ORIENTAÇÕES PARA O TRABALHO NO ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL NO
PERÍODO DE SUSPENSÃO DE AULAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID - 19

TODOS PELA APRENDIZAGEM
DE TODOS OS ALUNOS!

ORIENTAÇÕES PARA O TRABALHO NA EDUCAÇÃO INFANTIL NO PERÍODO DE
SUSPENSÃO DE AULAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID - 19
A Secretaria Municipal de Casimiro de Abreu, com objetivo de cumprir com o período de quarentena
relacionado ao Covid-19 e obedecendo as exigências da OMS, assim encaminha orientações para incentivar os
alunos e familiares a realizarem algumas atividades escolares nesse período de distanciamento social.
A intenção dessas orientações é garantir que algumas ações aconteçam em todas as escolas de
Educação Infantil, como a de escuta diária de história pelos alunos e a realização de uma atividade diária, seja a
sugerida no Guia de Sugestões Práticas para Educação Infantil ou nas indicações construídas pelas escolas em
parceria com o corpo docente.
Para isso indicamos que:
1.

Compartilhem as orientações das ações com sua equipe docente por meio de mídia social

(Whatsapp, Telegram, Messenger) e reunião a distância para que todos possam contribuir e apoiar com as
propostas;
2.

Para que as ações possam atingir todos os alunos de sua escola vocês precisam ter apoio da

equipe docente para que nenhum aluno fique de fora ou não seja acolhido nas ações pensadas.
3.

Para as ações que envolvam leitura diária de histórias para os alunos procure garantir:
a.

Que todos os pais sejam informados sobre a realização da ação por meio de mídias

sociais (Facebook, Whatsapp, Telegram etc) ou outros canais que a escola possa possuir.
b.

Que todos os alunos possam escutar as histórias diariamente. Para isso garanta que a

escola tenha uma rotina ou agenda de contadores de história em vídeos e compartilhem as
publicações de contação de história disponibilizadas diariamente na página do Facebook da
prefeitura.
4.

Para a realização das atividades sugeridas no Guia de Sugestões Práticas para Educação

Infantil ou nas indicações construídas pelas escolas em parceria com corpo docente:
a.

Busque valorizar junto aos pais o recebimento do Guia de Sugestões Práticas para

Educação Infantil ou das indicações construídas pelas escolas por meio de mídias sociais (Whatsapp,
Facebook etc) ou outros canais que a escola possa possuir.
b.

Incentive e oriente os familiares a realizarem uma atividade por dia junto com as

crianças.
c.

Divulgue em mídias sociais (Whatsapp, Facebook etc.), fotos das crianças realizando

as atividades indicadas para que todos possam se inspirar uns nos outros.
5. Para postagens de atividades e dicas
a. Na utilização de imagem, as mesmas devem possuir a fonte;
b. Caso adapte alguma atividade já pronta, enviar juntamente o link de onde foi consultada,
obedecendo aos padrões de direitos autorais necessários à utilização da internet, segundo a ABNT.
Contamos com todos vocês pela aprendizagem de todos os alunos! E temos certeza de que em breve nós
nos reuniremos na escola novamente!
Equipe SEMED

