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FIER apoia evento online sobre tópicos do setor elétrico 
brasileiro e os recursos energéticos de Roraima.

A Federação das Indústrias do Estado de Rorai-
ma (FIER), integrante do Fórum de Energias Reno-
váveis de Roraima, articulou junto às empresas e 
sindicatos industriais a participação de represen-
tes na série de oficinas on-line abordando Tópicos 
do Setor Elétrico Brasileiro e os recursos energéti-
cos de Roraima, realizado em conjunto com o Se-
brae Roraima.

A ação aconteceu de 1º a 5 de junho, com ofi-
cinas de duas horas de duração cada (das 17h às 
19h), contextualizando em Roraima e seus recur-
sos energéticos nas perspectivas futuras de todas 
as fontes de energias, sejam não renováveis ou re-
nováveis. Participaram profissionais e estudantes, 
além da sociedade civil e todos aqueles que bus-
cam conhecimentos básicos ou aprofundamento 
de alguns conceitos em relação à energia elétri-
ca, a estruturação e organização do setor elétrico 
brasileiro.

As aulas foram ministradas por especialistas na 
área, confira abaixo:

Oficina 01 (1º/06/2020) 
Tema: Os fundamentos do Setor Elétrico Brasi-

leiro. 
Instrutor: Engenheiro Ricardo Accioly, da ABEE/

PA, ABENC/PA e CREA/Pan.

Oficina 02 (02/06/2020) 
Tema: Regulação e Instituições do Setor Elétrico 

Brasileiro.

Instrutor: Consultor Ricardo Lima, físico mem-
bro do Fórum de Energias Renováveis de Roraima.

Oficina 03 (03/06/2020) 
Tema: Tarifas e direitos dos consumidores.
Instrutores: Anton Schwyter, do ICS e Clauber 

Leite, do IDEC.

Oficina 04 (04/06/2020)
Tema: Geração distribuída, eficiência energética 

e universalização do acesso.
Instrutor: Cristiano Bessa, da Eletronorte.
Participação especial: Francisco Maia, do SENAI 

e José Valdir Santiago Júnior, do Sebrae/MT.

Oficina 05 (05/06/2020)
Tema: Recursos energéticos no Estado e a ques-

tão ambiental.
Instrutora: Conceição Escobar, membro do Fó-

rum e engenheira da Seinf.

O curso teve carga horária de dez horas, sen-

do aulas com duas horas de duração por dia e o 

conteúdo programático abordou diversas áreas de 

interesse, como conceitos de energia e suas apli-

cações – potência, energia, geração, transmissão, 

distribuição, G.T.D, Comercialização, consumido-

res livres e cativos. Ao final todos os participantes 

receberam certificados.
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TEMPO DE INOVAR

No período de pandemia a Escola do SESI Roraima segue 
com o compromisso de ofertar um ensino de qualidade

Em tempos de dificuldades e incertezas é preciso se 
reinventar e foi isso que a Escola do SESI Roraima fez, 
em meio a pandemia causada pelo novo Coronavírus, 
buscou formas alternativas de continuar com suas au-
las. 

As atividades presenciais foram suspensas no dia 18 
de março, atendendo as recomendações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), o Decreto Estadual nº 28.635-
E e o Decreto Municipal nº 038/2020. Desde o primeiro 
dia a equipe já providenciou tarefas para que os alunos 
pudessem fazer em casa com o intuito de manter o es-
tímulo intelectual, o ritmo de aprendizagem e o alinha-
mento com o conteúdo escolar previsto.

De acordo com a gerente executiva de educação e di-
retora da escola, Gardênia Cavalcante, os alunos foram 
acompanhados desde o primeiro momento. “No dia em 
que foram publicados os decretos nos mobilizamos e 
já foram tomadas medidas para organizar e otimizar o 
tempo de aprendizagem dos alunos, considerando que 
haviam acabado de voltar do período de férias. A sus-
pensão das aulas naquele momento poderia gerar uma 
quebra cognitiva e trazer vários impactos no processo 

de ensino-aprendizagem, por isso nos preocupamos em 
elaborar uma alternativa emergencial”, afirmou.   

Diante dessa realidade e, posteriormente, das pror-
rogações dos decretos decorrentes do agravamento da 
pandemia no Estado, assim como a determinação do 
Ministério da Educação (MEC) para realização do Ensino 
a Distância com Aulas Remotas, foi elaborado um plano 
de ação contendo diversas deliberações para garantir a 
oferta de um serviço de qualidade, sempre priorizan-
do o aprendizado dos alunos, oferecendo todo suporte 
para eles, os pais e/ou responsáveis.  

 
Algumas das medidas elaboradas foram: 

• Ensino a Distância com Aulas Remotas: As de-
pendências da escola foram transformadas, as salas de 
aula viraram estúdios de gravação e edição das vídeo-
-aulas. Os professores, de todos os seguimentos, tive-
ram que desenvolver novas habilidades para lhe dar 
com as câmeras e manter a qualidade do ensino, mes-
mo de longe. Os alunos estão sendo acompanhados vir-
tualmente para monitorar o processo de aprendizagem 
de cada um.
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• Ferramentas online: Disponibilização do Portal 
SESI Educação com acesso às plataformas de estudos 
e ensino online: Plurall, Geekie e Matific para alunos, 
pais, responsáveis e equipe escolar (login de acordo 
com cada segmento/público).

• Guia SESI de Orientação para Pais e Alunos: 
Criado com o objetivo de ajudar com o entendimento 
da dinâmica das aulas remotas, contendo explicações 
sobre os portais educacionais, canais de comunicação, 
roteiros de estudos, avaliações bimestrais, horário esco-
lar, além de dicas para estudos a distância.

• Vídeo Informe da Diretora esclarecendo dúvi-
das de como será a dinâmica de funcionamento das au-
las remotas, abordando tópicos de como as aulas serão 
disponibilizadas, como funcionará a frequência, o calen-
dário escolar, as avaliações, dentre outros pontos com 
o intuito de deixar esse processo o mais transparente e 
alinhado possível.

• Cartão Digital Interativo: Elaborado para fa-
cilitar a comunicação entre os pais, alunos e escola. 
O cartão é enviado via whats e nele estão listados 
todos os canais de comunicação com a escola, em 
forma de ícones, que a pessoa pode apenas clicar e 
já será redirecionado, automaticamente, para falar 
por meio do canal escolhido. No cartão também está 
o contato para resolver situações com o setor finan-
ceiro.  

• Reuniões Estratégicas: Com o objetivo de ali-
nhar, reorganizar e monitorar, local e nacionalmente, no 
âmbito da Escola do SESI Roraima e Rede SESI de Edu-
cação, o Plano de Trabalho Home Office, planejamento 
das aulas, atividades para os alunos e comunicados aos 
pais, tudo de acordo com a nota do Conselho Nacional 
de Educação (CNE) sobre a educação a distância, na 
qual a mediação didático-pedagógica nos processos de 
ensino-aprendizagem ocorra com a utilização de meios 
e tecnologias de informação e comunicação. 

• Capacitação da equipe pedagógica: Os profes-
sores receberam treinamento virtual sobre a melhor 
maneira para o Home Office.

• Articulação com Órgãos de Educação: Reuniões 
para esclarecimentos e orientações legais a respeito da 
situação e medidas a serem implementadas no Sindicato 
das Escolas Particulares do Estado de Roraima e Conselho 

Estadual de Educação com a participação dos gestores da 
rede privada com a articulação dos melhores meios de 
passar por essa crise.

A gestão da Escola do SESI Roraima entende que essa 
é uma situação repentina, para a qual ninguém estava 
preparado, por isso está trabalhando para desenvolver 
a melhor maneira de conduzir esse momento, prestan-
do todo o apoio para os pais e responsáveis no processo 
das aulas em casa, sempre pensando em minimizar ao 
máximo as perdas relacionadas ao rendimento escolar 
dos alunos.

Gardênia falou um pouco sobre o poder da parceria 
que tem recebido dos pais e responsáveis de alunos da 
escola. “A parceria entre a escola e a família é extrema-
mente necessária, mas nesse período de pandemia se 
tornou essencial porque, como temos ouvido bastante, 
a união faz a força. Nesse momento é incontestável que 
um apoiando o outro [Família e Escola] o processo de 
aprendizagem se torna mais produtivo e significativo, 
além de que a participação dos pais torna o processo 
educacional muito mais prazeroso. Estamos fazendo de 
tudo para dar nosso melhor, no sentindo de estar mo-
tivando a aprendizagem fora da escola, que é o nosso 
maior desafio”, afirmou.

A diretora deixou ainda um recado para os seus alu-
nos. “Quero dizer que vocês são essenciais para esse 
momento de evolução da maturidade e de responsabi-
lidades pelo qual estão passando. Como incentivamos 
em nossa escola, vocês são os protagonistas nessa ca-
minhada pela busca do conhecimento. Nós estamos 
com muitas saudades e morrendo de vontade que tudo 
isso passe. Desejamos que todos fiquem bem e nós es-
tamos nos cuidando por aqui para recebê-los novamen-
te. Será um grande recomeço, com uma bagagem de 
muita aprendizagem e resignificado da vida”, comentou.

 
E finalizou reforçando a gratidão pela dedicação que 

tem visto em cada família. “Aos pais, quero ratificar 
todo nosso apoio. Só temos a agradecer a cada hora, 
minuto e segundo dedicado de cada um, porque o flu-
xo de vir para a escola parou, mas ela continua dentro 
das casas, no seio familiar. Agora temos novos atores 
nas telinhas dos computadores, celulares, televisões e 
tablets, os nossos professores e uma audiência fiel da 
família. Nós só temos a dizer muito obrigada por todo 
apoio e dedicação de cada um, pais, alunos e professo-
res”, encerrou.
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Aulas Remotas
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A unidade de Saúde e Segurança na Indústria (SSI) do 
SESI Roraima, composta pela Saúde e Segurança no Tra-
balho (SST) e Promoção da Saúde, duas áreas que agre-
gam serviços essenciais para contribuir com o aumento 
da qualidade de vida das pessoas, tanto no âmbito pes-
soal, como profissional passou por diversas alterações 
de rotinas e ofertas de serviços com o intuito de estar 
presente nas vidas de seus clientes nesse momento de 
distanciamento social causado pelo surgimento do novo 
Coronavírus e, assim mantê-los ativos mentalmente, fi-
sicamente e, para os que não podem parar, seguros em 
suas atividades laborais. 

Na área de SST permaneceram os atendimentos às 
empresas que possuem contratos com a instituição, po-
rém toda a logística foi alterada para garantir a segu-
rança dos clientes e dos colaboradores, com a exigência 
do uso obrigatório de máscaras, redução de consultas e 
agendamentos prévios para melhor distribuição, evitan-
do assim aglomeração na recepção da unidade.

As empresas continuaram recebendo atendimentos 
de Saúde Ocupacional, com consultas de exames admis-
sionais, demissionais e mudança de função; Elaboração 
dos programas legais e visitas técnicas com a equipe do 
Núcleo de Saúde e Segurança no Trabalho; Realização 
de exames complementares laboratoriais e audiome-
trias ocupacionais; consultas odontológicas com urgên-
cia e emergência para clientes que já haviam iniciado 
tratamento na instituição. 

Na área de Promoção da Saúde a equipe de enfermei-
ros iniciou, no dia 04 de abril, a campanha de vacinação 

2020 contra a influenza, com a qual já foram atendidas 
50 empresas industriais, com a aplicação de 2.725 do-
ses nos trabalhadores, a previsão é que a ação encerre 
nesse mês de junho.

O SESI-RR disponibilizou, para as empresas com con-
trato, acesso a uma área restrita no site da instituição, 
onde os profissionais de educação física, fisioterapeutas 
e a nutricionista continuam com a realização de atendi-
mentos online com o Circuito Bem Estar, Ginástica na 
Empresa e o Atendimento Clínico Nutricional, por meio 
de vídeos que contêm dicas e exercícios para diminuir 
tensão, melhorar postura, formas corretas de alimen-
tação, até mesmo levando em consideração a situação 
pela qual todos estão passando em virtude da COVID-19.

Outras duas iniciativas foram a realização de aulas 
online de ginásticas, com o envio diário de vídeos com 
exercícios, via whatsapp, podendo os alunos contarem 
com o acompanhamento do profissional de educação 
física para tirar dúvidas a respeito das atividades.

A coordenação do Arte Jovem+ lançou um minicon-
curso para seus alunos, com o objetivo de incentivá-los 
a continuar com a prática de aprendizagem com seus 
instrumentos musicais. Foi elaborada e disponibilizada 
uma cartilha contendo as regras do concurso e dicas 
de como estudar, bem como ensinando as notas e o 
manuseio dos instrumentos. A proposta é que treinem 
bastante durante esse período de suspensão das aulas 
e, no retorno, acontecerá uma avaliação, que será feita 
por uma banca e será anunciado o grande vencedor. 

Durante todos esses meses o SESI Roraima está pro-

SAÚDE

O novo requer mudanças e inovação: Serviços de saúde, se-
gurança e lazer entregues de formas diferentes, mas com a 

mesma dedicação e compromisso com a qualidade.

Atendimento Saúde Ocupacional Visita técnica da Frigo10Exames complementares laboratoriais ocupacionais
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curando formas para continuar presente na vida de seus 
clientes, oferecendo todo o apoio nesse momento em 

que mais precisam e é assim que seguirá, dando o seu 
melhor para garantir a satisfação do seu público-alvo. 

Atendimento online para empresas

Campanha de Vacinação nas Empresas

Atendimento Clínico Nutricional

Bebidas Monte Roraima Cerâmica Padroeira (Caracaraí)

Correios

Madeireira Mendes Ross

Madeireira EME

Roraima Energia

Circuito Bem Estar Ginástica na Empresa
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