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COMISSÃO PARA 

PLANEJAMENTO E 

EXECUÇÃO DE AÇÕES 

PREVENTIVAS EM 

RELAÇÃO À COVID-19 

UM DIALÓGO ENTRE AS REDES DE ENSINO 

Os Diretores Geral e Acadêmico do Campus Brumado têm 

se disponibilizado pela internet para tirar dúvidas e acolher 

sugestões de discentes, pais/responsáveis e servidores nos horários de 

atendimento, que ocorrem às terças e quintas, das 18:30 às 19:30. 

Durante um dos atendimentos, quando se discutia as possibilidades e 

os desafios para o retorno das aulas do IFBA, uma mãe de estudante 

do município de Dom Basílio discorreu sobre como aquele município 

está conduzindo o retorno às atividades letivas, de maneira remota, 

para os estudantes que dispõem de apoio tecnológico e para aqueles 

que não têm acesso às tecnologias de informação e comunicação. Após 

o diálogo com a mãe, que é profissional da educação no município de 

Dom Basílio, o Diretor Geral solicitou-lhe que avaliasse, junto à Rede 

Municipal de Ensino, a possibilidade de apresentarem um relato sobre 

esta experiência (metodologia e logística), para que fosse publicado no 

Boletim Informativo do Campus Brumado. Partindo do entendimento de 

que é necessário um diálogo maior entre as redes de ensino na busca 

de alternativas e caminhos para o enfrentamento da crise ocasionada 

pela pandemia da COVID-19, publicamos abaixo o relato de Rosa dos 

Santos Silva, diretora do Centro Educacional Padre Manoel Olímpio, 

escola municipal de Dom Basílio-Ba. Esperamos, em um futuro próximo, 

estabelecer um debate com a comunidade sobre a Educação na nossa 

região e futuras parcerias podem ser uma boa ideia no enfrentamento 

da crise. 

“No dia 05 de maio de 

2020, o município de 

Dom Basílio entrou para 

história ao dar início às 

aulas remotas. Nesse 

dia, as vozes dos alunos 

do Centro Educacional 

Padre Manoel Olímpio, 

através de grupos de 

WhatsApp, sinalizavam 

uma euforia e ansiedade 

com uma proposta, até então, inédita para eles. A escola ganhou uma 

nova configuração. De repente, o espaço físico foi dissolvido para tela 

de um celular e o barulho dos corredores, dos 691 alunos distribuídos 

em três turnos, ficou silencioso. Nesse dia, notavam- se a falta de 

muitos, e os motivos não estavam associados ao atraso do ônibus, mas 

ao "atraso tecnológico", motivo esse que fomos descobrindo a cada dia.  

Naquele dia, a semana iniciou, para os alunos, em uma terça-feira. 

Foram os primeiros passos conduzidos pela escola após 40 dias de 

isolamento social. Nos primeiros dias, fomos identificando os rostos 

através dos números. E esses, ganharam forças dos nomes. A escola, 

através do Facebook oficial da instituição, divulgou o retorno às aulas 

na modalidade online. Assim, a notícia se espalhou para os quatro can- 
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 “Tá” sabendo? 

A Portaria 45/2020 ampliou o 

período de vigência do Auxílio 

Financeiro Estudantil em Caráter 

Emergencial – AFECEM de 2 (dois) 

para 3 (três) meses, como também 

aumentou o número de 

beneficiários de 200 para 214. A 

Comissão Multidisciplinar de 

Assistência Estudantil - CMAE 

solicitou, aos novos beneficiários, o 

envio de dados bancários para que 

o pagamento possa ser efetuado. 

Saiba mais na página 04. 

Projeto “Ativ-idade” 

A partir da próxima semana, serão 

realizadas lives para o público de 

servidores(as) do IFBA que já se 

aposentaram e para pessoas idosas 

interessadas. É o Projeto ‘Ativ-idade: 

Conexão, Inclusão e Acolhimento 

aos Aposentados em Tempo de 

Pandemia, com transmissão pelo 

canal TV IFBA. Quer participar? Leia 

mais na página 2. 
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-tos do município. Apoiados pelos 46 professores, através de publicações nos status, as informações chegavam 

em uma velocidade mais esperada. Com isso, começamos a monitorar e mapear a quantidade de alunos que 

teria ou não acesso à internet e, assim, propor alternativas para que nossa meta de ensino remoto alcançasse 

100%. No ambiente virtual, muitas adaptações foram feitas no Sistema de Gestão escolar "Bravo", Sistema 

esse que já era utilizado pelo município como ferramenta administrativa e agora passou a ser também 

pedagógica. E os comandos das aulas que aconteciam pelos grupos específicos de turmas no WhatsApp 

passaram a integrar o sistema, além de várias outras funções que permitem tanto a equipe gestora quanto ao 

aluno um acesso mais pedagógico.  

O outro desafio, em busca de nossa meta, era atender os 69 alunos que 

não tinham acesso à internet. Já que, no ambiente virtual, as aulas 

ganhavam forças. Após 20 dias de mapeamento desses alunos, as 

próximas ações se configuraram em estabelecer roteiros de entregas de 

atividades impressas. Logo após, com dias fixos na semana (segunda e 

terça-feira), a equipe gestora, juntamente com a psicopedagoga da 

escola, deram início a esse trabalho. Nesses encontros em que a escola 

e a família se reúnem, o direito à aprendizagem fica garantido. Percorrer 

quilômetros de distância para chegar até esses meninos é nos ensinar o 

mesmo percurso, de todos os dias, feito por eles. Como não acolher? 

Como não valorizar os esforços cotidianos? Muitas são as perguntas que 

passaram integrar nosso planejamento diário. Não temos mais respostas 

prontas e nem a queremos.  

O novo se descortina a cada dia e nós fomos descobrindo que o desinteresse tem outro significado no quintal 

de cada aluno. E as vozes ora oprimidas, ora estridentes ganharam um outro significado neste contexto da 

Pandemia. Fomos nos descobrindo e, junto com os alunos, fomos aprendendo. Há momentos em que os papéis 

se invertem: professor é aluno, aluno é professor. Há outros em que os filhos são os pais e os pais são filhos. 

Lidar com todos esses desafios, impulsionados por uma pandemia, nos humaniza a cada dia.  

A escola vai quebrando os muros e as fronteiras. E ela, tantas vezes refúgio dos oprimidos do dia a dia, não 

pode deixar de fazer seu papel social: Salvar vidas!!” 

Pró-Reitoria de Extensão realiza ações para aposentados do 

IFBA e pessoas idosas 

A partir da próxima semana, lives, concebidas para o público de 

servidores(as) do IFBA que já se aposentaram e para pessoas 

idosas interessadas, serão realizadas pelo Projeto ‘Ativ-idade: 

Conexão, Inclusão e Acolhimento aos Aposentados em Tempo de 

Pandemia’. As lives vão acontecer sempre às 16 horas e serão 

transmitidas pelo TV IFBA (https://www.youtube.com/tvifba).  

Elaborado pelo Departamento de Ações Culturais, Esporte e 

Lazer (DACEL) e pelo Núcleo de Produção Digital (NPD), 

vinculados à Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), em parceria com 

o Departamento de Qualidade de Vida (DEQUAV), o  projeto "é 

uma das frentes de enfrentamento à pandemia, refletida a partir 

de uma sensibilização entre Gabinete, DEQUAL e a PROEX", 

explica Soraia Brito, que chefia o DACEL. 

O objetivo do Projeto Ativ-idade: conexão, inclusão e acolhimento 

em tempos de pandemia é promover o acolhimento e qualidade 

de vida dos(as) aposentados(as) do IFBA e de pessoas idosas, a partir da interação social virtual.  

Rosa dos Santos Silva- Diretora do 

Centro Educacional Padre Manoel 

Olímpio, Dom Basílio/Ba. 
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FALA AÊ!?  

Nesta edição, contamos com a participação dos discentes Raquel Risério Florindo - 

estudante do 2° ano do curso integrado de Informática/matutino e Magno Leite 

Alves -  3° ano do curso integrado de Edificações. Então, galera, falem aê!  

“Com o início da pandemia e a paralisação das aulas, minha rotina passou por mudanças muito intensas, pois 

atividades comuns, como ir para a escola todos os dias, não acontecem mais. Porém, tenho buscado me 

adaptar a essa nova realidade temporária, utilizando meu tempo livre para estudar outro idioma, assuntos para 

o vestibular e revisar os conteúdos da escola. 

As redes sociais têm sido minha ferramenta principal para manter o contato 

com o campus, por meio de chamadas com os professores, WhatsApp e 

Instagram. Já com meus colegas de turma, o contato tem sido bem menor, 

acredito que pelo desânimo perante a situação que estamos vivendo, mas, 

sempre que possível, tentamos manter o contato pelo WhatsApp.  

Acredito que esse momento logo irá passar e, por mais que seja difícil, 

devemos pensar positivo e fazer o possível para não deixar o desânimo nos 

abalar. É essencial priorizarmos nossa saúde mental, fazendo coisas que 

você goste e ajudarão tirar o foco do que está acontecendo e, caso seja 

compatível com a sua realidade, manter contato com os estudos, que também 

podem ser uma forma de se distrair”. (Raquel Risério Florindo) 

 

“Logo no começo, foi tudo muito difícil de lidar. Eram muitas informações 

chegando, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo.  

Durante os primeiros meses de quarentena, eu e minha família nos 

mudamos para o nosso sítio. Eu não me sentia disposto para fazer 

nenhuma atividade, mesmo sendo ela acadêmica ou de lazer, passava 

muito tempo deitado e não me sentia nem um pouco produtivo. Às 

vezes, batia um desespero... Não sabíamos quando tudo voltaria ao 

normal, nem se voltaria realmente ao normal...  

Quanto às atividades escolares e aos estudos, foi e é muito difícil pra 

mim. Eu tenho uma dificuldade muito grande de focar nos estudos em 

casa e essa dificuldade me acompanha desde muito pequeno. Eu sempre fui um aluno 

que aprendia mais em sala de aula. 

Os meses foram passando e eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa, mesmo que não fosse relacionada 

aos mesmos estudos. Então eu voltei a praticar o lettering, que é a arte de desenhar palavras, e, aos poucos, 

se tornou um hábito. Através dela, o sentimento de não ser produtivo e de infelicidade, aos poucos, foram 

sanados. Essa prática se tornou ainda mais constante no meu cotidiano e eu estava extremamente satisfeito 

e empolgado com meus trabalhos, passei a postá-lo e isso me ajudou muito.  

Ter um hobbie é incrível, principalmente, quando é relacionado à arte. Através dela, é como se tirassem um 

peso de nossas costas... 

Quanto ao meu contato com o campus, tem sido, principalmente, através das redes sociais. Não só com o 

campus, mas com todos as outras pessoas. Eu e minha família estamos restringindo, ao máximo, nosso contato 

com muitas pessoas”. (Magno Leite Alves) 
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A Comissão Multidisciplinar de Assistência Estudantil - CMAE 

do campus Brumado solicitou, à Direção Geral, a ampliação 

do período de vigência, bem como do número de 

beneficiários do Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter 

Emergencial - AFECEM. A solicitação se deu considerando 

que não há previsão de retorno das atividades acadêmicas 

presenciais e a necessidade dos estudantes atendidos pelo 

auxílio, em função dos impactos causados pela pandemia do 

COVID 19.  

Por meio da Portaria 45/2020, o diretor geral do campus 

autorizou a ampliação do período de vigência do AFECEM de 2 (dois) para 3 (três) meses e a ampliação do 

número de beneficiários de 200 para 214, tendo em vista que foi verificada a existência, além da classificação 

de posição 200, de 14 estudantes com perfil socioeconômico compatível para recebimento de auxílio 

emergencial, que se encontravam na lista de cadastro de reserva do processo seletivo realizado por meio do 

edital 15/2020. 

Desta forma, o AFECEM receberá suplementação financeira de R$ 24.200,00 (vinte e quatro mil e duzentos 

reais) para que sejam pagas as 3 parcelas do auxílio aos 214 discentes beneficiários. A CMAE solicitou, aos 

novos beneficiários, o envio de dados bancários para que o pagamento possa ser efetuado. Estes beneficiários 

receberão também as duas parcelas já pagas aos 200 estudantes inicialmente contemplados pelo edital 

15/2020. O pagamento destas parcelas deverá ocorrer até o final de agosto. 

Havendo disponibilidade orçamentária, a CMAE poderá avaliar nova ampliação do período de concessão do 

auxílio. 

ESTAMOS EM PANDEMIA? 

Infelizmente, ao 

observarmos o grande 

número de pessoas em circulação 

pelas ruas na cidade de Brumado, 

em consequência da abertura do 

comércio e da continuidade na 

prestação de bens e serviços, 

temos a impressão de que a 

população tem em mente que a 

pandemia chegou ao fim. Os 

Brumadenses, em sua maioria, 

não seguem as recomendações 

de segurança feitas pelas 

autoridades máximas da saúde, 

como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a ANVISA.  

Observando a evolução da doença no último mês de julho, podemos verificar que o número de curados ainda 

é inferior ao número de casos confirmados, principalmente, na 3º semana do referido mês. Vale ressaltar que 

a pandemia não chegou ao seu fim e que ainda é grande a luta contra a covid-19.  

Aproveitamos para alertar que, em 31/07/2020, os leitos de Vitória da Conquista, destinados ao tratamento 

da Covid-19, que são referência e acolhem os cidadãos de Brumado, estão com a sua taxa de ocupação 

elevada, em torno de 72%. Por isso, se possível, #FIQUE EM CASA ou só saia se se for estritamente necessário. 

Atualize-se! 
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