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COMISSÃO PARA 

PLANEJAMENTO E 

EXECUÇÃO DE 

AÇÕES PREVENTIVAS 

EM RELAÇÃO AO 

COVID -19 

APRENDIZAGEM E COVID-19: POR UMA 

ESCOLA SOCIALMENTE REFERENCIADA! 

Atualmente, vivemos um momento histórico 

completamente atípico. A covid-19 nos impôs o recolhimento social 

como uma das medidas de proteção à vida individual e coletiva. A 

situação no Brasil é ainda mais grave comparada a outros países, dada 

a forte crise econômica e política, o que poderá levar a um crescimento 

ainda maior no índice de desigualdade socioeconômica e, 

consequentemente, educacional.   

Hoje, nossos lares têm funcionado como extensão do trabalho, da 

escola e o momento pede sensibilidade, acolhimento, solidariedade, 

especialmente, com nossos discentes. Entretanto, esclarecemos que 

algumas ações que vem sendo desenvolvidas em caráter remoto, por 

mais empenho demonstrado, não tem o objetivo de substituir o ensino 

presencial, mas somente cumpre com a intenção de dar apoio 

pedagógico aos estudantes na atual conjuntura.  

Pautado nesses aspectos, o Setor Pedagógico, vinculado à COPAE, 

procurou, nas últimas duas semanas, realizar um 

bate-papo online com turmas de 

Mineração Subsequente do 

calendário 2019.2 que estão em 

aulas remotas, sob respaldo do 

art. 9 da Resolução do IFBA 

07/2020. A atividade 

percorreu os seguintes 

objetivos: identificar o 

contexto e diferenças sociais 

dos discentes; identificar os 

desafios do aprendizado no 

atual cenário, orientar acerca 

da adoção de estratégias de 

otimização do aprendizado e do 

autocuidado.  

Observou-se que parte dos que participaram da conversa é composta, 

majoritariamente, por trabalhadores, e ainda por desempregados. 

Metade desses estudantes já constituíram família e expressaram a 

angústia dos últimos dias em conciliar rotina de trabalho, família, 

dificuldades financeiras, preocupação com saúde física e mental e em 

dar conta dos estudos.  

Os discentes apresentaram como desafios a dificuldade em dar conta 

das atividades solicitadas, apresentando dados acerca da importância 

da mediação do professor no processo de ensino-aprendizagem e da 

afetividade, o que tem desencadeado desmotivação e dificuldades em 

cumprir as atividades; o acesso a equipamentos e ferramentas como 

computador e internet de qualidade; foi citada a dificuldade que alguns 

estudantes têm ao acessar as atividades pelo celular, o que demonstra 

a precariedade para adoção de ações mais profícuas de ensino à 

distância.  

Participaram dessa atividade 10 discentes de um total de quatro 

turmas, via plataforma Jitsi. Esse dado revela uma das maiores 

dificuldades encontrada nessa atividade: baixa participação do conjun- 

BOLETIM 

INFORMATIVO  
EDIÇÃO VII 

MAIO DE 2020 
 

 Alimentação x Imunidade 

Nesta edição, em nossa última 

página (p. 05), trouxemos uma 

entrevista com o nutricionista 

Wemerson Ribeiro, que aborda 

sobre a importância de uma 

alimentação saudável para 

incrementar nosso sistema 

inumonológico. Além disso, 

Wemerson nos contou várias dicas 

de como evitar o ganho de peso 

durante esse periodo de 

quarentena. Confira lá! 

 Conheça Brumado 

Devido às aulas suspensas, alguns 

professores estão desenvolvendo 

atividades online juntamente com 

alunos. Um exemplo desse trabalho 

é o Blog “Descubra Brumado”.  

Idealizado pela professa Érica 

Almeida, o blog aborda sobre a 

cidade de Brumado e seus bairros. 

Saiba mais na p. 02! 
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-to dos discentes. Entretanto, a metodologia permitiu, em certa medida, diminuir a sensação de isolamento 

social, a partir do contato visual, da troca e compartilhamento de saberes, sentimentos e impressões. Além 

disso, motivou a equipe pedagógica a traçar novas estratégias de trabalho, como o atendimento pontual online, 

de caráter individualizado e que visa orientar os discentes acerca de demandas pedagógicas cotidianas, 

contribuindo, assim, na manutenção do vínculo institucional e na diminuição da distância social. 

Essa atividade me levou a refletir que a flexibilização do trabalho e a reorganização das prioridades de maior 

relevância social precisam estar na ordem do dia da escola, já que as relações e as condições de trabalho 

estão precarizadas, a saúde coletiva comprometida, e desigualdade socioeconômica ainda mais exposta e 

crescente, sem contar a saúde psíquica em vulnerabilidade. Com isso, percebe-se que a pandemia traz 

impactos materiais, emocionais, culturais, socioeconômicos, educacionais em toda a sociedade e mais ainda 

para grupos sociais já em vulnerabilidade.  

DESCUBRA BRUMADO! 

Durante esses dias com as aulas suspensas, os estudantes não estão totalmente afastados das 

suas atividades escolares. Alguns professores têm atuado com atividades online, com o objetivo 

de manter o estudante ligado ao IFBA. Uma dessas atividades é a participação na elaboração de um blog sobre 

a cidade de Brumado e seus bairros, proposta pela prof. Érica Almeida, aos estudantes do 2º e 3º ano do curso 

Técnico em Edificações Integrado. O convite aos alunos foi feito pela Sala de aula Virtual, Classroom do Google, 

e pelo grupo do WhatsApp das turmas.  

“A ideia surgiu a partir de nossas discussões 

em sala, antes da pandemia, nas aulas de 

Desenho Arquitetônico, quando estávamos 

conhecendo melhor a cidade e sua legislação 

para executar obras. Senti a necessidade de 

ter mais informações sobre a cidade, pois sou 

natural de Salvador, e achei importante fazer 

um trabalho coletivo que envolvesse os 

estudantes e que depois pudéssemos divulgar 

o que produzimos, trazendo informação para a 

comunidade e, além dela, pela internet. 

Os estudantes enviaram para a professora a 

descrição e fotos do bairro onde moram. Considerando as limitações durante esse período, alguns conseguiram 

tirar fotos, outros tinham fotos guardadas ou pesquisaram informações e fotos da internet. “Conseguimos 

bastante material interessante, e a partir daí, o trabalho foi organizar as informações numa plataforma para 

blog disponível. Temos também no Blog Descubra Brumado, alguns dados sobre a história da cidade e fotos 

antigas que buscamos do IBGE”. 

“É um trabalho em andamento. Ainda temos vários 

bairros para postar, mas todos já podem acessar pelo 

link: https://descubrabrumadoba.blogspot.com e ver 

o resultado até aqui. De acordo com nossa pesquisa, 

Brumado tem pelo menos 39 bairros. Então, caso 

outro estudante do IFBA Brumado queira participar, 

pode enviar e-mail para erica.almeida@ifba.edu.br 

com a descrição do bairro onde mora e fotos do local, 

seu nome completo, ano e turma do curso que 

estuda.”  

Layout do Blog Descubra Brumado. 

Layout do Blog Descubra Brumado. 
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TEMOS O QUE COMEMORAR? 

Talvez não saiba, 

mas, em 13 de maio 

de 2020, comemorou-se os 132 

anos da assinatura da lei Áurea por 

aquela que ocupava então a Regência 

do Império do Brasil, a princesa Isabel. 

De acordo com essa perspectiva, o 13º 

dia do mês de maio seria uma data que 

representaria a abolição como um ato de 

"generosidade" da elite branca e 

transformaria a princesa na personagem 

principal da libertação dos escravos.  

Mas o 13 de maio é mesmo uma data 

a ser comemorada? Enfim, a lei Áurea 

serviu para libertar 700 mil escravos 

que ainda existiam no Brasil em 1888 

e proibir a escravidão no país. 

Independentemente disso, não se 

pode deixar de reconhecer que a 

abolição não resolveu diversas 

questões essenciais acerca da 

inclusão dos negros libertos na 

sociedade brasileira. Depois da lei 

Áurea, o Estado brasileiro não tomou 

medida que favorecesse sua 

integração social, abandonando-os à 

própria sorte 

Essa dívida social, porém, não pode 

ser imputada somente à princesa 

Isabel e à monarquia. A situação social dos negros não melhorou com a República. Sobre isso, o Estado só veio 

se pronunciar com mais veemência no ano de 2003, com a instituição da Secretaria Especial de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial, que tem desenvolvido projetos visando a inclusão social do negro.  

Nesse contexto, você sabia que o IFBA – Campus Brumado possui o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e 

Indígenas e que este encontra-se desenvolvendo suas atividades mesmo durante a pandemia?  

O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do campus 

Brumado está aproveitando a quarentena para realizar o seu 

primeiro Grupo de Estudos. O objetivo é municiar docentes, 

técnicos administrativos e discentes do aporte teórico 

necessário para construir uma educação para as relações étnico-

raciais no Instituto (e para além dele) – enquadrando-se, assim, 

na lei 11.645/08 que institui o ensino da história e cultura 

afro-brasileira e indígena em todos os níveis de ensino. 

A primeira obra escolhida foi o clássico livro de Abdias 

Nascimento, “O Genocídio do Negro Brasileiro: Processo de um 

Racismo Mascarado”. Abdias foi o pioneiro do debate racial no 

Brasil, e em sua obra, ainda no seu prólogo, o autor já 

anunciava a necessidade de se criar uma lei como a 11.645/08, 

ainda nos finais da década de 1970. Ao longo do livro, vemos 

desnudadas as estruturas que operam o racismo brasileiro, 

mesmo que de forma velada.  

Esse “véu” (ou “máscara”, como diz o título) é que legitimou, 

por tanto tempo, o “mito da democracia racial” no Brasil, e, por 

conseguinte, postergou até o ano de 2003 (em 2008 adicionou-

se a questão indígena na lei) a promulgação de uma lei que 

tratasse do ensino para as relações étnico-raciais. 17 anos 

depois da sua promulgação, ainda estamos engatinhando na 

implementação de uma educação que ensine às próximas 

gerações sobre a convivência entre os diferentes, a valorização 

da cultura afro-brasileira e indígena, e que as prepare para 

construir um mundo que preze pela igualdade na diversidade.  

Este grupo de estudo busca contribuir para essa realização. Os 

encontros acontecem quinzenalmente, às segundas-feiras, de 

forma online. Mais informações: marcelo.leite@ifba.edu.br. 

 

Já faz 132 anos! 
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Na última terça-feira (12), 

comemorou-se o Dia 

Internacional da 

Enfermagem. Durante o 

período da pandemia que 

assola todo o globo, a 

importância do trabalho 

dos profissionais de 

enfermagem não poderia 

estar mais nítida: são eles 

que recebem os infectados, os acolhem e checam 

diariamente suas condições físicas, emocionais e 

psicológicas. São eles também, muitas vezes, as últimas 

pessoas que têm contato com aqueles que não resistem à 

doença. A coragem e a honradez da profissão têm sido 

motivo de homenagens por todo o mundo, porém, na 

realidade, a situação desses profissionais, enquanto 

classe, tem poucos motivos para comemoração.  

Diante disso, a comunidade do IFBA - 

Campus Brumado gostaria de 

parabenizar todos os 

profissionais de enfermagem, 

em especial, nosso abraço e 

agradecimento a colega 

Gilvonete Gomes Oliveira, 

técnica de enfermagem do 

campus, por sua alegria 

contagiante, ternura e 

responsabilidade no desenvolvimento do seu trabalho.  

COMEÇOU A 3ª FASE DA VACINA CONTRA A INFLUENZA 

Começou nesta segunda-feira (11) a terceira e última fase 

da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe que 

será dividida em duas etapas. A primeira ocorre no período 

de 11 a 17 de maio com foco nas pessoas com deficiência, 

crianças de seis meses 

a menores de seis anos, 

gestantes e mães no 

pós-parto (até 45 dias). 

A segunda etapa ocorre 

entre 18 a 5 de junho e 

estão incluídos os 

professores das escolas 

públicas e privadas e os 

adultos de 55 a 59 anos 

de idade. 

Atualize-se 

NÃO SE CALE! 

Desde a descoberta da Covid-19, têm sido 

adotadas, ao redor do mundo, medidas que já 

se mostraram indispensáveis à sua 

contenção: distanciamento social, isolamento 

e quarentena. Não há dúvida do acerto da 

escolha. Todavia, ela trouxe um grave efeito 

colateral: o aumento das ocorrências de 

feminicídio e numerosos casos de violência 

doméstica contra mulheres, meninas e 

jovens. 

Assegurar proteção às mulheres vítimas de 

violência doméstica que, neste momento, não 

têm alternativa senão permanecerem 24 

horas em casa com seus agressores é, 

portanto, um desafio a ser enfrentado. 

COMO DENUNCIAR? 

Os casos de violência doméstica podem ser 

denunciados pelo Ligue 180 que é um canal 

gratuito e confidencial. Por meio dele também 

são oferecidas orientações sobre serviços de 

atendimento à mulher e seus direitos. Mas, 

em uma situação de emergência, podemos 

acionar a polícia por meio do 190. 

Administrados pela Ouvidoria Nacional de 

Direitos Humanos, o Disque 100 e o Ligue 

180 funcionam 24 horas por dia, todos os 

dias, inclusive aos finais de semana e 

feriados, podendo ser acionados de qualquer 

lugar do Brasil e de vários países do exterior. 

Esses canais de atendimento têm a função de 

acolher as denúncias, registrá-las, analisá-las 

e encaminhá-las aos devidos órgãos 

competentes. 
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ALIMENTE-SE BEM E FIQUE PROTEGIDO!  

Quando pensamos em melhorar nossa disposição e imunidade, imediatamente vem à mente a 

necessidade de turbinar e incrementar nossa alimentação. Mas essa correlação está correta? 

Para sanar estas dúvidas, convidamos Wemerson Ribeiro, nutricionista com especialidade em 

Nutrição Esportiva e em Nutrição Clínica e Fitoterápicos, para falar um pouco sobre 

essa associação entre alimentação e imunidade. 

“Nos últimos dias, estamos sendo sobrecarregados de informações e notícias 

sobre a pandemia do coronavírus e os “milagres” para melhorar a imunidade. 

Saibam que a única forma de nos protegermos e evitarmos a contaminação pelo 

novo coronavírus é seguindo as recomendações das organizações de saúde. Mas 

uma boa alimentação pode, sim, fortalecer e auxiliar o sistema imunológico. Para 

isso, é importante ter uma alimentação balanceada no dia a dia e manter uma 

hidratação constantemente. 

Lembrando que não existe milagre no mundo da nutrição e sim um equilíbrio 

constante no que consumimos. Alguns nutrientes podem ser inseridos para ajudar 

o sistema imunológico. 

A vitamina C participa de vários processos no nosso organismo, auxilia no 

funcionamento do sistema imunológico, além de ser um poderoso antioxidante. 

Alguns alimentos são ricos em vitamina C como as frutas cítricas: acerola, limão, 

laranja, abacaxi, goiaba, kiwi. Alimentos como ovos, mamão, cenoura, abóbora, e 

couve são boas fontes de vitamina A, que fortalece nossas defesas contra infecções, estimulando a ação 

fagocitária, ou seja, quando nossas células de defesa eliminam agentes agressores do organismo como os 

vírus e as bactérias. 

O zinco, outro 

nutriente importante, 

atua participando de 

vários processos 

corporais. Por não 

ser produzido no 

organismo, precisa 

de associação com 

outros nutrientes, 

tornando-se 

essencial na 

alimentação. São 

boas fontes de zinco 

as carnes vermelhas, 

castanhas, ovos, 

amendoim. Outro 

nutriente importante 

é o selênio, 

considerado um 

poderoso 

antioxidante que 

também auxilia na 

proteção das nossas 

células. As principais 

fontes conhecidas de 

selênio são a 

castanha-do-pará, o 

fígado, o ovo e o atum. 

A mudança repentina na vida das pessoas, por causa da quarentena, fez com que a rotina sofresse alterações 

que implicaram tanto na alimentação como no psicológico, causando assim mudança da composição corporal. 

Wemerson Ribeiro, 

Nutricionista (CRN-5 n°7633) 

Algumas dicas e orientações para evitar o 
ganho de peso durante a quarentena: 

 Planeje os horários das suas 
refeições, assim como faria se 
estivesse mantendo suas atividades 
fora de casa; 

 Consuma quantidade 
adequada de água (peso atual x 40 
ml); 

 Busque organizar uma rotina 
para o seu dia e procure alimentar-
se sempre nos mesmos horários; 

  Evite ficar "beliscando” fora 
do horário da alimentação; 

  Estabeleç a uma refeição 
livre, no final de semana, mas com 
moderação; 

 Reduza a quantidade de 
alimentos ingeridos ao longo do dia, 
pois, como a maioria das pessoas não 
pratica exercícios em casa, deve 
comer em quantidade menor que o 
habitual. 


