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UMA PANDEMIA,
E AGORA?
2020 começou recheado de
novidades! Mobiliário novo
na educação infantil, parque
reformado. Professores em
formação intensa: ensino
por meio de projetos, danças
circulares,
contação
de
histórias. Importantes passos
pensados
minuciosamente
para garantir às nossas
crianças
uma
qualidade
infinita de lembranças da
infância.
E, então, vinte e sete dias após
o recomeço, repentinamente,
fomos surpreendidos com
uma pandemia. Ninguém
sabia ao certo o que fazer,
como fazer. Sabíamos que
teríamos que ficar em casa,
cuidando de nós e da nossa
família.
Pois bem, se passaram 30,
60, 90, 120,....200 dias e
ainda estamos em casa nos
cuidando.
E a escola? E as crianças? E as
infâncias? E as famílias?

Para a escola este é o
maior de todos os desafios
enfrentados até aqui. Manterse ATIVA. Como brincar,
como instigar a curiosidade,
como experenciar, como dar
e receber os sorrisos diários
sem o toque, sem o olho
no olho, sem o chão, sem o
parque?
Em paralelo ao sentimento
de angústia de todas essas
incertezas, a esperança nos
envolveu, o que nos fez
repensar e nos reinventar.
A telinha do computador ou
do celular deu espaço para
um leque de possibilidades,
não tão interessantes como
seriam presencialmente, de
fato, mas o sorriso das crianças
nunca foi tão esperado pelos
professores por detrás do
monitor.
Mas crianças na telinha? Pois
é! A única solução possível
para o momento.

Nossos olhares se voltaram à
tecnologia e seus benefícios.
E quantos benefícios a
tecnologia
nos
trouxe.
Do bingo às experiências,
das brincadeiras cantadas
à culinária, da poesia às
tentativas de escrita, das
mimicas às trava-línguas, dos
podcasts ao show de talentos.
Lives, reuniões on line, drivethru.
Todo esse reinventar da
escola sustenta a ideia do
quanto é essencial a parceria
entre a escola e a família.
As famílias se reinventaram,
as crianças recriaram formas
de aprender, brincar e se
relacionar.
A
distância
ainda
nos
aflige, pois apesar de todas
as
conquistas,
seguimos
acreditando no que Vygotski
já dizia, de que “nos tornamos
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UMA PANDEMIA,
E AGORA?
nos mesmos através dos
outros”. Somos seres sociais,
aprendemos com o outro e
precisamos dele para evoluir.
Depois de tantos dias
distantes, ainda estamos
tomados pela inquietude,
pois
apesar
de
todas
readequações na nossa rotina,
acreditamos no poder da
relação presencial, para que
possamos, adultos e crianças,
nos tornarmos inteiramente
felizes.
E o retorno das aulas? Pois
é, ninguém sabe ao certo
quando irá acontecer e como
irá acontecer. Sabemos que

o ensino híbrido será uma
realidade, e estamos nos
planejando para isso.
A retomada das aulas
extracurriculares começou a
acontecer no mês de outubro.
É tão lindo ver as crianças
sorrindo com os olhos. Ainda
mais emocionante que o
sorriso, é, sem dúvida, o olhar.
Ver as crianças felizes,
satisfeitas, em poder, mesmo
que cautelosamente, rever
alguns colegas, voltar a ter
relação, mesmo que sempre
se preocupando com o
distanciamento social, nos faz
ESCOLA.

Escola é vida, é crianças pelo
parque, é crianças cantado,
perguntando,
explorando,
descobrindo.
Esperamos que o recomeço
completo esteja breve, com
segurança,
prevenção
e
cautela, mas enquanto ele
não
acontece,
seguimos
em
frente,
encontrando
diferentes
maneiras
de
conectar
relações,
aprendizado e sorrisos.
Amanda
Pedagoga

Conectando crianças à infância

CONFIRA ALGUNS DOS MOMENTOS MAIS MARCANTES DE 2020

EXTRA
EXTRA

2020

O J O R N A L D A N O VA E R A

PÁSCOA EM CASA
A páscoa foi a primeira data
comemorativa que enfrentamos
diante do coronavírus.

Há alguns anos sempre trazemos
o ovo como parte do projeto de
páscoa.

Mas foi muito especial. Em casa,
perto de pessoas queridas que
tanto amamos.

A casquinha do ovo é frágil, o que
nos faz pensar na vida.

Nós da Escola já planejávamos
pintar com as crianças casquinhas
de ovos na escola, algumas
crianças já até haviam trazido as
casquinhas. Mas tudo precisou ser
reformulado.
Porém com o apoio das famílias, a
criançada criou pinturas incríveis,
nos ovos, em casa.

O ovo precisa de um cuidado
especial para não quebrar, assim
como as pessoas. Carinho, leveza,
para não quebrar as casquinhas
de ovos, nos faz refletir o quanto
é importante cuidarmos uns
dos outros e fazer da páscoa um
momento especial, de reflexão e
afeto.

ENCONTROS REMOTOS
Nossos
encontros
remotos,
inicialmente,
tiveram
como
objetivo principal o “bate-papo”.
Sentimos a saudade apertando,
e com ela a necessidade de
conversar e expressar emoções.
Por isso, criamos os encontros
semanais
das
sextas-feiras,
para trazer leveza, brincadeira e
conversa.
E nada melhor, do que um
reencontro com a temática
EMOÇÕES. Quantas emoções

tivemos nesse ano, não é mesmo?
E o quanto elas interferiram no
nosso ser, agir e pensar.
O MONSTRO das cores, foi
a
história
encenada
pelos
professores Maiko e Ithyara.
Clique aqui

Além de divertido, disparou
bate-papos
interessantes
e
muitas crianças se arriscaram em
desenhar o “Monstro das Cores”.
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PAPO RETO
E, além dos encontros com o
professor Maiko, a professora
Del, da disciplina de Inglês, trouxe
inúmeros desafios diante de
temas tão importantes:

E nossos sonhos.
Como é bom sonhar, não é?

Crise hídrica e redução do uso das
sacolas de plástico:

AULAS REMOTAS
As aulas começaram gravadas,
porém com o retorno sendo, a cada
semana, adiado, a necessidade de
nos encontrarmos mais vezes se
tornou mútua e necessária.
Partimos para aulas remotas, com as
professoras regentes de cada turma.
No começo, a insegurança bateu. Liga
e desliga microfone, liga e desliga
câmera, espera aí, qual é mesmo
o link? E o que é esse tal de zoom?
Calma lá! Todos os amigos querem
falar. Os tão importantes combinados
foram sendo estabelecidos.
Mas, não mais que surpreendente,
as crianças se adaptaram à toda
essa tecnologia, mais rápido do
que nós adultos, e em poucos dias,
o chat logo começou a ser utilizado
com autonomia por todos. Crianças

aprendendo a ler e escrever, e
se comunicando pelo chat. Uma
ferramenta riquíssima!
Não podemos negar o fato de que
teve muito aprendizado neste
ano. A aprendizagem foi além do
Português, Matemática, História,
Geografia, Ciências....
Sim, alguns conceitos foram
absorvidos, outros nem tanto.
Certamente conteúdos precisão
ser revistos, mas aprendemos, e
aprendemos muito com a pandemia.
Aprendemos um pouco mais sobre
autonomia, pesquisa, tecnologia,
aprendemos o quanto o outro nos
faz falta, aprendemos empatia,
apendemos a valorizar a vida e os
simples momentos de reencontro.
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AH, OS REENCONTROS!
O desejo pelo reencontro nunca foi tão esperado e valorizado. Os drives tiveram função importante para que
pudéssemos nos rever, sorrir com os olhos e fortalecer ainda mais nossa parceria.
Drive da Literatura

Drive Pré Piquenique

VISITA EM CASA
Quem nunca desejou receber a professora em
casa? As turmas da Educação Infantil tiveram essa
oportunidade emocionante. As professoras levaram
até as crianças um kit com propostas juninas.

Drive dia das Crianças
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3,2,1 – GRAVANDO!
Live? Nunca havíamos feito
lives. Mas como é sabido
“no meio da dificuldade
encontra-se a oportunidade”.

E o mês junino nos trouxe
a primeira oportunidade
de nos conectarmos por
lives,
uma
experiência
inesquecível.
Famílias e crianças animadas.
Do lado de lá, as famílias
capricharam no cardápio
e no traje típico, e do
lado de cá, os professores
apresentaram muita música

boa, história, brincadeiras
e prosa. Teve até teatro de
sombra inspirado em cordel,
teve boi-bumbá. Cultura
é o que não pode faltar,
nesse país riquíssimo em
diversidade cultural.
Quem disse que não é
possível brincar, imaginar
e se divertir no formato
virtual?

PIQUENIQUE VIRTUAL
O piquenique é um encontro
tradicional, muito esperado pelas
crianças. Já pensou deixarmos de
piquenicar? Nem pensar!
Cestas preparadas, brincadeiras,
danças e até exercícios de respiração
e Yoga fizeram do nosso piquenique
virtual sensacional.
E por falar em PIQUENICAR....

Piquenicar nos faz pensar em....
preparação de uma cesta recheada de
petiscos deliciosos, não é?
Mas nem por isso precisamos
exagerar, sempre é bom lembrar de
manter uma alimentação saudável e
equilibridada.
Sobre esse assunto, o aluno Danilo da
turma do 4º ano gravou um PODCAST
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PODCASTS
Os podcasts já existiam
antes da pandemia, mas com
o COVID os podcasts ficaram
ainda mais interessantes
e o houve um aumento
significativo de ouvintes.

Vale a pena tentar!
Além do Danilo, vários
estudantes
das
turmas
do 4º e 5º anos tiveram a
oportunidade de fazer uma
gravação.

Você já fez um podcast?

SEMANA DA CRIANÇA
A semana da criança foi a data mais
inspiradora. Precisávamos preparar
algo surpreendente para elas!

Plunct, PLact, Zuum

Por isso nos dedicamos com aulas
temáticas, drive especial e uma live
super divertida. Quem aí já viajou
para o espaço? Nós embarcamos em
um foguete e fizemos uma viagem
surpreendente!

Reveja a live e divirta-se:

Clique aqui

Clique aqui

Clique aqui
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DIA DOS PROFESSORES
Professores são pessoas iluminadas.
Fazem tudo com muita dedicação, amor
e comprometimento. Diante de tantos
desafios, se reinventam a cada dia.

Preparamos uma homenagem mais que
especial com a participação das crianças.
Vale a pena rever.
Clique aqui

VEM CHEGANDO O NATAL
Para o fim de ano, estamos
preparando um drive especial....
A magia do natal está no ar, e com
ela nos preparamos para um ano
novo repleto de esperança, gratidão
e união!

oportunidades. 2021 vem chegando
e nosso maior desejo é que tudo
fique bem.

2020 está sendo um ano atípico,
complexo, porém recheado de

VAI FICAR TUDO BEM
Você já conhece o clipe da trupe “ Tupi Pererê”? Guga Cidral, nosso parceiro e inspirador
nessa caminhada pedagógica, compôs uma linda canção! Confere aqui.
Clique aqui
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AGRADECIMENTOS:
Às famílias, nosso muito obrigada por nos darem
a oportunidade de estarmos juntos dos seus
filhos(as), e pela parceria entre família e escola,
que sempre foi tão importante, porém, neste
momento, primordial na educação.
Às crianças, por nos fazerem sorrir nos dias mais
angustiantes, pelo brilho nos olhares a cada
reinvenção da nossa equipe.
Esperamos que o parque, as salas, os corredores
da escola, voltem a ser os espaços mais ricos para
nossos encontros/reencontros.

Um forte abraço!

