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Expediente



O mundo escolar foi pego de surpresa. 

Apresentação

Girassóis no pátio da EMEF 24 de Maio.
Foto: Rosane Burghardt e Cassiane Luiza Gottert

Ester de Mello
Supervisora Escolar e 
Idealizadora da Revista

P
lanejamentos organizados, salas preparadas para receber os alunos, 
professores organizando suas aulas na qual o olhar e o toque eram 
possíveis, equipes diretivas e coordenação pedagógica buscando meios 

para que aquele lugar de conhecimentos formais, fosse o melhor lugar de estar 
para aprender e ensinar. Num abrir e fechar de olhos, nós, seres grandes, nos 
tornamos impotentes diante do invisível. Invisível com uma capacidade imensa 
de seifar vidas. E agora? Como fazer? 
 Alunos e professores não podem, por um tempo, vir para escola. Em um 
primeiro momento por 15 dias, porém estes 15 dias se transformaram em mais 
15 e mais 15. Aulas remotas foram a solução. Como fazer acontecer? Poucas 
alternativas para grande parte do público que é atendido na escola, porém a 
capacidade de desconstrução e reconstrução de um fazer pedagógico foi sendo 
aprimorado; metodologias para alunos ausentes sicamente foram sendo 
pensadas, o grupo de discentes nunca esteve tão próximo apesar das distâncias 
e os dias foram surpreendidos pelo criar na elaboração dos planejamentos. 
 Ter a sensibilidade de se imaginar no lugar do outro, nunca foi tão 
importante. Ao organizar o planejamento, fundamental pensar no aluno ausente 
sicamente com pouco ou nenhum recurso tecnológico que o aproxime da 
escola. Assim os dias e meses foram passando, havendo um crescimento, uma 
evolução a cada revisão nas habilidades que se tornaram prioridades para o 
momento.
 Em razão das mudanças pedagógicas que o momento da pandemia 
exigiu, este espaço literário foi pensado para registrar o fazer pedagógico neste 
novo tempo. Olhares sensíveis capazes de acolher mesmo na ausência, 
registram histórias e fazeres 
que visam garantir os direitos 
de aprendizagem dos alunos 
da EMEF 24 de Maio.
 C o n v i d a m o s  a o s 
desbravadores de novas 
literaturas a deliciarem-se com 
nossas histórias em um novo 
tempo de educação.



Angela da Silva Gerlach
Professora de Português

Reflexões sobre o idoso: metodologia 
interdisciplinar no ensino híbrido

urante o planejamento das aulas 

Dremotas em 2020, os professores da 
EMEF 24 de Maio-Teutônia -RS, 

sentiram a necessidade de integrar as 
disciplinas em uma única organização. Para 
isso, a cada semana era escolhido pelos 
professores um tema gerador, e a partir disso 
era organizado uma “aula integrada”. Muitos 
assuntos surgiram como sugestão. Um deles 
se destacou: Idoso.

 O planejamento integrado da semana 
29 das aulas remotas, buscou uma reexão 
sobre o tema idoso. “Respeitar um idoso é 
respeitar seu próprio futuro!” (Priscil la 
Rodighiero). Esta frase foi usada no início do 
planejamento; e possibilitou ao aluno pensar 
sobre como o idoso é tratado em nossa 
sociedade, e como ele, futuramente, gostaria 
de ser tratado. No transcorrer do planejamento, 
é salientado a importância de adotarmos 
atitudes de compreensão, de empatia, de 
solidariedade e de respeito com o idoso; bem 
como considerar as diferentes maneiras de se 
"enxergar" uma pessoa idosa.

 O  t e m a  i d o s o  f o i  g e r a d o r  d o 
planejamento de todas as disciplinas. Porém, 
as disciplinas de Arte, Ensino Religioso, 
História e Língua Portuguesa zeram seu 
planejamento em conjunto, trocando ideias. 
Nas aulas presenciais o planejamento foi 
explorado desta forma. Nas aulas pelo Meet, as 
professoras realizaram a aula planejada em 
conjunto.

 I n i c i a l m e n t e  f o i  r e a l i z a d a  a 
compreensão do texto "A tigela de madeira". A 
história conta que um senhor de idade foi morar 
com seu lho, nora e neto. Esta família fazia as 
refeições reunidos sentados à mesa. O senhor 
deixou cair alimentos no chão algumas vezes; 

Adriane P. Von Mühlen
Professora de Arte
      
     

Patrícia B.Wentz Christ
Professora de História

por esse motivo, foi colocado em uma mesa no 
canto da cozinha e ali fazia suas refeições 
sozinho. Algumas vezes também, quebrou 
alguma louça que deixou cair, e por isso 
recebeu uma tigela de madeira. Um dia o 
homem viu seu lho manuseando pedaços de 
madeira e perguntou o que ele estava fazendo. 
O menino respondeu que estava fazendo uma 
tigela para seu pai e sua mãe usarem, quando 
eles estivessem mais velhos. Essas palavras 
impactaram o casal. E a partir desse dia, nunca 
mais o senhor precisou comer sozinho no canto 
da cozinha e ninguém mais se importou com 
sujeira ou objetos quebrados.

 Esta história traz uma profunda reexão 
sobre como alguns idosos são tratados em 
nossa sociedade. Através da leitura deste texto, 
os alunos puderam repensar atitudes de 
cuidado e respeito com os mais velhos. Através 
da ação inocente do menino, o homem pode 
reparar seu erro e corrigi-lo. Seu lho indicou o 
novo caminho enquanto ainda havia tempo. Os 
alunos compreenderam o valor do idoso em 
nossas vidas; e sabemos que com sorte, um dia 
todos nós envelheceremos, e queremos ser 
tratados com amor, carinho, respeito e 
cuidados. É cuidar bem de quem cuidou da 
gente.

 Também foram abordados alguns 
aspectos do Estatuto do Idoso - Lei n°10741 de 
1° de outubro de 2003, data em que é 
comemorado o dia do idoso, salientando que 
nesse dia se homenageia os mais experientes, 
mas eles devem ser valorizados, respeitados e 
lembrados de maneira especial todos os dias 
do ano.

 Além disso, aproveitou-se os registros 
de mensagens e conselhos de idosos às 
gerações mais novas para retribuir com frases 
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de carinho, agradecimento e incentivo a essas 
pessoas tão sábias e importantes em nossas 
vidas, anal de contas, sem eles, nossa vida 
não seria possível. Essas mensagens foram 
registradas, reunidas em documento PDF e 
enviadas posteriormente via Whatsapp a um 
Lar de Idosos do município para levar um pouco 
de alegria a eles, pois enfrentavam um ano 
difícil em que não podiam ver ou se encontrar 
com parentes, familiares e amigos devido à 
pandemia do coronavírus, e também a visita 
dos alunos a esse lar não era possível no 
momento. 

 Um vídeo intitulado “Carta de uma idosa 
aos funcionários de um asilo” também foi 
explorado. Assim, fez-se uma reexão com os 
estudantes sobre a maneira de ver o idoso. 
Este, não é apenas um ser frágil, cheio de 
rugas, que muitas vezes não consegue mais 
cuidar de si mesmo. Esta pessoa, em seu 
interior, ainda guarda a criança que foi, as 
experiências familiares, alegrias, tristezas, 
vivências e aprendizados. Esta reexão 
possibilitou ao aluno ver além, pensar nos 
idosos que estão próximos deles, que todos os 
idosos têm uma trajetória, uma história e muitas 
experiências da vida para compartilhar.

 Após estas reexões, os estudantes 
realizaram algumas propostas. Uma delas 
tratava de questionamentos que os alunos 
gostariam de fazer para uma pessoa mais 
vivida. Surgiram perguntas muito interessantes. 
A partir disso, foram gravados alguns vídeos 

deles fazendo estas perguntas. Estes foram 
enviados, com o auxílio da orientadora da 
escola, para um lar de idosos de Teutônia. 
Posteriormente, a representante do lar de 
idosos retornou com vídeos de pessoas idosas 
do respectivo lar, respondendo às perguntas 
dos estudantes e relatando um pouco sobre a 
vida delas.

 Quase no nal do ano de 2020, ainda 
conseguimos dar um retorno dos vídeos para o 
9º ano. Eles estavam ansiosos e felizes com a 
interação, mesmo que virtual. Dialogando com 
alunos e professores, sentimos que o trabalho 
foi muito graticante. Durante o ano de 2021, 
pretendemos dar continuidade ao projeto para 
concluir e ampliar os objetivos propostos.

REFERÊNCIAS

A tigela de madeira. Blog da Profª Procop, 27 de 

s e t e m b r o  d e  2 0 1 1 .   D i s p o n í v e l  e m 

<http://profprocop.blogspot.com.br/2011/09/textos-e-

interpretacoes.html> Acesso: 19/10/2020.

Carta de uma idosa aos funcionários do asilo. Vídeo do 

Youtube, 29 de junho de 2019. Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=Hhk8unxmlPk&feat

ure=youtu.be> Acesso em 19/10/2020.

SANTOS, Vanessa Sardinha dos. 1º de Outubro - Dia do 

I d o s o .  M u n d o  E d u c a ç ã o .  D i s p o n í v e l  e m : 

h t t p s : / / m u n d o e d u c a c a o . u o l . c o m . b r / d a t a s -

c o m e m o r a t i v a s / d i a -

idoso.htm#:~:text=No%20dia%201%C2%BA%20de%20

outubro,atitude%20com%20rela%C3%A7%C3%A3o%2

0aos%20idosos. Acesso em 19/10/2020

Momento em que o 9ºano de 2020 assistiu aos vídeos com 
as respostas dos idosos do lar às perguntas enviadas pelos 

estudantes em formato de vídeo
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Alexandre Del Cul
Professor de Geografia

Reflexões sobre o fazer 
pedagógico na pandemia

m todos esses anos como professor de 

Egeograa enfrentei muitos desaos, mas 
nenhum deles foi tão grande como os 

enfrentados durante a pandemia.
 A pandemia trouxe mudanças signicativas 
para a sociedade como um todo; e a educação não 
cou de fora disso.
 Em fevere i ro  de 2020,  fo i  quando 
apareceram os primeiros casos de covid-19 no Brasil 
e logo depois já tínhamos casos espalhados por 
todos os estados, o que fez que prontamente 
tivéssemos que suspender as aulas presenciais e 
começássemos a pensar em como iríamos manter o 
vínculo com os alunos e dar continuidade às aulas.
 No início ninguém sabia exatamente como 
lidar com esta doença e nem o que podíamos fazer 
ou deixar de fazer com os alunos. Mas existia uma 
certeza, nós como professores tínhamos que tentar 
de alguma forma nos aproximar deles.
 Uma das primeiras iniciativas que surgiu na 
escola para nos aproximarmos dos alunos, foi a de 
que cada professor real izasse at iv idades 
pedagógicas re lac ionadas a sua área do 
conhecimento e as encaminhasse para a direção da 
escola, para ser posteriormente xerocadas e 
distribuídas àqueles alunos que não possuíam 
acesso à internet, pois os outros alunos receberiam 
as atividades pelos grupos de WhatsApp.
 Foi difícil avaliarmos o quanto todos os 
alunos aprenderam nesse período, pois nem todos 
deram retorno sobre as atividades propostas.
 Foi neste momento em que os professores 
começaram a ter formação para dar aula online 
através do Meet e do Classroom. Um grande desao 
para mim, que não sou muito prático com a 
tecnologia. Mas para não perder o vínculo com eles e 
manter as aprendizagens, tivemos que trocar as 
aulas presenciais pela tela do computador e as redes 
sociais. 
 Se para nós professores não foi fácil nos 
adaptar a ter aula nesse formato, imagina para os 
alunos! Muitos deles relataram a diculdade que 
tinham em fazer as atividades pela falta de internet, 
computador ou celular de uso pessoal. Alguns 
chegaram a relatar que tinham que esperar os pais 
chegarem do trabalho para realizar as tarefas.

 Essa situação gerou uma angústia muito 
grande nos professores e na direção da escola, pois 
nossa preocupação maior foi sempre a de manter um 
vínculo constante com os alunos, usando as 
ferramentas que tínhamos ao nosso alcance. 

 Após esta constatação surgiu uma ideia: 
trabalhar semanalmente um tema comum que 
abrangesse todas as disciplinas. A prática 
pedagógica reforçada pelo trabalho interdisciplinar 
nos ajudou a desenvolver um trabalho melhor junto 
aos alunos. Nos grupos de WhatsApp de cada turma 
começamos a enviar arquivos, áudios e vídeos com 
as aulas e as instruções para sua realização, o que 
trouxe maior participação dos alunos. A partir daí, 
mais alunos começaram a enviar fotos das 
atividades realizadas no caderno. 

 Com o passar do tempo, vimos como isso 
era algo que nos aproximava mais dos alunos, mas, 
mesmo assim, permanecíamos com a mesma 
situação, a de ter poucos alunos participando das 
aulas online, pela falta de acesso à internet, falta de 
celular ou computador disponível em suas casas.

 À medida que o tempo ia passando, 
percebemos que mesmo com o esforço da escola 
em mudar a forma do trabalhar pedagogicamente, 
faltava aquele olho no olho, que a aula presencial 
traz que acaba inuenciando nas aprendizagens. 

 Foi difícil engajar todos os alunos, pois 
muitos deles estavam desmotivados por toda a 
situação, em especial por aquela que os fazia 
permanecer longe das aulas online, longe de um 
acompanhamento mais próximo do professor, que 
tanto facilita a compreensão das atividades 
propostas. 

 No nal do mês de outubro de 2020, quando 
nalmente retornamos às aulas presenciais com 
uma parcela pequena de alunos (já que grande parte 
das famílias preferiram, por uma questão de 
segurança, que seus lhos permanecessem em 
casa) vimos a grande necessidade que tinham estes 
alunos em falar sobre toda a experiência vivida 
desde o início da pandemia, em especial sobre o 
signicado que teve para eles carem afastados das 
aulas presenciais e também do convívio com os 
colegas e professores.

 Em resumo, posso dizer que o ano de 2020 
foi de muitos desaos, pois nele tivemos que nos 
reinventar, ir atrás de novas alternativas de 
ensino/aprendizagem, de novas tecnologias, de 
novas formas de nos comunicar. 
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Jaqueline Finkler
Professora de Informática

O jogo como possibilidade de aprendizado

Alici Feyh
Professora de Anos Iniciais
      
     

 ano de 2020 cará marcado na história da 

Ohumanidade, um ano que vivemos o início de 

uma pandemia, o qual afastou a maioria da 

população de sua rotina diária e houve uma necessidade 

de mudança em todos os setores, principalmente no 

educacional.

Com a pandemia, a tecnologia se apresentou como 

grande aliada no processo de ensino e aprendizagem. Os 

recursos tecnológicos foram ferramentas que apoiaram 

muito a Educação neste momento, nos aproximando dos 

alunos e de suas famílias, permitindo, neste momento de 

exceção, prosseguirem com os processos de ensino e 

aprendizagem de forma excepcional. 

Sabemos que as aulas online não substituem o ensino 

presencial completamente. O dia a dia escolar é mais do 

que simplesmente a transmissão de conteúdo. Todo o 

processo escolar envolve socialização, processos de 

interação e convívio social.

Iniciamos nosso ano seguindo todo processo 

necessário para uma aprendizagem de qualidade, mas 

precisávamos nos adaptar rapidamente para um ensino 

remoto. Aprender a ensinar de forma diferente, utilizar 

diferentes ferramentas 

tornando o processo educativo mais dinâmico, 

eficiente e inovador. O uso das ferramentas 

tecnológicas na educação deve ser vista sob a 

ótica de uma nova metodologia de ensino, 

possibilitando a interação digital dos educandos 

com os conteúdos, isto é, o aluno passa a 

interagir com diversas ferramentas que o 

possibilitam a utilizar os seus esquemas mentais 

a partir do uso racional e mediador da informação 

(CORDEIRO; 2020, p. 04). 

Muitos de nós nos assustamos, a pergunta foi “e 

agora? Como vou dar conta disso?”, mas aos poucos 

fomos buscando, aprendendo, fazendo algumas 

formações. Em uma destas formações fui apresentada a 

uma ferramenta chamada Flippity, pensei, preciso usar 

com meus alunos. Mas de que forma?. Então surgiu a 

ideia de um jogo em uma das aulas virtuais. 

O JOGO

 Segundo Fin, 2006, a origem da palavra jogo vem do 

latim jocu, que signica “gracejo”. Muitas vezes na 

modalidade presencial, o professor cria jogos para 

retomar/xar um determinado conteúdo, no formato virtual 

não é diferente, utilizamos muito este recurso para tornar 

nossos encontros atrativos e dinâmicos.

Os jogos educativos podem ser uma maneira divertida 

de auxiliar o processo de ensino-aprendizagem de forma 

lúdica, revisitando conteúdos e xando. A motivação 

permite que as pessoas se empenhem com mais interesse 

e o uso dos jogos digi tais, por meio de suas 

características, podem potencializar a motivação para a 

aprendizagem à distância e envolvimento dos alunos. 

Dessa forma, os jogos, através de suas metas e desaos, 

instigam os indivíduos a se manterem motivados, 

animados e interessados nos estudos.

Como parte do processo de aprendizagem, a 

satisfação e a diversão têm sua importância devido ao 

conhecimento de novas ferramentas, visto que o aprendiz 

ca mais relaxado e motivado e, consequentemente, mais 

disposto a aprender.

Partindo deste princípio, utilizamos uma ferramenta 

chamada Flippity que é uma página em que você associa a 

planilha Google e os recursos oferecidos no site 

(https://www.ippity.net), possibilitando criar uma 

innidade de jogos e adaptando a realidade de cada turma 

ou escola.

O jogo criado na ocasião foi uma roleta, a qual seria 

usada para bingo de cálculo mental, o mesmo foi pensado 

e utilizado em uma turma de 3º ano, o qual os alunos 

deveriam previamente construir uma cartela com 9 

números, fornecidos pela professora titular. E na aula 

virtual, a professora titular e a professora de informática 

apresentaram a roleta para turma. A cada 

rodada, os alunos precisavam fazer o 

cálculo mental da conta e marcar 

em sua cartela.

 (https://www.ippity.net/rp.php?k=1ic0E

El7Dy6Gr67UXlZRV30k-

OCNAa4ftLf3wgY5vOec)

O uso de jogos e brincadeiras 

na sala de aula, motiva os alunos 

pela aprendizagem de conteúdo, o 

que se tornou claro durante a aplicação da 

ferramenta. Desta forma, este estudo permitiu identicar o 

jogo como recurso pedagógico que aproxima o 

aprendizado da realidade sociocultural do aluno.
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Deise Fernanda Reckziegel
Professora de Anos Iniciais

O lado bom da pandemia
 ideia de escrever o texto surgiu com 

Auma pergunta feita pela estagiária que 
precisa realizar seu estágio nal na 

minha turma em 2021: No seu entendimento, 
existem aspectos pedagógicos positivos 
gerados no contexto da pandemia? Foi uma 
pergunta difícil de responder rapidamente, tive 
que pensar um pouco, e escrever a resposta 
com calma. Na minha vida e nas situações 
cotidianas costumo ver o lado bom das coisas, 
nenhuma situação é totalmente negativa, 
sempre temos algo para aprender. 

 Um dos aspectos que foi muito 
signicativo e marcante em 2020 foi o 
fo r ta lec imento  das  re lações  com as 
professoras paralelas, bem como a construção 
c o l e t i v a  d e  t o d a s  a s  a t i v i d a d e s  d o 
planejamento, o que exige cooperação, 
aceitação de outros pontos de vista, como 
sugestões e críticas. Em outros tempos, os 
planejamentos coletivos aconteciam mais em 
projetos solicitados pela Secretaria Municipal 
de Educação ou em projetos que a própria 
Escola desenvolveria naquele ano, bem como 
em datas comemorativas que exigiam ações 
integradas. 

 Destaco também como positivo, ter 
muito mais tempo de dedicação para a 
elaboração de uma aula com atividades 
relacionadas, que seja atrativa e que 
contemple a maioria dos estudantes e suas 
diferentes maneiras de aprender. Em outros 
tempos, o horário de planejamento durante a 
semana era de quatro horas semanais, mais o 
planejamento em casa, uma importante 
conquista da nossa categoria prossional; 
porém o “ócio criativo”, aquele tempo de não 
fazer nada mas ter ótimas ideias, faz muita 
diferença.

 Além disso, em 2020, iniciamos com 
um mês de aulas presencial e depois tivemos 
que parar as aulas por conta da pandemia. No 
início nossa esperança era de que fosse por 
alguns dias, mas isso se transformou em 
semanas e meses sem aula presencial. Esse 
distanciamento nos obrigou a encontrar formas 
de manter constante contato com as famílias, 
para manter o vínculo com os alunos. Na minha 

escola, esse vínculo deu-se através de grupos 
de Whattsapp para o envio de atividades; e 
dentro do grupo, tínhamos os contatos de todas 
as famílias com as quais foi possível uma 
relação muito positiva, já que sabemos que a 
p a r c e r i a  d a  E s c o l a  e  d a  F a m í l i a  é 
i m p o r t a n t í s s i m a  p a r a  o  s u c e s s o  n a 
aprendizagem. Em outros tempos, havia 
contato com as famílias em reuniões de pais e 
eventos (duas situações que muitas vezes nem 
todos participavam e sempre tínhamos que 
pensar formas de “atrair” e aumentar a 
participação). Em algumas situações na época 
presencial, enviávamos bilhetes que nem 
sempre chegavam ao conhecimento da família, 
ligações da orientadora ou da equipe diretiva 
que nem sempre eram atendidas ou retornadas 
para saber qual era o assunto. 

 Por último, e não menos importante, foi 
“sair do piloto automático”. Nós professores, 
tivemos que sair da nossa zona de conforto e 
procurar maneiras de aprender o que era 
necessário e exigido nas novas situações de 
ensino-aprendizagem. Podemos citar o uso de 
outras tecnologias para participar de reuniões, 
cursos online, pensar no que é realmente 
importante que o aluno aprenda e planejar 
aulas adequadas e que os pais também 
pudessem auxiliar os seus lhos. Também 
tivemos que ter empatia e reetir sobre os 
materiais que os nossos alunos tinham 
disponíveis em suas casas. Em outros tempos, 
muitos professores tinham uma metodologia de 
trabalho denida e não abriam mão de 
determinadas situações de aprendizagem, ou 
seja, tinham uma maneira denida de ensinar 
em sala de aula. Também era necessário 
pensar nos materiais, mas geralmente estavam 
disponíveis na Escola ou eram providenciados 
com antecedência. 

 Todos esses aspectos positivos, eu 
acredito que serão fundamentais para nossa 
adequação à nova realidade que estaremos 
e x p o s t o s  q u a n d o  p u d e r m o s  v o l t a r 
presencialmente às aulas com todos os alunos. 
E aí, Professor(a), quais as soluções que você 
vai pensar para esse momento? Quais das suas 
novas aprendizagens irão te ajudar?
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Ester de Mello
Supervisora Escolar

Dias diferentes na escola: 
angústias e descobertas

m ano diferente, sem dúvidas. A escola completando 

U30 anos, muitos olhares voltados para uma 
construção pedagógica com rotinas estabelecidas, 

pensadas, organizadas e projetos em andamento que 
precisaram ser adiados ou pensados de uma outra forma. 
Ninguém estava pronto para isso, porém é preciso continuar 
planejando e organizando para alunos autores, que pensam 
e constroem novos saberes. 

Junto com a nova Base Curricular, este grande desao, 
planejar para alunos ausentes sicamente. O desao para 
supervisão foi oferecer suporte para estas novas vivências 
pedagógicas. Reuniões virtuais e mensagens foram os 
meios que a supervisão utilizou para estar próxima da 
organização do planejamento dos professores. 

Para os alunos, a equipe diretiva organizou grupos de 
WhatsApp e começou a enviar as atividades previamente 
pensadas. Quem não tinha acesso à internet ou outra rede 
que possibilitasse contato, foram realizados plantões na 
escola, esta foi a solução.

Falando da diversidade de planejamentos, foi possível 
acompanhar a sensibilidade com que todas as situações de 
aprendizagem foram pensadas. Os professores foram 
orientados a procurar novos caminhos para ensinar. 
Importante salientar que o objetivo primeiro é cuidar para que 
todos quem bem. Busca por cursos, lives, palestras online, 
armazenamento de planejamentos em plataformas digitais, 
entre outras situações. Não foram tarefas fáceis, pois 
estamos falando de prossionais que tiveram uma formação 
para trabalhar com alunos presentes sicamente, tiveram 
uma formação sem presença de mídias. Pensar um fazer 
docente diferente, neste momento, foi um grande desao. 
Essencial ter consciência que mudanças são possíveis, pois 
a cada amanhecer voltamos diferentes do que éramos na 
noite anterior. Foi preciso acelerar as mudanças.

Na primeira semana, a angústia tomou conta do peito, era 
um aperto! Pensamentos que teimavam em vir e deixar triste!

Com os dias passando e as aprendizagens acontecendo; 
necessário educar o pensamento, aprender a respirar, a 
respeitar o próprio limite e o limite de quem faz parte da vida 
da gente.

Apoio é fundamental! Dar e receber! Nunca a 
proximidade, o abraço, o olhar, foi tão valorizado.

E os queridos que estavam longe dos nossos olhos, 
como estariam se virando? Notícias de fábricas encerrando 
suas atividades, local onde muitos pais de alunos 
trabalhavam. Foi necessário atenção ao fazer pedagógico 
que era enviado semanalmente para os alunos. Os pais não 
são professores; eles apoiam, mas nós somos os 
especialistas das diversas áreas do conhecimento. Nós, 
professores, é que temos que entender e buscar outras 
possibilidades.

Os dias seguiram, o sol brilhou e pelo mesmo canal que é 
enviado o material, dito aula remota, voltavam os resultados 
daquele aprendizado preparado semanalmente.

Muitos dias o sentimento que rondava era o de 
insegurança diante do desconhecido. Quando esse vírus vai 

embora? Quando vamos poder encontrar aqueles que 
amamos e que nos amam também?

Voltando ao planejamento realizado pelos professores, 
este pode ser comparado a uma imensa escada; a cada 
semana é um degrau que avançamos. E a cada degrau 
múltiplas situações são agregadas. Eles crescem em seus 
ensinamentos e enquanto isso aprendem novas 
possibilidades de ensinar, se aprimoram e a cada dia a 
riqueza se multiplica. É encantador!

Observa-se, mesmo distante, mais diálogo entre os 
pares, todos se apoiando, cruzando caminhos uns dos outros 
para somar.

É, sem avisos tudo mudou. Pelos corredores antes se 
ouvia falas, via-se sorrisos, hoje somos capazes de ouvir o 
silêncio. Esse silêncio, essa calmaria, começou a incomodar; 
porque escola é energia viva, busca constante, é vida; e 
neste momento circulam poucas pessoas. Ouve-se com 
muita nitidez o canto dos pássaros, e acreditem, que de tão 
sossegado o ambiente, uma pombinha veio multiplicar a vida 
na samambaia do corredor do prédio 1. Para nós, 
professores sonhadores, tudo é sinal de esperança, 
esperança de que logo os habitantes deste espaço 
retornarão. Como será este retorno não importa, queremos 
que cheguem radiantes, com sorrisos nos lábios, pois até 
isso estamos impedidos de ver, apenas os olhos sorriem.

Pensando bem, este momento fez o ensinar e o aprender 
se reinventar. Se tudo evolui, seria necessário a educação 
escolar evoluir pela dor? Dor de não poder abraçar, mas 
como se a aprendizagem passa pelo corpo? Ah!  Ser 
humano, tu és capaz de te reinventar, te modicar para criar 
outras oportunidades, e isso é escola. Não aquela com 
paredes e classes, portas fechadas, mas aquela com seres 
com potencial para superar e para se superar.

Acompanhar os pr imeiros planejamentos dos 
professores foi estar junto, foi pensar diferente, foi palpitar 
tentando acertar. Foi preciso ir ao encontro de Monteiro 
Lobato para pensar o imaginário dos alunos, pois ele diz que: 
“ é pela imaginação que tudo acontece”. Foi necessário 
aprender através de lives, ter encontros pedagógicos 
virtuais, perder o medo de usar tecnologias. Ah! Estas foram 
mágicas neste momento de pandemia. Por incrível que 
pareça, elas aproximaram, diminuíram distâncias, mesmo 
sendo antagônica esta aproximação.

Carlos Drummond de Andrade ajuda neste momento, 
pois entre muitos dos seus diálogos com seus leitores, ele diz 
que deseja apenas que tenhamos desejos, muitos desejos. 
Desejos grandes. E que eles possam nos mover a cada 
minuto, ao rumo da felicidade. 

Que todos possam aprender, isto é felicidade na 
educação. Que nada impeça a magia das descobertas. 
Descoberta das letras, das palavras, que a vontade de 
aprender seja tão forte, intensa que exploda dentro dos 
nossos alunos. Que a curiosidade seja uma desculpa para 
ler, escrever, pintar… 

Está provado, nós somos capazes de reinventar o 
ensinar e o aprender. Basta querer!
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Gilson de Mello Dias
Professor de Matemática

O viver não é exato como a 
matemática

uando fomos informados que iríamos parar 

Qas atividades, pensamos que após duas ou 
três semanas, estaríamos retornando. Mas 

não, o tempo passou na velocidade da luz e a 
impressão que tivemos é que não zemos nada e 
não produzimos nada. É assim mesmo. O tempo é 
relativo, armava Albert Einstein.

 Com relação ao vírus, embora tomando os 
devidos cuidados, estamos em uma guerra em que o 
inimigo é invisível. É como um tiro de morteiro que 
vem do alto e não sabemos onde vai cair. Estávamos 
inseguros de nos aproximarmos das pessoas. 
Mesmo assim, tivemos que, por necessidade, nos 
aproximar dos nossos entes queridos.

 É na necessidade que nos reinventamos, 
que criamos, que empreendemos. Tivemos que nos 
adaptar  a  protocolos sani tár ios que não 
conhecíamos a ecácia ou achávamos uma bobeira 
em outros tempos; e vericamos que algumas 
medidas de higiene adotadas, já seriam necessárias 
para algumas doenças contagiosas, como usar 
máscaras e lavar as mãos com frequência. 

 Falando um pouco do nosso dia-a-dia. Este 
modicou-se por completo. No início “beleza”, 
conseguíamos trabalhar em casa sem precisar sair. 
Depois de um tempo, sentimos que algo estava 
faltando: o contato com nossos alunos.

 Numa situação normal, conversávamos 
todos os d ias,  t rocávamos exper iênc ias, 
escutávamos suas queixas e ouvíamos problemas 
existentes na vida de nossos alunos. Sem o contato, 
surgiram preocupações: “Como estão passando? 
Estão seguindo os protocolos exigidos? Os pais e 
responsáve is  es tão consegu indo manter 
nanceiramente a família? Estão passando por 
alguma situação de risco?” O momento era de 
incertezas e dúvidas que apertava nosso coração...

 Durante o ano projetamos o que será 
ensinado, qual o conhecimento mínimo que deve 
adquirir na fase que estão, além da autonomia e 
conhecimentos para vida, como cidadania e ética. 
Nesse momento, com a atividade proposta de forma 
interdisciplinar, fomos instigados a criar situações de 
aprendizagem dentro de um contexto mais amplo e 
com base em um tema gerador. Com este formato, 
percebemos que o conteúdo não necessariamente 

seguirá uma ordem de temas e conteúdos 
programáticos, dando a entender que se não for 
aprendido determinado assunto, não se consegue 
prosseguir para uma outra etapa. E não! O que está 
em jogo são características de uma aprendizagem 
signicativa como leitura, interpretação e base sólida 
do conhecimento adquir ido nas áreas do 
conhecimento durante a sua vida escolar.

 E sobre o conteúdo programático? Este sim 
saiu de sua redoma, do pensar em uma direção 
apenas, como o plano cartesiano de Descartes, 
mesmo com a resistência dos mais conservadores. 
Como se faz então?  Depois de determinado o tema, 
estuda-se qual conhecimento matemático pode ser 
explorado; e ao longo do tempo percebeu-se que: a 
interpretação está presente em todos os temas, 
assim como a linguagem matemática está no nosso 
dia-a-dia. As questões propostas foram as mais 
variadas: problemas, desaos, questões mais 
elaboradas com algoritmos, fórmulas e axiomas. 
Mas qual seria a reação de um aluno de 6º ano com 
as ditas questões especícas do 9º ano? Simples, 
sempre enviávamos exemplos resolvidos; e no 
surgimento da dúvida ou desconhecimento do aluno, 
o professor da série apresentava o assunto fazendo 
as devidas interferências e mais os encontros no 
Meet e perguntas feitas no Whats.

 E o que se percebeu? Que o aluno, 
independente da série, ao compreender o conteúdo 
fazia parte de um aluno detentor do conhecimento e 
não pertencente a uma determinada série. Isto quer 
dizer que em uma série, com alunos de diferentes 
idades ou experiências, pode-se trabalhar projetos 
com assuntos pertinentes para a fase e o momento, 
e não apenas matérias engessadas numa grade xa 
e sem motivação. Dessa forma tivemos alunos com 
interesse, pois aprenderam não só conteúdos da 
série cursada, mas também de outras e com colegas 
mais velhos. 

 O conhecimento, o aprender, não depende 
da idade ou fase; e sim do interesse e disposição 
para o novo, ainda mais com todo o avanço 
tecnológico que dispomos e as facilidades em 
acessá-lo. E este olhar mais amplo veio para car, 
oportunizando novas descobertas para a atual e 
novas gerações. Ninguém ensina ninguém, todos 
aprendemos em comunhão.
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Janaína Zwirtes
Professora de Anos Iniciais

A cada desafio, uma 
aprendizagem.

niciamos o ano de 2020 cheios de 

Iesperança, com muita vontade de nos 
reinventarmos. Porém fomos pegos de 

surpresa logo no início. De um dia para o outro, 
as aulas foram suspensas. Tivemos que car 
em casa, em isolamento social. Ficamos com 
medo. Mas tínhamos a esperança de que tudo 
logo iria passar.

 Os dias foram passando, com eles as 
semanas, e a esperança lá do início entrou em 
outro contexto. Esperança de dias melhores, 
nos quais pudéssemos novamente ir para a 
escola. O desejo maior de todos era de interagir 
com o outro.

 Isso não foi possível, então de repente 
tivemos que nos reinventar. Mas novamente em 
outro contexto, que não havíamos planejado e 
até então nunca ouvido falar. Vieram as aulas 
remotas. Nossa! Quanta novidade! Quantas 
horas sem dormir pensando e planejando como 
fazer. 

 Sentíamos falta dos nossos alunos, 
queríamos levar um pouco da escola até eles. 
Mas para que isso se tornasse possível nos 
desacomodamos. Inicialmente tivemos muita 
insegurança, mesmo que não deixássemos 
transparecer, pois sabíamos o quanto era 
necessário não perdermos o vínculo.

 Com o nal do primeiro trimestre, fui 
remanejada para a Escola 24 de Maio. Mais um 
desao. Como planejar atividades para alunos 
com os quais você nunca teve contato? Mas 
encontrei pessoas especiais que diziam que 
com amor faria um bom trabalho. 

 Em cada atividade tentava colocar uma 
pitadinha desse amor. Pensando como as 
famílias receberiam essas atividades, e quais 
ganhos te r iam com e las .  Não só  na 
aprendizagem cognitiva, mas também na 
emocional. Anal, estávamos todos tão 
abalados e apavorados.

 Aos pouquinhos começamos a colher 
as sementinhas que foram plantadas com o 
retorno dos alunos e mensagens especiais das 
famílias. Ficamos muito gratos: nosso objetivo 
estava sendo alcançado.

 Então, aproximando o nal do ano, 
tivemos a oportunidade de nos encontrarmos 
pela primeira vez de forma presencial, mais um 
desao diante de todos cuidados para que 
esses encontros acontecessem.

 Fo ram poucos  d i as ,  mas  d ias 
maravilhosos, nos quais pudemos matar um 
pouco da nossa saudade de dar aula numa sala 
de aula com alunos que pudessem interagir. E 
assim, pudéssemos observar de perto como 
estavam ocorrendo as suas aprendizagens. 

 Sempre digo: nada é por acaso. Todos 
esses desaos que 2020 nos proporcionou 
Foram para o nosso crescimento ainda mais 
como prossionais, mas acima de tudo como 
seres humanos. Pois em certos momentos 
percebemos que de nada adianta muito 
conhecimento, se não soubermos o que fazer 
com ele. Estudar é fundamental sim, mas 
socializar, interagir com o próximo é muito 
mais. Grata à escola e colegas que me 
acolheram com carinho.

Flores da EMEF 24 de Maio.
Foto: Cristian da Silva
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Juciane Dahmer Ebbing
Professora de Educação Infantil

Da Educação Infantil à vice-direção: 
experiências da pandemia

pós 12 anos como professora de 

Aeducação infantil, aceitei o desao de 
participar da vice-direção.

 Tudo parecia se encaminhar bem, 
turmas organizadas, quadro de professores 
completo, ano iniciando. Eis que nos 
deparamos com a Covid 19. Paramos 
inicialmente por 15 dias. Lembro do surto de 
h1n1, pensei que provavelmente seria a 
mesma coisa, caríamos uns dias afastados e 
logo retornaríamos com algumas medidas de 
segurança.

 Doce ilusão, nada mais seria como 
antes. Iniciamos as atividades remotas, e agora 
coube à direção montar grupos de WhatsApp 
das turmas. Foi aí que encontramos o primeiro 
obstáculo. Muitas famílias têm o hábito de 
trocar os números de telefones e não 
comunicam à escola. Ficando com esse 
contato fundamental desatualizado. Como 
busca r  essa  i n fo rmação?  Pos tamos 
mensagens na página do Facebook da escola, 
revisamos as listas de entregas de pareceres, e 
aos poucos fomos atualizando os contatos.

 Com os grupos criados, iniciamos as 
postagens das atividades, primeira semana ok. 
Mas com o passar dos dias as mensagens 
vindas pelos grupo, as dúvidas, o retorno das 
a t i v i d a d e s ,  f o r a m  a c a b a n d o  c o m  o 
armazenamento dos celulares. O que antes 
usávamos como ferramenta de lazer, agora era 
o nosso maior aliado de trabalho. Precisamos 
nos readaptar, buscar novas tecnologias, 
aparelhos mais potentes, mais gastos.

 Antes da pandemia, terminávamos 
nosso horário de trabalho, íamos para casa e 
éramos de nossas famílias. Na pandemia 
aprendemos a compartilhar nossos momentos 
em família com o trabalho. E não foi fácil 
conciliar as tarefas domésticas, de trabalho, o 
auxílio aos lhos nas suas aulas e atividades 
virtuais. Além de toda a carga de trabalho da 
direção da escola, as postagens das tarefas 
dos professores, as dúvidas dos pais, dos 
alunos; precisávamos aprender a lidar com a 
angústia e o medo das famílias que muitas 
vezes nos chamavam à noite, nos nais de 

semana, sábados, domingos; enm, quando 
estavam em casa para auxiliar os lhos.

 O professor é a referência da turma, 
mas creio que por eu ser a professora da 
Educação Infantil na escola por 12 anos e a 
maioria dos alunos terem passado por mim, 
isso criou um vínculo. Muitos alunos e famílias 
passaram a me chamar no privado, fora dos 
grupos, pedindo orientações das tarefas.

 Um dos momentos mais marcantes, foi 
o recebimento de mensagens de mães 
desesperadas. Estas haviam perdido emprego, 
passavam por diculdade e pediam ajuda para 
alimentar seus lhos. Como não se emocionar 
e se solidarizar com isso. Uma rede de ajuda se 
formou. Muitos professores e grupos de 
membros da comunidade passaram a 
encaminhar para a escola doações que foram 
r e p a s s a d a s  a  e s s a s  f a m í l i a s  m a i s 
necessitadas.

 Nunca vou esquecer o brilho no olhar de 
muitas mães que ao receber as cestas básicas, 
agradeciam com os olhos cheios de lágrimas.

 Essa pandemia, para mim, serviu para 
mostrar que além de escola, lugar de ensinar e 
aprender; somos também rede de apoio, 
psicológico, social e até moral. A experiência de 
passar pela equipe de direção de um 
educandário é única e desacomada, nos faz 
rever muitas das nossas opiniões e ações que 
quando estávamos apenas em sala de aula, 
julgávamos ser tão simples de resolver.

Pracinha da EMEF 24 de Maio.
Foto: Rebeca Cardozo Dalferth 
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Leandra Gomes Gonçalves
Professora de Anos Iniciais

 período da pandemia está sendo de 

Omuito aprendizado. Para o dia a dia 
aprendemos a usar máscaras bem 

ajustadas ao rosto, lavar as mãos com 
frequência e manter distanciamento. Cuidar de 
si mesmo para proteger o próximo, pois nunca 
saberemos onde está este vírus traiçoeiro.

 Como professores aprendemos que 
mesmo sem ser o ideal, as aulas remotas são 
possíveis. Um jeito novo de planejar, de ensinar 
e deixar os alunos em contato com o 
conhecimento, apesar da distância. As redes 
sociais ajudam nas interações com alunos e 
colegas.

 Para ensinar neste período, busquei 
entender como poderia usar a tecnologia já tão 
presente na nossa vida da melhor forma. A 
m i n h a  f o r m a ç ã o  e  e x p e r i ê n c i a  e m 
Comunicação Social (Publicidade e Relações 
Públicas) e Educação, levou-me à Educação 
Midiática, reunindo as duas áreas.

 Foi durante a quarentena que participei 
d a  F o r m a ç ã o  d e  M u l t i p l i c a d o r e s  d a 
Educamídia, um braço do Instituto Palavra 
Aberta, com apoio da Google. Professores de 
todo o Brasil, das mais diversas áreas, da 
Educação Infantil até o Ensino Superior 
participaram deste curso para entender como 
usar as mídias em suas aulas e como educar as 
pessoas para lidar com a tecnologia no seu dia a 
dia.

 A inuência da mídia é um assunto 
abordado faz bastante tempo. Antes falávamos 
da importância de se ter um olhar crítico para 
mídias tradicionais como TV, rádio, jornais. 
Hoje, com a internet, relação é um pouco 
diferente. Não apenas recebemos, mas 
também transmitimos informações. 

 Os pesquisadores da Educamídia 
defendem que a Educação Midiática não deve 
ser uma disciplina separada apenas para 
abordar este assunto.  Na Era Dig i ta l 
convivemos com as mídias, então compreender 
seu uso é um compromisso de todos 
professores, tornando o letramento digital como 
uma “camada” em suas aulas.

 Se pensarmos bem, utilizamos as 
mídias, mas nem percebemos. Quando 
zemos uma pesquisa no Google, utilizamos 
um lme na aula, interpretamos uma notícia, já 
zemos Educação Midiática. A formação é um 
despertar deste convívio digital e a consciência 
para usá-la da forma correta.

 Os três pilares para acontecer o 
letramento midiático, de acordo o Educamídia 
são Ler, Escrever e Participar. Ler refere-se à 
leitura crítica da mídia, compreender as 
intenções de uma propaganda, saber 
diferenciar o que é notícia e o que é opinião, por 
exemplo. Escrever está relacionado com à auto 
expressão e uência digital, promovendo as 
habilidades para poder se comunicar na 
sociedade atual. Participar está relacionado 
com a cidadania digital, estimulando a conviver 
de maneira equilibrada nas redes sociais, criar 
e publicar mídias de forma ética e responsável.

 O desenvolvimento da Educação 
Midiática torna os alunos protagonistas na 
construção do conhecimento. Sempre foi um 
assunto urgente, porém, o uso maior das telas 
na pandemia acelerou o uso da tecnologia na 
Educação. Nós, professores aprendemos 
muito. Sejam todos bem-vindos à Era Digital!

Educação para a Era Digital
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Maica Sofia Plantholdt
Orientadora Educacional

As asas douradas do tempo

 tempo é um mistério, de todas as 

Ounidades de medida, este sempre foi o 
mais difícil de ser mensurado. A vida é o 

enredo e o tempo é o protagonista. Quantos 
sonhos ,  expec ta t i vas  e  dese jos  são 
alimentados sem a certeza de que vamos 
conseguir atingi-los. Lya Luft já dizia que “[...] o 
tempo está sempre passando, é como a água 
de um rio, a cada instante tudo muda. Até a 
gente não é a mesma pessoa de um segundo 
atrás”.

 Tal como um pássaro enclausurado em 
sua gaiola, privado de sua habitual liberdade, 
observávamos o curso do tempo pelas janelas. 
Vimos passar a Páscoa, o Dia das Mães, o Dia 
dos Pais, o Dia dos Avós, o Dia dos Professores 
e o Aniversário da Escola. Nossas asas foram 
bruscamente cortadas e temíamos um inimigo 
invisível. Um minúsculo vírus, Sars-CoV-2, 
causador da doença Covid-19, ressignicou as 
relações: distanciou sicamente as pessoas de 
seus entes queridos, entretanto estreitou laços 
e promoveu a comunicação, distante, mas 
muito mais constante.

 Em meio à frenética rotina que o mundo 
vivia, o ano de 2020 mostrou que o dinheiro e a 
posição social são meros detalhes. Nunca na 
história da humanidade o silêncio foi tão 
ensurdecedor. Ruas desertas, escolas 
fechadas e o medo instaurado em toda a 
população. Um dos poucos momentos em que 
as nações compartilhavam das mesmas 
angústias. Incrivelmente, o barulho dos carros 
foi substituído pelo canto dos pássaros; a 
poluição, com seus altos níveis de CO2, foi 
atenuada pela melhora do ar; as festas deram 
lugar a momentos em família; o trabalho, antes 
tão exaustivo, deu vez ao home ofce; o ensino, 
outrora tão tradicional, deu oportunidade a 
planejamentos conjuntos e interdisciplinares. 
Foi necessária uma rápida reformulação, sem 
aviso prévio. Professores tiveram que se 
reinventar, aprenderam a lidar com novas 
ferramentas. Livros didáticos, quadros e 
cadernos deram espaço às salas virtuais, 
videoaulas e atividades remotas.

 Talvez o 
v í r u s  m o r t a l 
tenha  su rg ido 
para mostrar que 
os mais velhos necessitam 
de proteção e que, agora, os 
papéis teriam que ser invertidos. Talvez ele 
tenha surgido para que pais pudessem, de fato, 
conhecer seus lhos e vice-versa. Talvez ele 
tenha surgido para que vizinhos pudessem 
olhar para as portas ao lado. Talvez ele tenha 
surgido para limitar a vaidade e os padrões, 
anal a prioridade era a sobrevivência. Talvez 
ele tenha surgido para revelar que um olhar vale 
mais que mil palavras, anal os sorrisos eram 
com os olhos, pois as máscaras tornaram-se 
um acessório indispensável. Talvez o vírus 
tenha surgido para mostrar que para cuidar de si 
é necessário cuidar do próximo. Talvez ele 
tenha surgido para fazer a sociedade 
reconhecer o valor e a grandiosa importância do 
professor.

 Como todo processo, a vida precisava 
de pausas, pois nem tudo se pode controlar. O 
cerne da questão é como encaramos os 
desaos e como reagimos aos mesmos. O 
tempo ensinou a sermos pacientes, empáticos 
e resilientes, nem tudo foi subtração, pois 
aprendemos a lidar com as adversidades. 
Assim como as estações se vão e as folhas 
caem para posteriormente se renovarem, a fé 
acalenta nossos corações, fazendo com que 
acreditemos em uma nova fase. Foi vital que 
en t rássemos  no  casu lo ,  pa ra  que  a 
metamorfose ocorresse e nossas asas 
surgissem mais fortes e exíveis ao voo. A vida 
é permeada por transformações, cabe a cada 
um encará-las com otimismo e sabedoria. Que 
mesmo com a turbulência, saibamos apreciar a 
beleza da paisagem!
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Marcia Spezia
Professora de Educação Infantil

Uma experiência transformadora
o ano de 2020, como sempre fazíamos, 

Niniciamos o ano letivo cheios de projetos e 
ideias, sonhos e perspectivas. Iniciamos 

com aquela empolgação típica, ansiosos por 
conhecer  nossas  c r ianças ,  sondar  suas 
possibilidades e despertar o interesse das mesmas 
pelas propostas pensadas. E foi assim que 
aconteceu. 

 Eu, como professora da turma da Pré-
Escola, logo percebi as características do grupo e fui 
direcionando os projetos e trabalhos dentro de suas 
necessidades e curiosidades. Um trabalho 
extremamente baseado na observação e na escuta. 
E tudo ia bem até que fomos acometidos por um 
vírus mortal e sobre o qual nada sabíamos. Medo, 
especulações, dúvidas pairaram sobre nossa vida. 
Como seguir trabalhando nesse panorama? A ideia 
do remoto me pareceu absurda, inviável, além de 
ser algo sem precedentes. 

 Mas estamos falando de educação, este 
movimento vital e transformador. Novamente, 
pesquisamos, dialogamos em equipe e fomos 
traçando estratégias para tentar, ao menos, 
amen i za r  o  impac to  da  pandem ia  e  do 
distanciamento na vida de nossas crianças.

 S a b e n d o  q u e  a  c o n s t r u ç ã o  d a 
aprendizagem na Educação Infantil se dá na 
interação, nas relações, na percepção das 
necessidades e particularidades observadas no dia 
a dia, na convivência; partir para um trabalho à 
distância foi algo que nos fez repensar muitas coisas 
e nos trouxe ainda mais certeza de que o contato, o 
diálogo e a convivência são insubstituíveis. Mas não 
bastava nossas certezas, tão pouco tínhamos 
escolha, precisávamos buscar caminhos para 
manutenção de vínculo e aprendizagem, 
respeitando as limitações de tempo, de cognição e 
até de comprometimento das famílias. As crianças 
não poderiam ser prejudicadas, mais que um direito 
à educação de qualidade, elas precisavam contar 
com o empenho de todos os envolvidos nesse 
processo, sendo que a família, mais do que nunca, 
precisava estar envolvida neste processo. 

 As redes sociais foram nossas aliadas como 
contato direto com as famílias, por onde recebemos 
os retornos das crianças e pudemos interagir com 
áudios e vídeos. As primeiras semanas foram de 
experiências, nas quais passamos a alicerçar 
n o s s o s  c o n c e i t o s  e  r e c o n s t r u i r  n o s s o s 

planejamentos. As famílias foram parceiras 
decisivas e tiveram também a oportunidade de 
observar conosco as construções de seus lhos ao 
longo dos meses de atividades remotas. 

 As at iv idades propostas buscaram 
contemplar situações nas quais as crianças fossem 
autônomas, utilizando ações rotineiras como 
momentos de aprendizagem. Um exemplo foi a 
participação das mesmas no momento da 
manipulação dos alimentos para as refeições da 
casa,  com propos tas  de  observação de 
quantidades, percepção das transformações, 
rótulos, capacidade motriz, tempo, entre outros. 
Assim, obtivemos maior retorno por parte das 
famílias, uma vez que este tipo de planejamento não 
exigia grandes mudanças ou materiais.

 Atividades de observação dos fenômenos 
como o dia e a noite, a chuva, o nascer e o pôr do sol, 
as sombras, a germinação; também foram 
exploradas buscando retornos com relatos orais 
através de vídeos e áudios e, ainda, por registros 
espontâneos. 

 A literatura infantil foi uma grande aliada, 
em que pude gravar vídeos contando histórias e 
também aproveitar materiais disponíveis em sites 
educacionais. Nestas narrativas, foram exploradas 
palavras, rimas, aliterações, percepções fonéticas 
fundamentais ao processo de pré-alfabetização. 

 P e q u e n o s  d e s a  o s  s e m a n a i s 
movimentaram o grupo, todos queriam ser o 
primeiro a responder as adivinhas deixadas, sendo 
que estas envolviam a atividade da semana, com 
cálculos matemáticos, descobrir a rima, a letra 
fujona, o desenho escondido, entre outras.

 Os retornos nos davam um ânimo novo e 
iam direcionando o caminho. Não foram dias fáceis, 
mas mudar faz parte do nosso trabalho, embora seja 
um movimento inquietante, mudar nos lembra que 
estamos sempre aprendendo e não perdemos a 
capacidade de fazê-lo. Este ano nos tornou 
diferentes, com certeza nos marcará para sempre, 
talvez nos tornemos mais humanizados, talvez 
encontremos partes de nós que estavam 
adormecidas, talvez o distanciamento nos faça 
va lo r i za r  pequenas  be lezas  que  já  não 
percebíamos, como um sorriso de bom dia ou um 
abraço de saudade de uma criança na manhã de 
segunda.
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