-mail: educa@joaoneiva.es.gov.br 

Com o objetivo de manter o vínculo com os alunos e identificar aqueles em risco de 

evasão e adotar medidas preventivas para assegurar a permanência no processo 

educativo, as escolas possuem um Plano de Monitoramento do Envio e Devolutiva 

das Atividades Pedagógicas Não Presenciais (figura 15).  

Figura 15 – Plano de Monitoramento do Envio e Devolutiva das Atividades Complementares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  SEMED 2020 

As atividades selecionadas para o Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) seguem 

as Diretrizes Curriculares elaboradas pela Secretaria Estadual da Educação, em 

parceria com a Undime/ES, a partir do Mapa de Foco do Instituto Reúna, bem como 

do Currículo do Espírito Santo, além do documento de transição curricular. Essas 

diretrizes auxiliam o trabalho a ser desenvolvido pelas escolas da Rede Municipal, e 

fornecem subsídios aos professores para que os estudantes possam desenvolver 

habilidades e competências sem prejuízo ao processo de ensino e de aprendizagem.  

As referidas diretrizes podem ser acessadas pelo link a seguir: 

https://drive.google.com/drive/folders/1fFq0lVSRy3iX5n7t9UyKgiUDfAdtxyt7?usp=sh

aring 
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As atividades selecionadas para a Educação Infantil acompanham as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Para a Educação Infantil (BRASIL, 2010), e tem por finalidade 

o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, afetivo, psicológico, 

intelectual e social, e planejada em articulação com a família, cumprindo, 

indissociavelmente, as funções de cuidar e educar. 

As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil 

relativas ao período de aulas não presenciais, têm como eixos norteadores as 

interações e a brincadeira, garantindo os seis Direitos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento.  

Acompanhamos o Currículo Básico do Espírito Santo, sendo assim, a metodologia de 

ensino das instituições escolares está pautada nos princípios e premissas da Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC – para desenvolver o trabalho educativo, tendo 

olhar atento para as características, as necessidades e potencialidades dos nossos 

educandos.   

Nas atividades da Educação Infantil, são propostas condições para que as crianças 

aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em 

ambientes nos quais convivem e vivenciam desafios e sintam-se provocadas a 

resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo 

social e natural. 

Para a Educação Infantil, conforme Parecer 5/2020 CNE/CP, não há previsão legal, 

nem normativa para a obrigatoriedade do cumprimento dos 200 dias letivos e da carga 

horária mínima das 800 horas, ainda assim, conforme apresentaremos a seguir, está 

sendo garantida a continuidade dos estudos para essa etapa de ensino. 

A carga horária estabelecida para garantir a realização das atividades foi inicialmente 

distribuída por segmento, conforme anexo I da Portaria Nº 3524, de 8 de abril de 2020:  

a) Educação Infantil (creche) - 10 horas semanais;  

b) Educação Infantil (pré-escola) - 15 horas semanais;  

c) Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais-15 horas semanais.  

A partir de 3 de agosto, a carga horária passou a ser de 25 horas semanais, a fim de 

que o ano letivo (800 horas) seja concluído dentro do ano 2020, conforme alinhamento 
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realizado via UNDIME - União dos Dirigentes Municipais do Espírito Santo e instituído 

pela Portaria Municipal nº 3.534, de 31 de julho de 2020. 

O calendário foi organizado de forma emergencial COVID-19 com possibilidades de 

alterações conforme deliberações das esferas Federal, Estadual e/ou Municipal 

(Figura 16). 

Figura 16 – Calendário Escolar da Rede Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEMED (2020) 

Os objetivos educacionais de ensino e aprendizagem previstos no Planos 

Pedagógicos de Curso (PPCs) das escolas da Rede Municipal não foram 

descontinuados, uma vez que a SEMED por meio de seu corpo técnico pedagógico 

preparou um documento com “Orientações e Material de pesquisa para o 
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planejamento das atividades complementares de apoio à aprendizagem dos alunos 

durante o período de suspensão de aulas em 2020”. 

Nesse documento foram privilegiadas as competências e habilidades essenciais para 

os anos seguintes (Figura 17 e 18), garantindo que os objetivos educacionais de 

ensino e aprendizagem previstos para cada ano escolar sejam atingidos.  

Periodicamente, são realizadas reuniões com as pedagogas das escolas e Apoio 

Pedagógico SEMED para acompanhamento e monitoramento das atividades, através 

de planilhas a serem preenchidas (Figura 19).  

(https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1y5AzZERRPxH41TODLRzzpGx6w4nI5R_6) 

Figura 17– Orientações e Material de Pesquisa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEMED (2020) 
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Figura 18– Orientações e Material de Pesquisa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEMED (2020) 

 

Figura 19– Reunião Equipe SEMED e Pedagogas  

 

Fonte: SEMED (2020) 
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Após o levantamento das devolutivas das atividades, a equipe escolar (professor, 

pedagogo, coordenador e diretor) faz uma análise dos alunos que não estão 

apresentando as devolutivas, contatando as famílias para elencar os motivos da não 

realização das atividades a fim de buscar meios para mitigar o problema.  

Semanalmente, o pedagogo analisa com o professor, a planilha de monitoramento do 

envio e devolutiva das atividades complementares de apoio à aprendizagem de modo 

não presencial (Figura 20 a 22), registrando os diálogos com as famílias através dos 

canais de comunicação já mencionados anteriormente. E, ao final de cada mês os 

dados são compilados e enviados para a SEMED com o registro das todas as ações 

realizadas, a fim de que seja acionado o Conselho Tutelar para que possa ser 

garantido, ao menor, o direito à educação, conforme preconiza Constituição Federal 

e Estatuto da Criança e Adolescente. 

 

  Figura 20– Planilha de monitoramento do envio e devolutiva das atividades complementares 

 

Fonte: SEMED (2020) 
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Figura 21 – Acompanhamento da Devolutiva das Atividades  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEMED (2020) 

  Figura 22 –Acompanhamento das Atividades Não Presenciais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEMED (2020) 

mailto:educa@joaoneiva.es.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 
AV. PRESIDENTE VARGAS, 157 – CENTRO – TEL.: (0XX27)3258-4728 – FAX: (0XX27) 3258-4601 

CEP: 29680-000 – JOÃO NEIVA –ES – CNPJ: 31.776.479/0001-86 

19 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO NEIVA 

Rua Pedro Zangrande, 60 – Centro – João Neiva-ES, CEP: 29680-000 
Tel. (27) 99986-7038, E-mail: educa@joaoneiva.es.gov.br 

 

O Currículo foi reestruturado via Secretaria Municipal de Educação junto às equipes 

escolares, elencando os conteúdos estruturantes (aqueles de suma importância para 

cada ano escolar) e os conteúdos complementares, conforme as Diretrizes 

Curriculares elaboradas pela equipe da Secretaria de Estado da Educação - SEDU 

e UNDIME). O objetivo é que os discentes adquiram as competências essenciais para 

o ano seguinte. 

Em relação a adoção de medidas diferenciadas e eficazes no sentido de contemplar 

os princípios constitucionais educacionais da universalidade da equidade e da 

qualidade, as medidas que são direcionadas aos diversos níveis de ensino também 

se aplicam às especificidades do atendimento dos estudantes público-alvo da 

Educação Especial, modalidade transversal a todos os níveis, etapas e modalidades 

de ensino. 

Os profissionais do Atendimento Educacional Especializado atuam em parceria com 

os professores regentes e com a equipe escolar, dando suporte na adequação de 

materiais e apoios necessários, segundo a singularidade dos alunos. 

O planejamento das atividades para os alunos público-alvo da Educação Especial visa 

promover a garantia da continuidade do processo educacional através do ensino 

remoto, bem como a garantia de acesso, permanência, participação e aprendizagem, 

eliminando barreiras e promovendo a inclusão plena. 

As atividades são disponibilizadas online ou impressas, respeitando o contexto social 

em que o estudante está inserido e elaboradas de acordo com a necessidade 

individual de cada criança e adolescente, como:  

• Jogos Pedagógicos para apoio e estímulo das habilidades cognitivas, motoras 

ou sensoriais. 

• Livros de Literatura para um aprendizado mais rico nas diversas áreas do 

desenvolvimento. 

• Livros Didáticos utilizados no dia a dia da sala de aula. 
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• Atividades comuns propostas para as turmas em que os partícipes da 

Educação Especial estão matriculados (figura 23). 

Figura 23– Atividade Comum a todos os alunos  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEMED (2020) 

• Atividades flexibilizadas, quando necessário, com estratégias pedagógicas 

diversificadas que atendam às necessidades específicas de aprendizagem 

desses alunos, considerando que todos são capazes de aprender e que o 

processo de aprendizagem de cada pessoa é singular (Figura 24). 

Figura 24– Atividade Comum a todos os alunos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEMED (2020) 
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Durante todo esse período de suspensão das aulas presenciais os professores da 

Rede Municipal vêm participando de diversas formações on-line para uma reflexão 

sobre a teoria e a prática educativa diante das novas exigências metodológicas no 

modelo híbrido de ensino. As referidas formações ocorrem em parceria com 

instituições públicas e privadas (Portal Trilhas, VIVESCER, etc.), pela própria SEMED 

e por colaboradores. 

Conforme preconiza a Portaria N° 3.532, de 01 de julho de 2020, para o servidor que 

não tenha meios de acesso à internet para participar das FORMAÇÕES nas 

Plataformas ofertadas e indicadas pela SEMED está sendo disponibilizado o LIED - 

Laboratório de Informática Educativa, com o auxílio do mediador do laboratório, a fim 

de que tenham acesso aos meios de comunicação necessários para sua participação, 

como parte integrante do planejamento semanal.  

Os profissionais da educação estão sendo capacitados para trabalhar com recursos 

midiáticos (Google Formulário, Google Meet, Zoom, Onedrive, Podcasts). As 

formações acontecem mensalmente contemplando 4 horas, sendo 2 horas a cada 15 

dias. Além das formações relacionadas às tecnologias digitais da informação e da 

comunicação (TDIC) (figura 25), são realizadas Formações sobre Currículo, 

Descritores, Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa - OBLP, Ensino Híbrido, 

Taxonomia de Bloom, metodologias diferenciadas, fluência em leitura, entre outras. 

(Figura 26).  

 

Figura 25– Live “A contribuição das TDIC no Ensino e na Aprendizagem” 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=kkFFd0f-uyQ 
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Figura 26– Live Diálogos sobre a Infância no Ensino Não Presencial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  SEMED (2020) 

Pesquisas Educacionais realizadas em todo o país revelam que uma das maiores 

dificuldades enfrentadas neste momento de distanciamento social, diz respeito à 

formação dos professores para lidar com ferramentas e tecnologias, dessa forma, 

desde o início da suspensão das aulas, todos os profissionais da educação, inclusive 

os técnicos da SEMED vêm participando das lives promovidas por diversos órgãos e 

palestrantes (UNDIME, Congresso Brincar, Instituto Casagrande - Figura 27, 

Fundação Telefônica Vivo, Escola de Contas do TCEES, Professor Leandro Carnal, 

Professor Eliel dos Anjos entre outros), que além de garantir o cumprimento de sua 

carga horária estão tendo a oportunidade de ampliar seu repertório de conhecimentos 

didáticos e metodológicos. 

Figura 27– Live Instituto Casagrande 

 

Fonte:  SEMED (2020) 
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A comunicação entre escolas e famílias acontece por meio de pesquisas, contato 

individual feito pelos professores e através de atividades culturais (Figura 28) previstas 

no Plano de Ação da Escola. 

Figura 28– Live da EMEIF Deputado Nilzo Plazzi – Saudade em Ritmo de Arraiá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=MzyTcNJ649U 

 

Diante dos desafios enfrentados nesse período pandêmico, houve a necessidade 

proeminente de se trabalhar o socioemocional dos docentes e dos discentes, 

sendo assim a rede municipal, a convite da rede estadual, participa da Formação 

VIVESCER (Plataforma de Formação de professores - Figura 29), que oferece 4 

jornadas de aprendizagens: Corpo, Emoções, Mente e Propósito. Cada jornada é 

composta por 4 percursos de aprendizagens, totalizando uma carga horária de 128 

horas. O curso subsidia suporte e ferramentas potentes para superar os desafios 

vividos no dia a dia. Os participantes recebem certificação.  

 

 

 

 

 

mailto:educa@joaoneiva.es.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 
AV. PRESIDENTE VARGAS, 157 – CENTRO – TEL.: (0XX27)3258-4728 – FAX: (0XX27) 3258-4601 

CEP: 29680-000 – JOÃO NEIVA –ES – CNPJ: 31.776.479/0001-86 

24 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO NEIVA 

Rua Pedro Zangrande, 60 – Centro – João Neiva-ES, CEP: 29680-000 
Tel. (27) 99986-7038, E-mail: educa@joaoneiva.es.gov.br 

Figura 29– Plataforma VIVESCER 

 

Fonte: https://www.youtube.com/results?search_query=vivescer 

 

A partir do estudo das 4 jornadas de aprendizagens os professores têm inseridos em 

seus planejamentos atividades socioemocionais de forma a possibilitar ao aluno o 

desenvolvimento de competências previstas pela BNCC (Figura 30).  

 

Figura 30– Varal dos Pensamentos Positivos 

 

Fonte:  SEMED (2020) 

 

Atenta ao emocional dos alunos e servidores, a pedido das escolas, a SEMED vem 

disponibilizando Psicólogas para realizar uma “escuta atenta”, via telefone, dos 

alunos, pais e servidores que estão sofrendo algum tipo de transtorno emocional 

(Figura 31). Uma das Psicólogas realizou palestras para os professores, pedagogos 

e diretores trabalhando a gestão das emoções. 

 

 

mailto:educa@joaoneiva.es.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 
AV. PRESIDENTE VARGAS, 157 – CENTRO – TEL.: (0XX27)3258-4728 – FAX: (0XX27) 3258-4601 

CEP: 29680-000 – JOÃO NEIVA –ES – CNPJ: 31.776.479/0001-86 

25 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO NEIVA 

Rua Pedro Zangrande, 60 – Centro – João Neiva-ES, CEP: 29680-000 
Tel. (27) 99986-7038, E-mail: educa@joaoneiva.es.gov.br 

Figura 31–Atendimentos do Plantão Psicológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  SEMED (2020) 

 

E, visando facilitar a comunicação e estreitar os vínculos entre a família e escola, as 

Psicólogas têm realizado visitas indicadas através do acompanhamento dos 

professores (Figura 32).  

 

Figura 32– Planilha de Atendimento Psicológico 

 

Fonte: SEMED 2020 
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No contato com as famílias, as Psicólogas vêm reforçando a importância da rotina na 

dinâmica familiar e sobre as devolutivas das atividades escolares encaminhadas pela 

escola para que a aprendizagem seja efetiva e significativa no contexto social do 

aluno. 

A SEMED está atenta às políticas públicas para o presente momento através de 

parcerias e adesão a programas do Governo Federal, como por exemplo a “Busca 

Ativa Escolar”.  

 

A possibilidade da continuidade das atividades remotas com o retorno das 
aulas presenciais requer grande esforço dos governos para assegurar 
condições de higiene e segurança nas escolas públicas, o acesso à internet 
aos estudantes de baixa renda, investimento na infraestrutura das escolas e 
na formação dos professores para o uso de novas metodologias e de 
tecnologias. (PARECER CNE/CP N° 11/2020, p. 8)  

 

A SEMED compreende que este momento representa uma excelente oportunidade 

para reinventarmos novas formas de ensinar e aprender. Contudo, a aprendizagem 

significativa dos alunos se dará a partir do compromisso de todos com as atividades 

domiciliares propostas. 

 

De um lado, a Escola com um planejamento estruturado por um currículo que privilegia 

as aprendizagens essenciais e normatizado por documentos oficiais e de outro lado, 

a Família, com o acompanhamento e devolutiva das atividades propostas. 

Acreditamos que a devolutiva de cada família promoverá a continuidade dos estudos 

dos alunos e possibilitará o diálogo e a avaliação do processo educativo, 

principalmente quando as aulas retornarem, garantindo a continuidade da qualidade 

da educação de nosso município. (Figura 33). 
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Figura 33– Atendimento Presencial do Psicólogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  SEMED (2020) 

 

A SEMED, seguindo as determinações legais, publicou a Portaria N° 3.529, de 25 de 

maio de 2020 que regulamentou a distribuição de kits com itens da alimentação 

escolar em decorrência do surto do novo Coronavírus (COVID-19).  

A distribuição dos kits (Figura 34) está sendo realizada única e exclusivamente aos 

alunos da rede pública municipal de ensino de João Neiva, através de seus pais ou 

responsáveis e que atendem aos requisitos dispostos na Portaria. 

mailto:educa@joaoneiva.es.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 
AV. PRESIDENTE VARGAS, 157 – CENTRO – TEL.: (0XX27)3258-4728 – FAX: (0XX27) 3258-4601 

CEP: 29680-000 – JOÃO NEIVA –ES – CNPJ: 31.776.479/0001-86 

28 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO NEIVA 

Rua Pedro Zangrande, 60 – Centro – João Neiva-ES, CEP: 29680-000 
Tel. (27) 99986-7038, E-mail: educa@joaoneiva.es.gov.br 

Figura 34 - Entrega Kit Merenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEMED (2020) 

A distribuição dos kits está sendo entregue exclusivamente aos alunos que se 

encontram em estado de vulnerabilidade socioeconômica, estando em contexto 

familiar de pouca ou nenhuma condição de prover recursos para sustento familiar. 

Essa entrega é acompanhada pelas Nutricionistas da SEMED e fiscalizada pelo 

Conselho de Alimentação Escolar – CAE (Figura 35). 
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Figura 35 - Entrega Kit Merenda – Acompanhamento Nutricionistas e CAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  SEMED (2020) 

 

As divulgações das ações têm sido realizadas através das mídias, dos grupos de 

WhatsApp/Linha de Transmissão, Facebook das escolas, Instagram das Diretoras, 

site da Prefeitura e através de cartas (Figura 36 e 37) ou bilhetes enviados aos pais, 

junto com os materiais impressos. 

Algumas escolas vêm expondo os projetos desenvolvidos com as atividades 

interdisciplinares nos murais e pátios, possibilitando a transparência das ações 

realizadas neste período pandêmico, visíveis às famílias que recebem atividades 

impressas. (Figura 38 e 39)  
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Figura 36 – Carta às Famílias 

 

Figura 37 – Exposição de Atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  SEMED (2020) 
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Figura 38– Exposição de Atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  SEMED (2020) 

 

Figura 39– Carta às Famílias das Escolas Municipais de João Neiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  SEMED (2020) 
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A fim de acompanhar o trabalho de todas as escolas e nortear as ações pedagógicas, 

a SEMED determinou por meio de Portaria a construção de portfólios com as 

atividades e registros fotográficos dos materiais produzidos durante o período (figuras 

40 a 42). 

Figura 40 - Portfólio Atividades Não Presenciais CAPA 

 

Fonte: SEMED 2020 

 

Figura 41 - Portfólio Atividades Não Presenciais Semanal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEMED 2020 
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Figura 42 - Portfólio Atividades Não Presenciais Diário 

 

Fonte: SEMED 2020 

 

Durante este período pandêmico, a SEMED acompanha as determinações legais 

publicadas por órgãos superiores em todas as esferas, tanto relativas à Educação 

quanto à Saúde, editando suas próprias portarias para normatizar suas ações.  

Os profissionais têm acesso a toda a documentação legal por meio do grupo de 

WhatsApp da escola e dos seus respectivos e-mails. 

 

Todos os documentos legais publicados e mencionados neste relatório estão 

disponíveis no drive virtual que pode ser acessado pelos links: 

https://www.joaoneiva.es.gov.br/secretaria/ler/10/secretaria-municipal-de-educacao 

https://drive.google.com/drive/folders/1vRIeZD7PHdyTvewrlh0lqucICZ0u83hu?usp=s

haring 

https://joaoneiva-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=147 

 

A Secretaria Municipal de Educação e todas as escolas da Rede de Ensino estão à 

disposição para atendimento às famílias através de diferentes canais de comunicação 

e com atendimento presencial, seguindo os protocolos de segurança definidos pela 

OMS e determinados em portarias municipal e estadual. 

 

Alice Helena Barroso Sarcinelli 
Secretária Municipal de Educação 

Decreto N°. 6.112/2017 
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