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COMISSÃO PARA 

PLANEJAMENTO E 

EXECUÇÃO DE AÇÕES 

PREVENTIVAS EM 

RELAÇÃO À COVID-19 

CONSUP APROVA PLANO DE CONTIN-
GENCIAMENTO INSTITUCIONAL DO IFBA  

No dia 11 de 

agosto de 2020, foi realizada a 

6ª reunião extraordinária do 

Conselho Superior do IFBA 

(CONSUP), oportunidade em que 

a minuta do Plano de 

Contingenciamento do IFBA 

(PCII-IFBA) frente à pandemia do 

novo coronavírus foi relatada 

pela Reitora e Presidente do CONSUP, professora Luzia Mota. O 

documento recebeu contribuições da comunidade acadêmica, 

estudantes, pais e/ou responsáveis e servidores dos 22 campi e 

reitoria, quando da realização das audiências públicas.  

Durante a reunião, foram discutidos diversos pontos referentes às 

questões pedagógicas e administrativas na perspectiva do retorno às 

atividades em cada campus, com a implantação do ensino remoto 

emergencial para atender aos calendários acadêmicos de 2019 e 

2020, suspensos desde março/2020 pela Resolução nº 7/CONSUP.  

Essa aprovação do PCII-IFBA 

estabelece as diretrizes para que 

cada campus discuta, com a sua 

comunidade, a implantação das 

ações para o retorno das atividades 

dentro da sua realidade. Também 

ficou acordado que a deliberação e 

normatização da retomada das 

Atividades Emergenciais Não 

Presenciais (AENP), bem como do 

calendário de retomada serão 

apreciados em reunião 

extraordinária do CONSUP, 

agendada para o dia 19 de agosto. 

Alguns pontos foram destacados e debatidos pelos conselheiros, como 

por exemplo: as normas acadêmicas e regras para o ensino remoto; as 

condições e a falta de acesso de estudantes à internet, o que poderá 

aumentar a exclusão desses discentes; as avaliações dos estudantes 

com a substituição de notas por conceitos; garantia da não reprovação; 

possíveis casos de trancamento e cancelamento de matrículas, dentre 

outras questões. 

Quanto ao retorno das atividades presenciais, dependerá dos 

protocolos que fazem parte do PCII-IFBA, os quais serão discutidos e 

planejados posteriormente, em sintonia com as condições de 

biossegurança. 
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 Minuta aprovada! 

Na última reunião extraordinária do 

Conselho Superior do IFBA 

(CONSUP), realizada no dia 11 de 

agosto, foi apresentada a minuta do 

Plano de Contingenciamento, que 

foi aprovada e já pode ser 

implementada no campus. Mais 

detalhes na página 01. 

Diálogo de Saberes 

Nessa edição, contamos com a 

colaboração da secretária de 

educação de Brumado/BA, Ednéia 

Ataíde, que nos relata sobre a 

experiências e medidas 

pedagógicas, adotadas durante a 

paralisação das atividades 

escolares do município, na 

pandemia da COVID-19. Saiba mais 

nas páginas 03 e 04.  
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Com isso, o Campus Brumado começa a se preparar para o seu planejamento, visando o retorno das atividades, 

na busca do estabelecimento das comissões para tal, com base nos eixos norteadores desse PCII-IFBA, e 

aguardando a publicação de toda a documentação oficial aprovada pelo CONSUP. 

FALA AÊ!?  

Nesta edição, contamos com a colaboração das discentes Karolayne Rocha Batista 

- 2° ano de Informática Integrado/Vespertino e Francielle Vitória Porto Lima - 3° Ano 

de Informática Integrado. Elas nos contam um pouquinho de como estão durante a pandemia. 

Então, galera, fala aê!  

“Hoje o mundo está sofrendo impactos do 

Coronavírus, quando, de repente, nos vimos 

impossibilitados de sair de casa, mudando 

totalmente de hábito e ritmo, virando nossa rotina do 

avesso. Um dia, 

estamos na correria da 

escola e, no outro, 

lidando com o vírus. 

Isso irá deixar marcas 

na história e no nosso 

modo de viver, pois 

ninguém passa por 

uma pandemia e se 

esquece dela. 

A pandemia nos 

mostrou que a convivência social é 

importante e que, quando tirada de nós, faz falta. De 

início, não esperava que duraria tanto tempo e que 

iria aprender tanto com isso, mas foi necessária uma 

reconstrução de cronograma e prioridades. 

Meus colegas de turma são muito importantes pra 

mim. Com eles, passo a maior parte do meu tempo, 

compartilhando sala, momentos e resenhas, e agora 

estamos mantendo esse contato por grupos virtuais 

e redes sociais.   

É necessário usar esse tempo de modo produtivo, 

nos conhecer mais, expandir nossos conhecimentos, 

e explorar o que há de melhor em todos nós. 

Devemos sempre ter esperança de que isso irá 

passar e a certeza de que nem tudo é permanente” 

(Karolayne Rocha Batista). 

 
“No início da pandemia, tudo que estava acontecendo era 

muito assustador para mim e para minha família. Me 

adaptei a uma nova rotina para que eu não ficasse tão 

preocupada a ponto de ter outras doenças. Passei a fazer 

coisas que eu amo para poder distrair. Busquei praticar 

mais exercícios físicos, trabalhar em home office, ler livros 

motivacionais, assistir lives e monitorias que adequam ao 

meu trabalho, busquei aumentar os meus 

conhecimentos, entre outras coisas. 

Em relação ao Campus, mantenho-me sempre informada 

de tudo que está acontecendo através de grupos no 

WhatssApp e das reuniões e contato dos meus 

responsáveis com o Campus. 

Meu contato com amigos e colegas tem sido bem menor 

desde o início da pandemia até aqui, mas ainda tenho 

contato com alguns deles.  

Toda essa situação é 

muito difícil e, mesmo 

que não entendamos o 

porquê isso está 

acontecendo, temos que 

acreditar que é questão 

de paciência e logo tudo 

isso vai passar. 

Busquem ocupar a 

mente com algo que 

faça bem e busquem 

melhorar as atitudes 

para que, quando isso passar, possamos ser 

seres humanos ainda melhores do que já somos” 

(Francielle Vitória Porto Lima). 

 

UM DIALÓGO ENTRE AS REDES DE ENSINO 

Continuamos com as trocas de experiências e estabelecimentos de conexões 

entre as redes de ensino na busca de conhecimentos e compartilhamento de 

saberes para o enfrentamento da crise ocasionada pela pandemia da COVID-19. 

Desse modo, nesta semana, trouxemos o relato de Ednéia Ataíde, secretária de educação do 

município de Brumado/BA. 
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“Experiências coletivas de grande impacto sempre tiveram o poder de remodelar o mundo e a história é prova 

disso. Neste ano de 2020, o planeta inteiro compartilha da mesma experiência: a pandemia da COVID-19 e a 

necessidade de adequação ao distanciamento social. Escolas de ensino regular, no formato presencial, de 

todos os locais do globo, por mais distantes que sejam, precisaram, rapidamente, em caráter emergencial, se 

adequar às aulas remotas, objetivando a continuação da aprendizagem e impedindo, assim, impactos maiores 

do que o já vivenciado e experienciado por toda a população do planeta. Dessa forma, em poucos e 

significativos meses, a necessidade fez a 

educação dar um salto tecnológico que 

demoraria décadas.  E nesta situação 

inusitada do distanciamento social, a criação 

de um modelo pedagógico se tornou um 

desafio tão grande quanto o combate em si ao 

coronavírus. Diante de escolas fechadas por 

tempo indeterminado, o Sistema Municipal de 

Ensino de Brumado teve a missão de 

encontrar soluções para entreter e manter os 

9.405 alunos em casa, mas ligados ao 

ambiente escolar e ativos, num território 

marcado por diferenças econômicas, sociais e 

culturais.  

Com o início da pandemia, foi publicado o decreto nº 5.244, de 18 de março de 2020, que marcou a suspensão 

das aulas em 19 de março de 2020. Com suspensão das atividades presenciais, a Secretaria Municipal de 

Educação de Brumado (SEMEC) criou um Comitê Municipal de Retorno às Aulas, que se reuniu semanalmente 

para discutir e propor sugestões de atividades para apoiar a continuidade da aprendizagem dos estudantes 

durante o período de distanciamento social. 

Assim, após vários encontros, o Comitê Municipal de Retorno às Aulas decidiu aderir às aulas não presenciais, 

em conformidade com o Parecer 05/2020 do Conselho Nacional de Educação (CNE), que orienta a retomada 

das aulas de forma não presencial e o cômputo de carga horária, considerando o retorno das atividades 

escolares. Dessa forma, a SEMEC elaborou o Documento Orientador de Retorno às Aulas e reformulou o 

calendário escolar 2020, estabelecendo, na semana de 13 a 17 de julho, a capacitação para equipe diretiva 

e professores e replanejamento curricular, de forma que as unidades escolares se preparassem para o período 

de realização das atividades não presenciais pelos estudantes a partir do dia 20 de julho.  

O suporte utilizado para a realização das atividades não presenciais é o Sistema de Gestão Escolar Bravo, o 

qual é utilizado pela comunidade escolar desde 2018. Na ferramenta, constam os principais registros escolares 

no âmbito da gestão escolar e pedagógico.  

Sabendo que nem todos os alunos disponibilizam 

das ferramentas digitais para acessar o Sistema, os 

mesmos são atendidos por atividades impressas e 

roteiro de execução das mesmas.  

A primeira semana de execução das aulas não 

presenciais foi em caráter experimental e, nesse 

período, foram avaliadas as dificuldades de acesso 

dos alunos e professores, a funcionalidade da 

plataforma, a execução das atividades pelos alunos 

e outras necessidades do processo de ensino 

aprendizagem não presencial.  Diante dos resultados 

obtidos, foram realizados os melhoramentos.  

Equipe técnica/Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação.     

 

Alunos realizando as atividades das aulas remotas. 
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Para garantir oportunidades de aprendizagem a todos os estudantes, foi essencial também a utilização de 

materiais impressos, incluindo os livros didáticos do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) 

e livros paradidáticos (digital). As equipes gestoras das escolas elaboraram roteiros com orientações às famílias 

para apoiarem os alunos pelos quais são responsáveis durante o período emergencial.  

Quanto à entrega dos materiais impressos, há diferentes logísticas para as unidades escolares da zona urbana 

e rural. 

✓ Zona Urbana – retirada na própria unidade escolar, no dia e 

horário estabelecidos pela gestão escolar. 

✓ Zona Rural – retirada na escola, para os alunos que residem no 

entorno da unidade escolar, ou em locais específicos por onde 

o transporte (Caminho da Escola) circula.  As equipes gestoras 

ficam incumbidas de informar às famílias dos alunos quais 

serão esses locais. 

A SEMEC já conta com alguns documentos de protocolos de 

segurança prontos para, dentro das possibilidades e com o avançar 

da ciência, dentro de muito em breve, retornarmos às aulas 

presenciais, com toda a segurança e confiabilidade  

Considerando os percalços do momento atual, estaremos atentos 

aos anseios do nosso Sistema de Ensino para aprimorar as 

orientações a todos, compartilhar boas práticas que inspirem os 

profissionais da educação a encontrar estratégias cada vez 

melhores para garantir a aprendizagem de todos.”  

 

O IFBA –Instituto Federal da Bahia, por intermédio da PROEX- Pro Reitoria de Extensão, está desenvolvendo o 

projeto ATIVIDADE, destinado a auxiliar o público da terceira idade, com a proposta de trazer dicas de saúde e 

atividades físicas, o que, neste momento de pandemia, é muito importante para esse público que sente 

diretamente os impactos causados pelo isolamento social. No último dia 12 de agosto, a professora Kátia Quele, 

docente de LIBRAS do IFBA campus Brumado, prestou auxilio na Live “Movimente-se! Uma Vivência Prática”, 

colaborando com a tradução em LIBRAS- Língua de Sinais Brasileira, conjuntamente com a colega Luciane, 

interprete do campus de Simões Filho, tornando 

acessível para a comunidade Surda um excelente 

conteúdo de dicas de exercícios e atividades 

físicas, orientações dadas pela professora da 

escola Bahiana de Medicina e fisioterapeuta 

Rachel Trinchão.  

“Foi gratificante participar desta ação e nos 

disponibilizar como educadores e formadores 

sociais, para facilitar que a informação chegue a 

todos, sem distinção, levando também a força do 

nosso Campus Brumado na colaboração da 

difusão do conhecimento e da informação. 

Abraços Afetivos” (Kátia Quele F.S. Rocha). 

A próxima LIVE será no dia 19/08, às 16h e irá 

abordar sobre “Nutrição e Alimentação”. Acesse: 

https://www.youtube.com/tvifba. 

Atualize-se! 

Ednéia Ataíde – Secretária de Educação 

https://www.youtube.com/tvifba

