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Estimadas Professoras (es) e Educadoras (es),

Em meio a esse contexto que estamos passando do distanciamento
social, em que precisamos unir forças e ideias, convidamos a vocês profissionais,
a cultivar uma parceria na realização das atividades com as famílias durante o
período das aulas não presenciais.

É momento de repensar o convívio familiar diante do desafio diário de
manter a rotina com as crianças em casa. A etapa da Educação Infantil
demanda atenção especial, é importante incentivar a rotina com horários para
acordar, se alimentar, brincar, fazer higiene, vivenciar experiências, bem como,
momentos onde as crianças também possam escolher o que fazer.

Os desafios são enormes e vamos errar e acertar várias vezes porque
temos, neste momento, mais perguntas que respostas. Por isso, mesmo trabalhar
em conjunto, coletivamente é essencial neste período que não sabemos ao
certo até quando irá perdurar.

Na perspectiva de continuarmos nosso trabalho, mesmo que de casa,
compartilhamos com vocês algumas sugestões para auxiliar as famílias a
superar o distanciamento social.

A proposta socializada pela Secretaria Municipal de Educação, a ser
realizadas com as crianças da Creche e da Pré-Escola, desejamos oferecer
possibilidades de experiências que podem ser realizadas com os bebês e as
crianças pequenas, que tenha como eixo as interações e as brincadeiras no
convívio familiar.

Os bebês e crianças pequenas brincam para se comunicar e interagir
com o mundo! É por essa razão que as orientações desse documento estão
relacionadas com as oportunidades de brincar.

Não pretendemos que os familiares reproduzam experiências às crianças
à luz do contexto educacional, isto é papel da Escola, mas que incentivem os
meninos e meninas a desenvolver atividades lúdicas e educativas.

Nós acreditamos que, com a parceria de vocês profissionais este
momento pode ser uma grande oportunidade de estreitar laços e buscar
estratégias para enfrentar essa pandemia. Enfim, estes são os desafios da vida
que nos fazem crescer, inovar e construir.

Juntos, vamos nos fortalecer!
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Orientações conjunta para as Professoras (es) e Educadoras (es)

No cotidiano das nossas Escolas e CMEIs, entendemos que algo
importante para acontecer no trabalho da Educação Infantil com as crianças
e famílias, está relacionado ao diálogo entre o professor (a) e o educador (a)
que atuam nas creches e pré-escola.

Para dar continuidade a esta prática, orientamos que as atividades não
presenciais, deverão ser planejadas levando em consideração o diálogo entre
as professoras (es) e educadoras (es), organizadas em horários de
comunicação coletiva, socializando e consolidando o material produzido, a ser
encaminhado as famílias. Para esses momentos, sugerimos as ferramentas apps
como google Meet, Duo, Zoom e outros (disponível links emanexo).

Salientamos ainda, que esta parceria será a principal ferramenta, pois,
permite os momentos de escuta e troca de experiências, possibilitando o vínculo
construído entre ambos profissionais e crianças, como acontece na rotina das
unidades escolares.

Neste sentido, para esta proposição de trabalho, orientamos que:

1- Organizem possibilidades de experiências, que possam ser realizadas comos
bebês e as crianças pequenas, que tenha como eixo as interações e as
brincadeiras no convívio familiar.

2- Para estabelecer a interação e o vínculo afetivo entre as crianças e seus
familiares, gravem vídeos de: acolhimento, contação de histórias, brincadeiras,
músicas, ensinando a construir brinquedos com materiais recicláveis e outros.

3- Que tal também, incentivar as famílias a tirar fotos, gravarem áudios e vídeos
dos pequenos, vivenciando as sugestões encaminhadas pelas Escolas e CMEIs,
e encaminhar aos professores (as) e ou educadores (as).

4- Outra sugestão está relacionada ao aniversário das crianças. As crianças
criam uma expectativa grande com o dia do seu aniversário! É lindo ver um
bebê se esforçando em bater palminhas ao cantar “parabéns pra você!”?
Como não se emocionar com os olhos brilhantes e o sorriso aberto das crianças!
Quanta alegria!
 Pensando nesse momento tão prazeroso para as crianças, convidamos

você Professor (a) e Educador (a), a fazer uma vídeochamada, para
cantar os parabéns, incentive a criança a bater palmas e cantar junto
com você! Na oportunidade, convide os familiares a interagir desse
momento tão prazeroso para a criança.

5- Escolham também, vídeos e filmes educativos como sugestão para
encaminhar as famílias.
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Orientações para as Professoras (es)

Continuando com a proposição de trabalho, a seguir orientamos
algumas atividades que possam ser realizadas pelas professoras (es).

1- Organizem atividades pedagógicas, para sua turma, de acordo com as
orientações das Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil (2009), bem
como pelos campos de experiência, considerando os objetivos e direitos de
aprendizagem, respeitando a faixa etária das crianças.

2- Para as turmas de 1º e 2º período, orientamos que as atividades de registro,
caso seja uma opção da Escola ou CMEI, poderão ser organizadas em kits
escolares, sendo recomendada, apenas 02 atividades por semana.

3- Organizem os kits escolares com materiais impressos com textos instrucionais,
giz de cera, tintas, massinha de modelar, tampinhas, palitos e outros materiais
sugeridos por vocês.

4- Indique blogs ou sites, que disponibilizam informações acerca do novo
Coronavirus (COVID-19), que auxiliem as famílias quanto ao conhecimento
desse vírus.
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Orientações para as Educadoras (es)

Construindo vínculos de comunicação com as Famílias

Objetivando um melhor acompanhamento das experiências que as
crianças estão vivenciando com suas famílias, orientamos uma proposta de
trabalho, que visa possibilitar a escuta, o diálogo e a conversa entre as famílias
e as instituições, estabelecendo vínculos de afetividade e aproximação entre
esses sujeitos.

Gostaríamos de convidar você, Educadora e Educador, a construir ciclos
de diálogos com as famílias nas turmas de Educação Infantil em que você atua.
Essa é uma proposta pedagógica simples que fortalecerá o seu vínculo afetivo
e de comunicação com as crianças e seus familiares.

Com este material, gostaríamos de construir junto com vocês, formas de
acompanhamento e mediação de situações mais ternas, afetuosas e solidárias
entre os bebês, crianças pequenas e seus familiares, neste período tão
desafiador para todos nós.

Nessa proposta, esperamos estimular as famílias ao diálogo e relatos
sobre a rotina semanal das crianças, sugerindo a partir dessa escuta,
proposições de trabalho com os pequenos. Além disso, essa comunicação
poderá auxiliar o professor (a) no planejamento das atividades a serem
encaminhadas para as famílias.

1- Para iniciar a metodologia, faça uma lista com os contatos das famílias da
turma em que você atua. Caso tenha mais de um Educador (a) na turma,
distribua as famílias ao qual cada um ficará responsável por entrar em contato
com os pais ou responsável.

2- Construa uma tabela com o nome e contato das famílias que você fará o
contato durante a semana. Recomendamos que faça de três a cinco ligações
na semana, de acordo com seu horário de trabalho.

3- No primeiro contato com a família, orientamos que se identifique, dizendo
que trabalha na Escola ou CMEI (do?), como Educadora da sua criança.
Explique para as famílias, que o objetivo de entrar em contato com osmesmos,
é estabelecer um diálogo, claro com a permissão dos responsáveis, onde
trocaremos ideias sobre a rotina das crianças, devido aomomento que estamos
vivenciando por conta do novo Coronavírus (COVID-19), e assim construirmos
juntos estratégias e experiências lúdicas para as crianças vivenciarem em casa.



4- Entre em contato com as famílias, por meio de ligações ou videochamadas,
buscando dialogar sobre a rotina da criança durante o dia. Em meio ao diálogo
com os responsáveis, busque sugerir algumas dicas, experiências e ou
atividades que podem ser realizadas com as crianças, mediante as demandas
relatadas pelos responsáveis.

5- Para iniciar os ciclos de diálogo com as famílias, disponibilizamos algumas
dicas em anexo. Salientamos que são apenas algumas sugestões, você como
conhecedor das crianças da turma em que atua, tem total autônima para
construir outros ciclos de diálogos com os mesmos, durante esseperíodo.

6- Escolha uma opção sugerida ou construída por você, para iniciar o diálogo
com a família, via ligações ou videochamadas.

7- Após o diálogo, você pode conversar com a professora (o), responsável pela
turma, e juntos elaborar materiais pedagógicos, que auxiliem as famílias em
casa, a partir da conversa vivenciada com osmesmos.

8- Ao final da ligação, registre um relatório sucinto do diálogo com as famílias e
a sugestão de trabalho proposta por você ou em conjunto com a professora
(o).

Por fim, é um período difícil para profissionais, famílias/responsáveis e

crianças, e requer união, paciência e muita harmonia. Não podemos perder a

esperança, pois em breve estaremos todos juntos, vivendo nossas rotinas, de

volta ao trabalho, com as crianças vivendo suas infâncias nos espaços de

Educação Infantil e em companhia de amigas (os), professoras (es) e

educadoras (es).



Anexos

 Segue algumas dicas para construção dos ciclos de diálogo.

1- Que horário a criança está acordando? Após a refeição (almoço), a sua
criança costuma ficar sonolenta? Ela está conseguindo descansar nesse
horário?
Sugestão: Relembrando a rotina do CMEI, é importante estimular o repouso das
crianças, pois, o sono diurno não só relaxa e aumenta a disposição dos
pequenos, como também ajuda nos processos cognitivos e na liberação do
hormônio do crescimento. Para auxiliar neste momento, sugerimos que o
ambiente destinado para a soneca deve ser tranquilo, silencioso e arejado,
garantindo o conforto e tranquilidade das crianças. Além disso, para promover
a segurança afetiva das crianças, você pode colocar objetos queridos como
bichinhos de pelúcia, mantas, travesseiro ou outro objeto de apego dos
pequenos. Se possível também, antes da soneca, se ainda não for um ritual na
rotina da criança, leia ou conte uma história, além disso, pode-se cantar uma
canção de ninar ou colocar músicas suaves e relaxante para estemomento.

2- Quais têm sido os horários das refeições do seu filho (a)?
Sugestão: Às vezes esse horário da alimentação é o momento mais desafiador
na rotina das crianças. Incentivar os pequenos a adquirir hábitos de
alimentação mais saudável, é uma tarefa diária, mas não podemos desanimar.
Para auxiliar vocês nessa hora da rotina, sugerimos que incentive as crianças,
falando sobre a refeição do dia, do sabor dos alimentos, a cor, as sensações:
quente, frio, amargo, doce. Estimule-os a lavar as mãos e comer toda a refeição
porque faz bem para a saúde.

3- Vamos conversar um pouquinho sobre a hora do banho com sua criança!
Sugestão: O momento do banho é privilegiado de interações, além de
proporcionar a higiene do corpo! O banho vai além do simples lavar o cabelo,
ensaboar e enxaguar o corpo, é momento de interação, dialogo e
aprendizagem para os bebês e as crianças pequenas. Para incentivar essa
interação, devemos conversar com os pequenos o tempo todo sobre as ações
que estamos fazendo. Aos poucos, à medida que a criança vai crescendo,
podemos estimulá-la a realizar essas ações sozinhas.
Na hora da troca da fralda, também, você pode descrever suas ações por
exemplo, “vamos trocar sua fralda, limpar seu bumbum e você vai ficar mais
confortável”, e ou mexa os pezinhos, as mãozinhas”, entre outros estímulos.

4- Em alguns momentos a sua criança tem ficado irritada, nervosa ou
angustiada?
Sugestão: Para estes momentos caso você tenha interesse, escolhemos as dicas
da profissional Ana Clara Oliveira, que é Jornalista e editora do Blog da Leitura,
que podemos encaminhar pelo Whatsapp, por email, impresso ou podemos



conversar por aqui mesmo, ao telefone. (material em anexo para
conhecimento do Educador (a)).
Neste site, também encontramos algumas experiências que podem ser
realizadas para tranquilizar os pequenos, como (pote da calma, bolhas de
sabão, massagem de carinho, jogos entre outras). Disponível em:
https://leiturinha.com.br/blog/5-formas-de-ajudar-as-criancas-a-lidar-com-a-raiva/

5- E em casa, o que podem os responsáveis realizar para ajudarem nas
brincadeiras dos bebês e das crianças?
Sugestão: Prezados responsáveis: Os bebês estão, em seus primeiros anos de
vida, muito interessados em conhecer as pessoas ao seu redor e a se comunicar
com elas. A fala e o movimento são grandes desafios. Nesse momento, eles
realizam muitas explorações corporais para conhecer o próprio corpo e o de
seu cuidador, seja por meio dos toques, do carinho, do olhar e das brincadeiras.
Brincar de canções que tenham movimento do corpo como, por exemplo,
“serra, serra, serrador”, bater palmas, dançar, girar as mãos. São sempre muito
gostosos e divertidos para os bebês.
Os bebês e as crianças são curiosos, ativos e têm muito prazer em conhecer o
funcionamento dos objetos! Pensem em momentos nos quais os pequenos
possam explorar, observar, ouvir, cheirar, sentir, rasgar, movimentar, escutar. Isso
proporcionará descobertas e prazer!

6- Prezada família, como vocês estão lidando com o desfralde da sua criança?
Entendemos que este processo requer paciência, respeitando sempre o tempo
das nossas crianças.
Sugestão: Na verdade, o xixi e o cocô são as primeiras produções
independentes da criança. A princípio, ela pode expressar o maior orgulho
dessas produções, quando percebe que foram feitas por ela. Considerando
nossas regras sociais, é necessário um processo de educação do controle do
xixi e do cocô, isto é, ela precisa aprender a fazer suas necessidades no lugar
certo, sem se sujar.
É importante fazer com que esse processo ocorra de forma tranquila para a
criança, senão, ela poderá sofrer com isso e apresentar outros tipos de
problemas no decorrer do tempo. Durante o tempo em que está aprendendo
a controlar os esfíncteres, a criança está construindo sua autoestima,
desenvolvendo uma boa relação com o seu corpo e, consequentemente,
consigo mesma.
Enfim, podemos encaminhar para você, algumas sugestões para ajudar com
momento do desfralde do seu filho (a), caso seja do seu interesse.

https://leiturinha.com.br/blog/5-formas-de-ajudar-as-criancas-a-lidar-com-a-raiva/


Sugestão de Material para as famílias

1. Incentive que o pequeno expresse os motivos de sua insatisfação:

Por mais que o momento da raiva não seja o ideal para perguntar o que está
se passando com seu pequeno, o diálogo é sempre um bom caminho. Portanto,
ao invés de tentar falar mais alto, tente escutar o que está frustrando a criança.
Deixe ele falar. Quando falamos em voz alta o que estamos sentindo,
conseguimos compreender melhor a situação, enxergando-a com mais
clareza. Caso seu pequeno já saiba escrever, você pode pedir para que ele
registre com palavras o motivo da sua raiva. Se ele for mais novinho, sugira que
faça um desenho para expressar os motivos de sua insatisfação.

2. Proponha uma atividade que distraia a criança

Outra ótima dica é distrair a criança com alguma atividade ou brincadeira.
Você pode propor um jogo, um passeio para espairecer ou até mesmo um filme!
Assim, você tira o foco do incômodo e o entretêm, fazendo com que ele vá se
acalmando. Movimentos que fazem a criança prestar atenção no próprio
corpo também são boas para acalmar, como abrir e fechar as mãos ou inspirar
e soltar o ar.

3. Use coisas que o pequeno goste para acalmá-lo

Um personagem ou brinquedo favorito, um hobbie ou um lugar que goste de
passear… Recorra a coisas que seu pequeno gosta para tranquilizá-lo. Assim,
com ele mais calmo, vocês poderão conversar melhor para entender o que o
deixou tão irritado.

4. Dê um tempo

Caso o acesso de raiva tenha acontecido em casa, saia de perto do pequeno,
vá fazer alguma outra tarefa e deixe que ele fique um pouco sozinho. Dê um
tempo para que ele possa se acalmar, refletir e ver a situação commais clareza.
Em alguns momentos, falar pode apenas piorar a situação, deixando-o ainda
mais irritado. Às vezes, apenas por ficar um tempo sozinha, a criança já fica mais
tranquila.

5. Depois que a poeira baixar, sentem-se para conversar

Após a criança se distrair e se acalmar, sente-se com ela para conversar. Busque
entender e fazê-la entender também o que aconteceu para deixá-la tão
nervosa. Como ela se sentiu com isso? Como ela reagiu? Quais os melhores
caminhos para enfrentar as – inevitáveis – frustrações? Você pode incentivá-la
a sempre expressar o que a está incomodando, seja por conversa, desenhos ou
um diário! Assim, você evita que novos ataques de raiva sejamfrequentes.

Disponível em: https://leiturinha.com.br/blog/5-formas-de-ajudar-as-criancas-a-lidar-
com-a-raiva/

https://leiturinha.com.br/blog/5-formas-de-ajudar-as-criancas-a-lidar-com-a-raiva/
https://leiturinha.com.br/blog/5-formas-de-ajudar-as-criancas-a-lidar-com-a-raiva/


 Links para as fermentas apps como: google Meet, Duo, Zoom:

1- Como usar o ZOOM, para fazer Reuniões:https://youtu.be/bYNvcJTOK2U

2- Como usar o GOOGLE MEET: Passo a passo: https://youtu.be/I50qnfMSaH4

3- Como usar o GOOGLE DUO: https://youtu.be/mFaPS6-V3hE

https://youtu.be/bYNvcJTOK2U
https://youtu.be/I50qnfMSaH4
https://youtu.be/mFaPS6-V3hE
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