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Ao iniciarmos o ano letivo em 2021, nos deparamos com a 

necessidade de adequarmos todo o nosso planejamento inicial devido ao 

cenário imposto pela pandemia da Covid 19, que infelizmente, se agravou 

bastante. Embora tivéssemos nos planejado para receber todas as crianças 

do Ensino Fundamental de modo presencial, tal prática não foi possível, 

uma vez que o surgimento de casos da doença entre os funcionários nos 

obrigou a suspender as aulas presenciais e reavaliar todos os procedimentos 

de prevenção que vinham sendo praticados no ambiente da escola. 

Desta forma, seguindo rigorosamente as orientações dos órgãos 

oficiais do município de Niterói, demos prosseguimento às práticas 

escolares, adotando o ensino remoto nos momentos mais graves em que 

fomos obrigados a suspender as atividades presenciais e, mais à frente, o 

modelo híbrido, mantendo as turmas do Fundamental divididas, em sistema 

de rodízio, semana a semana. Sendo assim, ao término da semana 

presencial, as crianças levavam os deveres impressos e todo o material 

didático necessário para acompanharem as aulas que foram postadas ao 

longo da semana que se seguiria, de maneira a dar continuidade nos 

conteúdos desenvolvidos em sala de aula.  

Ressaltamos que, durante todo o ano de 2021, não houve 

flexibilização dos protocolos no ambiente da escola, com ênfase no 

distanciamento social e na higienização dos utensílios e objetos no 

refeitório, assim como o uso das máscaras e do álcool em gel por todos. 



 

 
 

Todos os passos dados, no sentido de promover o atendimento escolar com 

segurança sanitária, foram orientados pelos documentos oficiais do 

município, assim como através de consultas à Vigilância Sanitária de 

Niterói. 

Devido à situação pandêmica não realizamos passeios culturais com 

as crianças nem promovemos reunião de pais, assim como nossa tradicional 

festa junina. No final do ano, devido ao arrefecimento da pandemia e ao 

processo de flexibilização das medidas preventivas, foi possível realizar as 

comemorações da Semana da Criança com nossos alunos e a Mostra 

Pedagógica da escola, com a presença controlada dos familiares.  

Salientamos que, durante o período de pandemia mais acentuada, de 

acordo com as orientações recebidas dos órgãos oficiais, o tempo de aulas 

foi reduzido. Durante esse período, as crianças deixavam o Remanso às 

15h. Embora o horário tenha sido reduzido, pudemos garantir a segurança 

alimentar das crianças, fornecendo três refeições diárias. 

Embora as crianças já estivessem no ambiente da escola, não foi 

possível ter atendimento odontológico.  

Na Educação Infantil, as aulas se mantiveram no modo remoto, de 

acordo com as decisões da secretaria de educação do município de Niterói 

para esse segmento. O início do ano letivo, segundo o calendário da 

prefeitura de Niterói, teve início em 25 de março de 2021. Para compensar 

os dias letivos necessários, os sábados foram letivos, com atividades on-

line. O retorno das atividades presenciais gradual só foi autorizado a partir 

de agosto. A princípio, retornaram os GREIS 4 e 5, mantendo o 

distanciamento social e demais protocolos de segurança sanitária. Para que 

isso fosse possível, dividimos as turmas, de maneira a ter quatro salas 



 

 
 

ocupadas com duas turmas. Todo o pessoal foi envolvido para promover a 

qualidade do atendimento escolar aos nossos alunos. 

Durante o período de aulas remotas, a equipe de professores e 

auxiliares trabalharam na montagem de atividades para todos os níveis da 

Educação Infantil, organizando portfólios e desenvolvendo projetos 

pertinentes ao currículo, além da entrega quinzenal de atividades impressas. 

Essas atividades eram entregues aos familiares, nos pontos mais próximos 

de suas residências, contendo o “kit” com todo o material didático 

necessário para que as crianças realizassem os trabalhos em casa. Nesta 

oportunidade, os trabalhos realizados pelas crianças, em casa, na quinzena 

anterior eram recolhidos, para análise dos professores. As orientações para 

a execução dos trabalhos impressos eram ministradas através das vídeo 

aulas, veiculadas diariamente, inclusive aos sábados. 

Durante o período tivemos alguns episódios de casos de Covid entre 

os nossos funcionários, que resultaram na suspensão das atividades 

presenciais. Foram três ocorrências deste tipo: a primeira de 04 a 19 de 

março, a segunda de 05 a 23 de abril e a terceira de 16 a 22 de junho. 

Durante esses períodos, adotamos o ensino remoto, com distribuição de 

atividades impressas, como já descrito anteriormente. 

A partir de outubro foi possível o retorno das turmas na modalidade 

presencial, sem outras interrupções e num clima de normalidade. Apesar 

disso, a cautela e os protocolos foram mantidos, de acordo com orientações 

dos especialistas em saúde. A turma do GREI 3 retornou na modalidade 

presencial em outubro. O GREI 2 não retornou às atividades presenciais, 

permanecendo na modalidade remota. 



 

 
 

Quanto à formação continuada dos professores, mantivemos os 

encontros presenciais, desenvolvendo temáticas pertinentes com as novas 

demandas educacionais que as modalidades de ensino remoto e híbrido 

impuseram à prática pedagógica. Foi um período de pesquisas e de 

descobertas, além de muita dedicação e superação das dificuldades. 

Outra frente de trabalho que se abriu para a escola foi a implantação 

do segundo segmento do Ensino Fundamental. Os primeiros passos 

consistiram em adequação do espaço e da documentação junto à Secretaria 

Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com a 

legislação vigente. Foram várias ações que mobilizaram o pessoal do 

administrativo da SEF e do Remanso, além das diretorias de administração, 

financeira e educação. Nossos esforços foram exitosos e conseguimos a 

autorização de funcionamento tão desejada. Atualmente, contamos com 30 

alunos regularmente matriculados no sexto ano, divididos em duas turmas. 

As instalações do prédio central, no terceiro piso, foram adequadas para 

receberem quatro turmas de, no máximo, 24 alunos cada.  

Sendo assim, pode-se concluir que 2021 foi um ano de muitos 

desafios superados, pois o cenário instaurado era extremamente delicado. 

Embora tenhamos passado por dificuldades, terminamos o ano com a 

sensação de dever cumprido, pois fizemos o melhor que podíamos fazer 

com as condições que tínhamos e tivemos a oportunidade de presenciar os 

avanços das nossas crianças apesar das adversidades. 

 

 

  


