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Volta às Aulas! 
 
O IFBA Campus Brumado aprovou o 
Calendário Letivo Emergencial para 

as Atividades de Ensino Não 
Presencial (AENPE), com início 

previsto para dia 05 de outubro, bem 
como a plataforma que será 

utilizada. A partir da Resolução 19, 
poderão ser desenvolvidas 

Atividades de ensino no formato Não 
Presencial, as AENPE, que poderão 

contar como carga horária para a 
integralização de componentes 

curriculares dos cursos. 

 

Anote na Agenda 

Vem aí o Encontro Pedagógico 
2020, com o tema “Desafio do 

Ensino Não Presencial”. O evento 
acontecerá nos dias 29 e 30 de 

Setembro e conta com a 
participação de profissionais que se 
propuseram a ministrar as palestras, 
mesas redondas, entre outros. É um 

momento de extrema valia, pois 
temos muito a aprender neste novo 
cenário que se insere em nossas 

vidas. 
 

 

Projeto Estude Conosco 

(PESCO-IFBA) 

No dia 25 de agosto, foi publicada oficialmente a página 

www.pescoifba.com.br, correspondente ao projeto ESTUDE CONOSCO 

(PESCO-IFBA). O PESCO caracteriza-se como um projeto de extensão do 

IFBA campus Brumado, que tem como objetivo “ofertar espaços 

formativos que busque aprofundar conhecimentos trabalhados no 

ensino fundamental e médio, a partir da organização e estruturação de 

conhecimentos de forma integrada e interdisciplinar, e que são 

disponibilizados aos estudantes do IFBA e comunidade externa, via 

plataforma online e canal do Youtube TV IFBA-Brumado” (PESCO, 2020). 

Dessa forma, a principal ação do projeto é a elaboração de videoaulas, 

materiais de aprofundamento, dicas, listas de exercícios que são 

disponibilizados semanalmente na página do projeto e no canal do 

Youtube TV IFBA-Brumado e 

vinculados a roteiros semanais 

de estudos que orientam os 

estudantes, estimulando o 

desenvolvimento da 

autonomia, à medida que 

aborda temas e conteúdos que 

são cobrados em olimpíadas 

de História, Matemática, 

Física, Astronomia, no Exame 

Nacional do Ensino Médio, 

além de conteúdos que são 

discutidos na atualidade, tudo 

isso numa perspectiva 

interdisciplinar e contextualizada. 

O PESCO é coordenado pela docente Cinthia Batista Nunes, professora 

de Matemática e atual coordenadora do curso técnico em edificações, 

modalidades integrado e subsequente, e assistido pelos coordenadores da 

CONUB e da COINF, Luciana da Costa Silva Costa e Thiago Miranda dos 

Santos Souza.  O projeto conta com uma equipe ampla formada pelos 

servidores da COPAE (Lidiane Neves, Roberta Borges e Jádson Fábio de 

Araújo), por professores de Matemática (Profª Eliana Gomes), Física (Profº 

Carlos A. Aragão), Química (Profª Cheilane Tavares e Profº Fabian Costa), 

História (Profº Marcelo Pereira), Geografia (Profª Gildava Araújo), Língua 

Portuguesa (Profª Islene dos Santos), Língua Inglesa (Profª Mariana Rocha),  
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Língua Espanhola (Profª Paloma Correia), Sociologia (Profª Viviane Nascimento) e Filosofia (Profº Emerson 

Spinelli), além dos docentes Leonardo Rodrigues, Marcos Pereira, Fábio Coqueiro, Diogo Martins e Cláudio 

Ribeiro que, lotados na coordenação dos cursos de informática, formas integrada e subsequente (COINF), 

oferecem suporte tecnológico, formando a equipe multimídia do projeto.  

O PESCO tem origem na busca pela manutenção do fluxo de aprendizagem pelos estudantes, tendo em 

vista a ruptura do processo formal de ensino-aprendizagem, devido ao contexto pandêmico atual, trazendo uma 

nova possibilidade de continuidade das atividades acadêmicas, por meio da publicação online de materiais 

de estudo. A proposta, que foi cadastrada no SUAP como projeto de extensão, tem previsão de término de suas 

ações em 18 de dezembro de 2020, porém, muito satisfeita com os resultados já alcançados, a coordenação 

prevê a continuidade do projeto em novas etapas de trabalho.  

Já encontram-se disponíveis, na página 

www.pescoifba.com.br, 15 videoaulas, 7 listas 

de exercícios, 2 apostilas, 3 roteiros 

semanais de estudo com conteúdos de 

Matemática, Química, Sociologia, Língua 

Inglesa, Língua Espanhola, História e Filosofia, 

que poderão ser acessados gratuitamente 

através de cadastro, por estudantes, 

professores ou demais interessados. 

Atualmente, a página conta com 77 usuários 

cadastrados.  

Texto: Cinthia Batista Nunes, Profª de Matemática - IFBA Campus Brumado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FALA AÊ! 
 

 

“Confesso que no início foi bem complicado adaptar ao distanciamento social, principalmente pela falta de 

adrenalina diária que o IFBA nos proporcionava, além do contato com amigos e familiares, mas as redes 

sociais ajudaram a amenizar a saudade das pessoas e as plataformas digitais facilitaram o contato com os 

estudos. 

Acredito que os grupos e iniciativas tomadas por parte dos professores fizeram com o que nós, alunos, 

mantivéssemos contanto uns com os outros. Isso foi de extrema importância, porque com a situação atual, 

a falta das aulas e os vestibulares chegando, manter a motivação e o inventivo é essencial para os 

discentes. 

A maior dificuldade causada pela pandemia, para nós estudantes, é manter uma 

rotina de estudos, pois a falta de previsão para a normalização das aulas acaba 

desmotivando e fazendo com que estudar se torne atividade desprazerosa. 

Mesmo com tantas incertezas, espero que o retorno às atividade se normalize em 

breve. Tendo consciência que será um momento de extrema importância, 

principalmente para os alunos do 3° ano que logo terão contato com os vestibulares. 

Enquanto isso, acredito que o retorno das aulas, mesmo à distância, de forma virtual 

e remota, será fundamental para retomar o foco dos estudos nesse momento de 

pandemia. Mesmo com tantos motivos para desanimar, espero que todos tenham 

em mente que esse momento vai passar e tudo voltará ao normal.” 

Relato de Karol Gomes da Silva - 3º Ano de Informática Integrado / Matutino. 

http://www.pescoifba.com.br/
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No dia 16 de setembro, o Campus Brumado 

aprovou o Calendário Letivo Emergencial para as 

Atividades de Ensino Não Presencial (AENPE), 

com início previsto para dia 05 de outubro, bem 

como a plataforma que será utilizada. As atividades 

desenvolvidas remotamente poderão contar como 

carga horária para a integralização de 

componentes curriculares dos cursos. Os alunos 

poderão realizar atividades curriculares e 

extracurriculares, propostas 

pelos docentes de forma 

organizada, com limite de carga horária 

diária e semanal, dentro do calendário aprovado pela 

comissão local que prevê capacitação para docentes 

e discentes, além de momentos de acolhimento para 

o retorno.  

Conforme o previsto na proposta de Calendário 

Letivo Emergencial 2020 do Campus, as inscrições 

dos discentes nas AENPE ocorrerão de 28/09 a 

02/10/2020, por meio do formulário enviado pela 

Coordenação de Registros Acadêmicos (CORAC) a 

todos os estudantes por meio do SUAP. Os 

discentes deverão ficar atentos às atividades que 

serão oferecidas para suas turmas e fazer as 

inscrições dentro do prazo previsto. Em caso de 

dúvidas, o aluno deve entrar em contato com a DAC, 

Coordenação do Curso ou Coordenação 

Pedagógica, que irão oferecer mais informações e 

sanar estas dúvidas. 

(Texto: Samuel Dutra, Diretor de Ensino).

 

Encontro pedagógico 2020 

Desafios do Ensino Não Presencial 

O IFBA Campus Brumado informa que ocorrerá, nos dias 29 e 

30.09, o ENCONTRO PEDAGÓGICO 2020, com o tema 

DESAFIOS DO ENSINO NÃO PRESENCIAL. 

O evento, previsto na Proposta de Calendário Letivo 

Emergencial 2020 do Campus, contará com a participação da 

Profa. Dra. Maristela Midlej (UFSB), abordando o 

Planejamento Pedagógico, Metodologias e Práticas 

Mediados por Tecnologias Digitais, e com a colaboração 

dos docentes Allison Lima, Celton Ribeiro, Cláudio Sousa, 

Mariana Rocha e Thaianne Guedes para uma reflexão dos 

PLANOS POSSÍVEIS.  

No segundo dia do Encontro, os professores Jeovane 

Rodrigues e Kátia Quelle Rocha apresentarão OS 

DESAFIOS DAS ATIVIDADES INCLUSIVAS e o PROJETO 

MINUTO ACESSÍVEL. 

O momento ocorrerá por meio do ambiente virtual: Plataforma 

WEBCONFERÊNCIAS RNP. 

VOLTA AS AULAS! 
 

VEM AÍ! 
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Já está no ar o Podcast Fora da Sala de Aula, resultado 

de um projeto de extensão do IFBA campus Brumado 

coordenado pelos Professores Cláudio Ribeiro de Sousa e 

Viviane Nascimento Silva. O projeto prevê, durante a sua 

primeira temporada, o lançamento de 6 programas para discutir temas 

importantes e relevantes para toda a comunidade acadêmica. No 

primeiro programa, os professores e apresentadores do programa recebem 

a Psicóloga e Coordenadora da COPAE, Roberta Borges, para abordar um 

tema super atual e importante: SAÚDE MENTAL NA PANDEMIA. 

Convidamos todos a ouvirem no Spotify. Basta usar o buscador da 

ferramenta ou acessar diretamente pelo link: bit.ly/foradasaladeaula 

 
Malhada de Pedras: atividades Escolares em Tempos de Pandemia 

Considerando que a escola é um típico contexto de 

aglomeração, situação fortemente combatida pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelos 

profissionais responsáveis por ações sanitárias e 

epidemiológicas, faz-se necessário que a retomada 

do ano letivo de 2020 seja garantida com segurança 

para proteger os alunos e todos os profissionais da 

educação da COVID-19. A Secretaria Municipal de 

Educação (SME) de Malhada de Pedras está em 

constante diálogo com o Conselho Municipal de 

Educação, os profissionais da educação e as 

autoridades da área de saúde, no sentido de 

discutir estratégias viáveis e seguras para um 

possível retorno das aulas presencias.  

O principal objetivo é que todos os alunos tenham 

assistência pedagógica com equidade. Dessa 

forma, no mês de junho, ocorreu o processo de 

escuta aos discentes, bem como reuniões com a 

Comissão COVID-19, para definir ações mais 

concretas de retomada do ano letivo de forma 

remota, sendo que, no mês de julho, foram 

adotadas ações de atendimento escolar remoto 

aos alunos da Rede Municipal.  

O processo de atendimento escolar remoto 

consiste em viabilizar atividades no AVA do 

Sistema de Gestão Escolar Bravo, bem como 

disponibilizar atividades no formato impresso. 

Os professores e as equipes gestoras das escolas 

são os responsáveis por elaborar e verificar a 

adequação das atividades disponibilizadas para os 

alunos, tendo em vista as habilidades e objetivos de 

aprendizagem previstos na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) e Documento Curricular 

Referencial da Bahia (DCRB). As equipes gestoras 

das escolas são assessoradas pela Equipe 

Técnica Pedagógica da Secretaria Municipal de 

Educação e realizam encontros regulares à 

distância, com o corpo docente da escola, a fim de 

alinhar a elaboração dos instrumentos de registro de 

aprendizagem dos alunos e avaliar o processo. 

No início, o material impresso foi disponibilizado 

quinzenalmente e, posteriormente, semanalmente. 

Entretanto, na última semana de agosto, foi 

necessária a suspensão de atividades impressas, 

por quinze dias, devido ao aumento de casos de 

COVID ativos no município, prorrogada por mais 

quinze. Dessa forma os educandos estão apenas 

utilizando o Sistema de Gestão AVA Bravo nesse 

período.  

(Texto: Edna Alves Pereira da Silva - Secretária de 

Educação de Malhada de Pedras/BA). 

OLHA O PODCAST 
 

DIÁLOGO DE SABERES 
 


