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6 - Utilize este espaço para colaborar com sugestões de atividades pedagógicas não presenciais, no 
formato que a Deliberação 01/2020 nos ampara. Sua opinião é de extrema importância para darmos 
sequência ao nosso calendário letivo 2020. 

Acredito que desta forma que iniciamos essa semana dará certo, devemos pensar nos pais que estão 
trabalhando, pois a queixa maior é a falta de tempo qdo tem muitas atividades pra desenvolver e eles estão 
só a noite em casa. É novo pra nós e é novo pra eles. toda tentativa é válida.  

Sugiro que possamos disponibilizar semanalmente apostilas impressas e o material que se encontra na 
escola ( livro didático), para os alunos realizarem durante a semana, na semana que buscam a apostila dão a 
devolutiva da semana anterior, o professor vai uma vez na semana na escola, corrige esse material e arquiva. 

Como estamos em um mundo digital, e, (grande maioria) alguma forma  as crianças tem acesso a celulares e 
meios tecnológicos, poderíamos colocar links de jogos educativos também como forma de planejamentos. 
Pensando nas crianças que não tem acesso esses jogos poderiam estar sendo impressos e disponibilizados as 
famílias em suas instituições de ensino.  

Como estamos em um mundo digital, e, (grande maioria) alguma forma  as crianças tem acesso a celulares e 
meios tecnológicos, poderíamos colocar links de jogos educativos também como forma de planejamentos. 
Pensando nas crianças que não tem acesso esses jogos poderiam estar sendo impressos e disponibilizados as 
famílias em suas instituições de ensino. 

Acredito que esse é o momento de não nos afastarmos de jeito nenhum dos nossos educandos, a escola é 
uma das instituições principais em sua vida, e ela só tem significado com a participação deles. Penso que 
seria mais válido ser adotado apostilas, para os pais seria menos exaustivo, pois muitas vezes eles pensam 
que as atividades enviadas em PDF é algo super difícil e desgastante para eles e seus filhos. Elas sendo 
impressas me parece mais adentro de suas realidades, é a atividade no concreto. Para não proliferação do 
vírus quando os professores forem manipula- Las seria interessante fazer o uso de máscaras e luvas. Acredito 
também que haveria maior participação dos pais,  a aprendizagem seria mais efetiva também. Continuar com 
o mesma forma de planejamento onde todos os professores se ajudam não ficando desgastante, porém em 
vez de enviar a grupos de wattsapp em arquivo PDF imprimir fazendo apostilas, e fazendo escalas de pais e 
responsáveis para retirada para evitar aglomeração. 
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As atividades, a organização pedagógica das equipes e dos Professores estão contribuindo bastante no 
processo de ensino e aprendizagem dos nossos educandos, de modo a compensarmos este período de 
paralisação. No entanto, algumas situações precisam ser ajustadas para melhor atender as famílias e as 
crianças, como por exemplo, a redução da quantidade de exercícios por aula/dia, pois muitas famílias não 
estão conseguindo conciliar suas vidas cotidianas com as tarefas escolares; a elaboração de uma apostila 
seria muito interessante, pois garante a sequência efetiva dos conteúdos, bem como, auxilia na organização 
das famílias e dos Professores, visto que, o envio de atividades diárias acaba dificultando a forma como 
algumas famílias se organizam; a utilização do livro didático seria uma ferramenta bem eficaz, pretendendo 
seguir com as ações escolares já estabelecidas. O acompanhamento nos grupos de WhatsApp continuaria 
sendo diário para manter contato com as famílias e auxiliar no que fosse necessário. 

Nesse formato está ótimo. 

Dialogar francamente com a família a fim de não sobrecarregar. Melhorar as atividades dia a dia, mais 
orientações de forma clara. 

Uma atividade por dia na educação infantil, somente um campo de experiência, somente uma atividade. As 
famílias participam mais e tem mais retorno dos mesmos. 

Suporte para os professores, assim os mesmos poderam dar suporte as famílias. 

Que houvesse uma pessoa responsável para gravar videoaulas para esclarecer melhor o conteúdo que é 
solicitado nas atividades e que fosse possível adicionar esta videoaula na Multiplataforma. 

Temos acesso aos livros didáticos e também a internet entre outras fontes acho que vai de cada um e 
interesse em adaptar. 

As atividades através das apostilas tornaria mais fácil o acesso aos pais, já que a maioria vem encontrando 
dificuldade para acessar a plataforma. E para os que buscam as atividades impressas facilitaria por terem 
mais atividades em uma única vez que fossem a escola buscar  

Atividades com realização de leituras dentro da interdisciplinaridade com sequência de conteúdos . 

Devemos ter uma estratégia definida para as aulas, e não ficar mudando a cada semana. 

Como trabalho na Educação Infantil acho muito importante trabalharmos mais a música e vídeos nesse 
momento, e deixar atividades mais elaboradas pra estarmos trabalhando em sala de aula, no coletivo acho 
que eles assimilam melhor. 

Acho que com uma apostila semanal os pais conseguirão se organizar melhor para auxiliar as crianças nas 
atividades, e assim teríamos mais retorno. 

Essa modalidade de ensino está sendo otima, no período que estamos vivendo. 

Estamos em fase de adaptação, mas está bem puxado.  

Poderia ser de uma forma ainda mais lúdica para que os pais se sintam motivados à realizar as atividades 
com as crianças. Pois muitas vezes não realizam por ficar de difícil acesso os materiais.  
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Acredito que as atividades estão sendo disponibilizadas da melhor maneira para o atual momento,  de 
diferentes formas, de modo a ser acessível a todos os estudantes. Se o resultado do aprendizado será 
positivo, ainda não sabemos, pois essa situação é nova para todos e é necessário tentar conduzir o ensino da 
melhor maneira possível.  

As atividades precisam estar sequenciadas e planejadas com todos os professores de uma turma, de forma 
interdisciplinar, para que os conteúdos não fiquem desconexos uns dos outros. 

Aderir apostilas .neste formato nem todos tem acesso . O acesso digital as vezes é restrito 

Acredito que a confecção de apostilas embasada nos conteúdos da bnnc será de suma importância e mais 
fácil para realização das atividades, retirada é devolvida na escola.  

Fazer apostilas semanais ou quinzenais  e os pais entregam quando vão retirar a próxima apostila . 

Penso que na Ed. Inf. O formato atual está bom agora com as últimas adaptações. Uma atividade diária pois 
os pais estão trabalhando e acabam realizando a noite. É exatamente para não parar e manter pó vínculo. 
Pois sabemos que quando voltarmos teremos que dar o máximo de nós para tentar ao menos recuperar o 

que for possível. Mas Deus é mais, logo tudo isso vai passar, com a graça de Deus.🙏🙏🙏 

Na minha opinião, nossos professores sao bastante capacitados e estão desempenhando muito bem, com 
criatividade nas atividades. 

Quantidade maior de atividades que envolvam o lúdico... 

Uma sugestão é não colocar dois campos de experiência no mesmo dia.  

Na educação infantil, estão sendo planejadas as atividades de maneira lúdica. Em seguida, estão sendo 
enviadas aos pais e estes fazem a devolutiva com fotos e vídeos. Demonstrando como a família está 
empenhada em auxiliar para que a criança realize as atividades da escola. 
*Segundo o relato de pais e/ou responsáveis, eles estão achando que poderia ter menos atividades, 
principalmente aqueles que já voltaram trabalhar e só tem a noite para fazer com as crianças. 

◎ Criar cronogramas por escolas, possibilitando sequência didática, no período de uma semana, juntando os 
eixos, pois desta forma, acredito que se torna mais rica a oferta, sendo mais assertiva, com uma dinâmica 
menos repetitiva, no quesito atividades e conteúdos; 
 
◎ Realmente propor atividades com materiais que as famílias tenham acesso, levando em consideração toda 
a realidade social, propondo sempre no roteiro alternativas que se encaminhem para TODOS;  
◎ As escolas se organizarem com seus educadores, organizando historinhas encenadas, contadas...para 
disponibilizar!  

Atividades  mais direcionadas a realidade  das famílias, devido a maioria dos pais estarem trabalhando.  
Atividades mais sucintas. 

Dar mais ênfase as atividades lúdicas, buscando um melhor estar das crianças e familiares nesse momento 
crítico em que vivemos. 

Dar continuidade ao que está sendo feito. 
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Penso que as atividades a distância está acontecendo sim, porém acho necessário tentar outras alternativas 
para dar melhores condições de acesso as famílias Ex: Apostilas por exemplo como citado acima. 

As atividades da EI estão sendo muito elaborada e os pais não estão dando conta. Melhor ir com mais calma. 

É importante ter o material impresso, já que não podemos estar em contato direto com os alunos,  isso 
facilitaria aos pais que são os responsáveis pela realização das atividades neste momento. Precisamos pensar 
em qualidade e não apenas em quantidade de atividades. 

O livro didático pode ser um ótimo aliado nesses dias de aulas em casa. Seria interessante  que eles fosse 
entregue aos pais e alunos e  fizesse parte das atividades propostas como mais uma ferramenta. 

Acho ótimo 

Acredito que na educação infantil precisamos ter flexibilidade e cuidado na quantidade de atividades 
propostas, para que se possa manter a participação  das famílias. 

eu estou gostando muito desse novo método de ensino,assim minha filha aprende e eu passo mais tempo 

com ela 😍 

Acredito ser necessário preparar aulas que sejam direcionadas para a FAMÍLIA, (talvez a de sexta-feira; talvez 
de "religião") direcionadas a amparo psicológico, ao compromisso, a afetividade, aos laços familiares, 
"formação humana", aula de como enfrentar momentos difíceis como estes, propor momentos de vivencia 
afetiva da família para reduzir esta tensão, para amenizar a pressão da convivência forçada a que não se 
estava mais acostumado devido a correria do nosso mundo "normal". tentar antecipar tratamento 
traumático pós pandemia. Os pais não estavam acostumados a ter seus filhos tanto tempo junto e não 
sabem o que fazer com eles. 

 




