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Prefácio 
“Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem 

aprender a fazer o caminho caminhando, 
refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a 

caminhar”. 

Paulo Freire  

 

O livro “Educação Infantil em tempos de pandemia: um diálogo sobre as 

possibilidades e as dificuldades nos caminhos percorridos”, organizado pelas pedagogas 

Neidi Liziane Copetti da Silva e Maraisa Ortega de Oliveira Ribeiro, propicia uma reflexão 

sobre as práticas pedagógicas na coordenação e na docência em Educação Infantil, 

especialmente nesse período de pandemia.  

Diante de um inesperado cenário, a pandemia da Covid-19, as escolas se 

adaptaram a uma nova realidade. Equipe pedagógica e docente enfrentaram desafios de 

aprendizado, pois precisaram repensar suas práticas, ressignificando-as e procurando 

estabelecer novos caminhos para manter a relação escola/família e família/professor. 

Sendo assim, precisaram aprender, reaprender, se adaptar e inovar. Estas ações 

fizeram parte desta nova realidade, deste processo de ensino-aprendizagem e que tão 

bem é relatado por meio de depoimentos exitosos de professoras compromissadas com a 

Educação, em especial, a Educação Infantil, lugar de toda experiência de ambas. 

Os relatos de experiências vêm de encontro às indagações e incertezas, surgidas 

durante a pandemia, no decorrer do trabalho pedagógico com as turmas da primeira etapa 

da Educação Básica, a Educação Infantil. Ressalto que todo trabalho educativo é uma 

construção de saberes, uma partilha de experiências que somadas resultam em uma 

aprendizagem significativa. 

São professoras que reorganizaram suas ações de forma lúdica e criativa, 

adaptando atividades para as crianças e atendendo-as de forma virtual sem perder a 

afetividade e garantindo os direitos de aprendizagem. O trabalho da Coordenação 

https://www.pensador.com/autor/paulo_freire/
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Pedagógica atenta às necessidades dos professores, capacitando-os de forma atuante e 

dialógica. Uma parceira necessária. 

A obra reforça a importância dessa parceria entre escola e família, a utilização de 

estratégias diferenciadas e a cooperação no trabalho educativo de todos os integrantes da 

comunidade escolar. 

Por meio dos depoimentos das professoras e saberes compartilhados das autoras, a 

reflexão nos faz repensar no fazer pedagógico, estabelecendo relação entre a teoria e a 

prática. 

Nós, professores, estamos em contínua aprendizagem e os relatos propiciaram o 

surgimento de novas ideias, de novos olhares. Eis a essência da Educação: nunca deixar 

de aprender. 

É uma leitura prazerosa, rica em experiências e que contribui significativamente 

para a nossa prática pedagógica.  

 

              Mônica Costa da Silva 
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Apresentação 

Podemos iniciar a apresentação deste livro com a tradicional expressão “Era uma 

vez…”, afinal, tivemos muitas vivências e histórias compartilhadas ao longo do tempo em 

que trabalhamos juntas no curso de Pedagogia, modalidade a distância da Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) ou mesmo nas ações lúdicas, formações e oficinas 

pedagógicas ministradas a professores, em diversos momentos, nessa caminhada de 

parcerias teóricas e práticas, de aprendizados, de confidências, de sonhos.  

É de longa data o interesse por uma escrita conjunta para partilhar os saberes 

advindos de nossas práticas na educação, em especial a Educação Infantil. Anteriormente, 

isto era apenas uma aspiração, intenções que se perdiam no dia a dia agitado de duas 

mulheres que escolheram a docência e abraçaram a carreira de corpo, alma e coração.  

 

 O ano era 2009. Duas meninas que se conheceram na UFMS. Uma delas, a Neidi, 

já trabalhava na Secretaria do Curso de Pedagogia, modalidade a distância, e estava 

finalizando a graduação em Pedagogia, na modalidade presencial, na mesma instituição. 

Muito inquieta e arteira, também participava do Grupo de Estudos Fenomenologia, 

Formação, Linguagem Lúdica, Interdisciplinaridade em Pesquisa e Educação – FFLLIPE, 

coordenado pela professora Dra. Jucimara Rojas, no qual pesquisava e produzia arteirices, 

sob o viés teórico da ludicidade humana. 

A outra menina, Maraisa, era egressa do curso de Pedagogia, modalidade 

presencial do Campus de Aquidauana-MS, cidade interiorana de onde acabara de chegar... 

Ela foi selecionada para uma vaga de tutoria a distância nesse mesmo Curso de 

Pedagogia em que a Neidi era secretária e fazia outras “coisinhas” mais...  
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Após a seleção e o início das atividades como tutora responsável pelo polo de 

Cruzeiro do Oeste-PR, o encontro entre ambas, um abraço e o                 estava feito! 

 

Desse encontro surgiu uma amizade e diversas parcerias. Maraisa foi convidada 

para compor a equipe do Curso de Pedagogia EAD/UFMS, como secretária e, em seguida, 

tornou-se membro do Grupo Estudos FFLLIPE, desvelando todo seu potencial lúdico em 

oficinas e minicursos em que o grupo participava. 

A parceria deu tão certo que, ao longo de 3 anos, expandiram as peripécias lúdicas 

e viajaram para diversas cidades do interior de Mato Grosso do Sul e do Paraná para 

ministrar oficinas e cursos sobre contação de histórias, confecção de materiais 

pedagógicos, musicalização e jogos e brincadeiras em Encontros Pedagógicos e 

Seminários voltados à formação inicial e continuada de professores.   

No ano de 2010, a Neidi foi convocada no concurso para professor de Educação 

Infantil da Prefeitura de Campo Grande-MS. A vaga disponível era num lugar “tão, tão 

distante” que ela chamou a Maraisa para ser sua “GPS” no dia da apresentação na 

instituição. Depois de vários “siga em frente”, “vire à direita”, “cruze a rotatória”, “olha o 

buraco” e umas 50 curvas fechadas, eis que elas chegaram ao destino. Desceram do carro 

e foram juntas se apresentar à diretora Claudia. A recepção foi amistosa, mas o lugar era 

realmente muito longe... Leia-se, “longe”, como: longe em termos de distância física e, 

também, acerca daquilo que a Neidi tinha como ideal de educação de infância já que, até 

então, sua vivência profissional tinha sido apenas em escolas particulares.  

Um empurrãozinho da amiga Maraisa e a Neidi decidiu aceitar o desafio e lecionar 

naquele local. Escolha acertada, pois encontrou na diretora e em alguns colegas da 

equipe, o suporte que precisava para vencer o desafio futuro. 

Como dito no comecinho dessa história, a menina sempre foi inquieta... Tanto que 

passou no concurso e, em seguida, foi aprovada no curso de Mestrado em Educação da 

UFMS... Um desafio gigante para quem estava em período probatório do concurso recém 

assumido.  

No dia em que saiu a lista final da seleção do Mestrado, as duas meninas estavam 

juntas e a Neidi correu contar a boa nova à Maraisa.  

Ela já sabia. Tanto que havia tentado avisar a amiga, mas ela dormia feito pedra no 

quarto do hotel, em Cruzeiro do Oeste-PR, onde estavam para realizar mais uma oficina 

lúdica ligada ao curso de Pedagogia.  
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A partir daí, a parceria só aumentou. Juntas elas realizaram inúmeras ações lúdicas 

na instituição escolar e em outros locais. A amizade, que havia passado por alguns 

embaraços, se solidificou e, o laço, em afeto, apertou! 

Em 2012, foi a vez da Maraisa ser chamada no concurso da Prefeitura para atuar, 

também, na Educação Infantil. Aliás, essa era uma paixão em comum dessas meninas 

arteiras. Ela, ainda, permaneceu por um período de seis meses na EAD/UFMS, até a 

turma em que atuava, como tutora, formar e o contrato como secretária ser rescindido.  

Daí para frente, cada qual percorreu caminhos diferentes, vivências pessoais e 

profissionais que enriqueceram as bagagens e permitiram o reencontro e essa escrita 

transbordante de vivências, carregadinha de experiências e repleta de respeito e gratidão 

por aquilo que escolheram ser e pelas transformações do caminho. 

 
Sem dúvida, o tempo passou e a vida seguiu o seu fluxo. Nesse ínterim, 

vivenciamos situações desafiadoras, acolhemos oportunidades profissionais, descobrimos 

novas habilidades, amadurecemos muito – pessoal e profissionalmente – e vimos, neste 

momento, a ocasião favorável para compartilhar nossas experiências docentes. 

Experiências essas que têm sido ressignificadas desde meados de março deste 

ano, quando a pandemia do Covid-19 se tornou realidade em nosso País, forçando-nos, 

inicialmente, a uma pausa nas atividades e, logo em seguida, à retomada das aulas por 

meio do ensino remoto como forma de atender às recomendações da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), no que se refere ao distanciamento social.  

Atuando na docência e na coordenação da Educação Infantil, sentimos na pele os 

efeitos desse distanciamento, compartilhando receios e aflições por lidar com o 

desconhecido e, também, pela necessidade urgente de manter o vínculo com as crianças e 

as famílias por meio do trabalho pedagógico remoto. Aos poucos, nos acostumamos com a 

nova rotina e nossa atuação na coordenação e na docência alcançaram maior fluidez, 

tanto que nos sentimos confortáveis em dividir, com todos, nossas experiências. 

Esta escrita conjunta expõe, de forma leve e intencional, nossa trajetória profissional 

durante esse período de pandemia. Traz, à cena, aspectos que perfazem o cotidiano da 
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Educação Infantil em Campo Grande-MS, considerando apenas os nossos espaços de 

atuação.  

Esclarecemos que nossa intenção é partilhar vivências, jamais expor qualquer rede 

de ensino ou instituição. Também não temos interesse em tecer comentários ou críticas 

políticas, pois esse não é o objetivo. Esta é uma obra independente, idealizada e realizada 

por nós com base na pesquisa-ação, investigação baseada em uma autorreflexão coletiva 

empreendida por nós de maneira a melhorar nossas próprias práticas educacionais.  

Então, com ideias amadurecidas e considerando ser o momento ideal para essa 

produção teórico-prática, demos as mãos, deixamos o receio de lado e nos permitimos 

esse presente.  

Esperamos que, ao ler, as pessoas consigam perceber toda afetividade e 

compromisso que temos com a educação refletidos aqui. Além disso, a obra é um diálogo 

aberto, expõe não somente as possibilidades e dificuldades que se apresentaram para 

nós, mas desnuda realidades de outros colegas de profissão, docentes que gentilmente 

nos brindaram com seus relatos, ajudando-nos a enriquecer este livro, registrando em 

palavras e imagens o recorte desse tempo vivido tão intensamente. 

No Capítulo I – Notas sobre a Educação Infantil no contexto da pandemia, 

apresentamos aspectos que desvelam o fazer docente ressignificado, dada a situação 

vivida. No Capítulo II – O papel da coordenação pedagógica na Educação Infantil, 

trazemos as contribuições da coordenação pedagógica na identificação das necessidades 

e orientação das intervenções práticas e, no Capítulo III – Relatos de professores sobre 

suas práticas no ensino remoto, partilhamos experiências de colegas docentes que se 

mostraram eficientes, criativos e ousados, superando, inclusive, as expectativas pessoais 

dos mesmos e a efetiva participação das crianças nas ações propostas.  

Nesta obra, os leitores encontrarão registros com objetividade e subjetividade 

advindos de um contexto de aprendizagens múltiplas, compreendendo os feitos 

pedagógicos num recorte de tempo e espaço muito específicos – março a novembro de 

2020 – nas instituições em que as autoras exercem seus fazeres profissionais. A 

objetividade instaura a realidade vivida, aquilo que temos de palpável e pode ser revelado 

por imagens. Já a subjetividade diz das nossas intenções, constituindo uma esfera 

singular, marcada pelas relações de afeto e vínculos estabelecidos ao longo do percurso. 
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Capítulo I 

Notas sobre a Educação Infantil no cenário da pandemia 
 

Desde meados de março do corrente ano estamos vivenciando uma situação 

bastante distinta, ocasionada pela pandemia do novo coronavírus. O distanciamento social 

forçou o fechamento das escolas e o início das atividades por meio do ensino remoto, 

desde as turmas de Educação Infantil, foco da nossa atuação e desta escrita.  

Metaforicamente, podemos comparar essa situação a uma onda gigantesca, tal qual 

um tsunami. Tal onda, vem exigindo mudanças e adaptações de enorme amplitude, entre 

as quais a urgência em ressignificar a prática pedagógica, adequando-nos ao novo em 

termos teóricos e práticos no que tange ao fazer docente.  

Além disso, é notório que essa pandemia tem gerado reflexões acerca de questões 

já existentes, tais como a desigualdade social, os efeitos da globalização e a fragilidade 

dos sistemas de saúde e educação em diversos países, inclusive no Brasil. Contudo, 

essas temáticas não serão discutidas com tamanha ênfase aqui, pois estaríamos nos 

distanciando do objetivo proposto – expor de uma forma leve e intencional a nossa 

trajetória profissional durante este período de pandemia, trazendo à cena um recorte 

bastante específico dos aspectos que perfazem o cotidiano da Educação Infantil, sob os 

prismas da coordenação pedagógica e da docência, em Campo Grande-MS. 

Desde o início da quarentena – que perdura há mais de 9 meses, e compreendendo 

esse isolamento social como a melhor alternativa para evitarmos um aumento súbito nos 

casos de infectados e, com isso, a super lotação dos hospitais, as escolas precisaram 

rapidamente se adaptar à nova realidade imposta pela pandemia, fechando suas portas 

como mencionamos acima.  

Da Educação Infantil ao Ensino Superior, foram criados mecanismos para a 

continuidade das atividades educativas, tendo como eixo estruturante o ensino remoto 

mediado por multiplataformas, redes sociais ou mesmo aplicativos de mensagens 

instantâneas. Todas essas iniciativas tinham como pano de fundo o argumento de que as 
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crianças e os jovens não poderiam deixar de receber os conteúdos previstos na estrutura 

curricular das instituições, bem como deveriam ser contabilizadas as horas-aula para 

validar o ano letivo.  

Diante deste contexto inédito, os governantes lançaram medidas, organizaram 

planos e emitiram decretos com vistas ao seguimento do processo educativo, tanto que 

nós, professores, não paramos de trabalhar em nenhum momento. Ao contrário, é possível 

afirmar que nossas responsabilidades e tempo aplicado às atividades docentes triplicaram. 

Sobre essa questão, voltaremos, em outro momento, ao ilustrarmos esta obra com 

situações vividas nesse período bastante atípico, porém enriquecedor, desde que 

tenhamos uma postura de abertura ao novo.  

Com relação, especificamente, à Educação Infantil, etapa de ensino que atende 

crianças de 0 a 5 anos de idade, a manutenção das atividades remotas e o contato on-line 

também têm sido incentivados, mesmo em meio a opiniões contrárias de alguns 

especialistas, os quais afirmam que o ensino das crianças pequenas por meio das 

tecnologias digitais seria ineficaz, uma vez que as crianças precisam de interação e 

brincadeiras.  

O fato é que não havia – e não há outra possibilidade – pois, além de estarmos sob 

as normativas legais do Ministério da Educação (MEC), o ensino remoto se apresenta 

como a alternativa possível para esse momento de enfrentamento à Covid-19. Embora não 

se atinja 100% do público escolar, pesquisas já demonstram que estamos conseguindo um 

bom quantitativo de alunos e familiares engajados com a educação. E, mais do que 

quantidade, conseguimos observar envolvimento e desenvolvimento qualitativos, pois 

temos a parceria das famílias dando suporte ao trabalho desenvolvido pelas instituições 

escolares. 

Como experiência pessoal, podemos afirmar que não tem sido nada fácil manter a 

interação de forma remota, contudo, compreendemos que ressignificar o fazer docente 

também sugere encontrar estratégias que melhor se adequem a cada turma e, acerca 

disto, discorremos mais à frente quando apresentarmos alguns feitos pedagógicos nos 

caminhos percorridos até aqui. 

Em Campo Grande-MS, locus da nossa atuação profissional, o fazer pedagógico 

nas turmas de Educação Infantil tem se sustentado nas tecnologias, como dito 

anteriormente, visando preservar os vínculos afetivos com as crianças e suas famílias, 

bem como garantir os direitos de aprendizagem previstos na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). Vale ressaltar que entendemos a continuidade das atividades durante a 
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pandemia não apenas como sendo um direito das crianças, algo para além dos conteúdos 

básicos previstos nos documentos que orientam essa etapa do ensino, mas a efetivação 

de uma proposta voltada para a formação humana integral. Nesse ponto, discordamos dos 

especialistas sobre a ineficácia do ensino remoto para a Educação Infantil por 

acreditarmos que haveria maior perda se essas crianças não estivessem sendo assistidas 

de forma alguma. Ademais, a inserção das tecnologias digitais é uma realidade posta. Não 

podemos fugir dela. Ao contrário disso, precisamos utilizar os recursos tecnológicos como 

aliados no processo educativo desde a educação de infância.  

Educação de infância, essa que, à luz da Sociologia, reconhece as crianças como 

sujeitos ativos, com voz e vez na sociedade em que pertencem, já que são produtoras de 

cultura infantil, sobretudo pelo que lhes é peculiar à infância: o brincar. Pelo brincar, 

crianças transformam o espaço e atribuem significados às suas brincadeiras, produzindo 

um repertório cultural característico dessa etapa da vida, bem como do local em que estão 

inseridas. 

Quanto à trajetória da Educação Infantil no Brasil, ressaltamos que é marcada por 

debates acerca do seu lugar num cenário multicultural como o nosso, funções, objetivos, 

currículo, formação de professores e documentos legais que norteiam as propostas nas 

instituições escolares. Entre os documentos de maior notoriedade temos o Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil (DCNEI) e, mais recentemente, a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), documento que determina o conjunto de competências gerais que 

todos os alunos devem desenvolver ao longo da Educação Básica, composta por 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

Indubitavelmente, a BNCC dá um salto histórico ao reconhecer a Educação Infantil 

como uma etapa essencial e estabelecer os 6 direitos de desenvolvimento e aprendizagem 

para as crianças de zero a 5 anos de idade. Também inova ao assentir essa etapa da 

Educação Básica como fundamental para a construção da identidade e da subjetividade da 

criança, por meio de estratégias pedagógicas que oportunizam o olhar atento sobre o 

mundo, a formulação de perguntas e a criação de hipóteses e narrativas de uma forma 

livre, sem a sistematização metódica de conceitos.  

Respeitando nosso ponto de vista e alicerçadas nessa proposta, demos seguimento 

às atividades docentes, assegurando a formação humana integral, com foco na 

consolidação de uma sociedade inclusiva, justa e democrática, iniciando-se pela garantia 
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dos seis direitos de desenvolvimento e aprendizagem, pilares de sustentação das 

propostas desenvolvidas na Educação Infantil:  

 Conviver – sobre o direito das crianças de conviver com outros indivíduos, em 

pequenos e grandes grupos, usando diferentes linguagens e aumentando o 

conhecimento de si e do outro, mantendo o respeito em relação às diferenças 

pessoais e culturais.  

 Brincar – refere à valorização, à participação e às contribuições das crianças nas 

brincadeiras. A diversidade de formas, espaços, tempos e parceiros de brincadeira 

ampliam e diversificam as possibilidades de acesso às produções culturais. Além 

disso, pelo brincar, as crianças desenvolvem a  imaginação, a criatividade e a 

cognição, ampliando as experiências corporais, sociais, emocionais, sensoriais, 

cognitivas e relacionais. 

 Participar – ressalta a participação ativa dos alunos em todas as áreas da escola, 

desde o planejamento das atividades, até a gestão escolar.  

 Explorar – relaciona a forma como as crianças pequenas aprendem, ou seja, a 

partir da curiosidade natural. Portanto, é preciso garantir às crianças contextos de 

aprendizagem nos quais elas possam aprender a partir da exploração de diferentes 

materiais e objetos, mas com a perspectiva de um processo de investigação para 

que possam dar sentido àquela ação. 

 Expressar – aponta a possibilidade das crianças se expressarem como sujeitos 

criativos e dialógicos que são, fazendo uso das diferentes linguagens e da 

construção de conhecimentos sobre o mundo, as pessoas à sua volta, as relações e 

sobre si mesmas. 

 Conhecer-se – refere à construção da identidade social, cultural e pessoal das 

crianças, criando uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, 

nas diversas experiências e interações vivenciadas dentro e fora do ambiente 

escolar. 

Além desses seis direitos de desenvolvimento e aprendizagem, a BNCC estabelece 

cinco Campos de Experiências para a Educação Infantil, os quais indicam os saberes 

fundamentais para o desenvolvimento das crianças. Tais Campos enfatizam noções, 

habilidades, atitudes, valores e afetos que elas devem desenvolver dos 0 aos 5 anos de 

idade, bem como buscam garantir os direitos de aprendizagem já contemplados aqui e tão 

presentes em nossa prática.  

https://educacaoinfantil.aix.com.br/como-acompanhar-o-desenvolvimento-infantil-na-escola/
https://educacaoinfantil.aix.com.br/vygotsky/
https://educacaoinfantil.aix.com.br/aprendizagem-socioemocional-dos-alunos/
https://educacaoinfantil.aix.com.br/como-acompanhar-o-desenvolvimento-infantil-na-escola/
https://educacaoinfantil.aix.com.br/vygotsky/
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Podemos dizer que os Campos de Experiências atuam como apoio na elaboração 

do planejamento e na prática intencional, garantindo experiências significativas e 

aprendizagem efetiva mesmo em cenário adverso. Eles compõem um conjunto de 

orientações com competências e habilidades estabelecidas para essa etapa escolar. 

Assim, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) contribui para superar a ideia de uma 

Educação Infantil assistencialista como tivemos por muitos anos no passado. Hoje, ela 

está longe de ser apenas um lugar de cuidados enquanto os pais trabalham. Nos espaços 

destinados à Educação Infantil – creches e pré-escolas – são realizadas atividades 

pedagógicas e lúdicas que visam a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças, 

considerando-as como protagonistas de todas as ações, logo, respeitando seus tempos e 

peculiaridades. 

Desse modo, expandindo os três pilares que se fizeram presentes por muitos anos 

na Educação Infantil – cuidar, educar e brincar, a BNCC, estabelece os 5 Campos de 

experiências: 

 

 O eu, o outro e o nós – enfatiza que o convívio com outras pessoas faz as crianças 

constituírem uma maneira própria de agir, pensar e sentir. Elas passam a entender 

que existem outros modos de vida e pontos de vista diferentes. Ao mesmo tempo, 

elas podem construir sua autonomia e senso de reciprocidade, autocuidado e 

interdependência com o meio. Assim, o ideal é criar oportunidades para que os 

pequenos entrem em contato com outros grupos sociais e culturais, tendo 

experiências que garantam a percepção de si e dos outros para que possam 

valorizar a própria identidade, reconhecendo as diferenças que nos representam 

como seres humanos. 

 

 Corpo, gestos e movimentos – orienta sobre a exploração precoce do mundo, dos 

espaços e dos objetos por meio do corpo, utilizando para isso os sentidos, os gestos 

e os movimentos tão naturais na infância. Por meio da exploração sensorial, as 

crianças estabelecem relações, brincam, se expressam e produzem conhecimentos 

sobre si, sobre o outro e sobre o universo cultural e social. Portanto, é fundamental 

oportunizar diferentes formas de expressão, tais como a dança, a música, o teatro e 

as brincadeiras de faz de conta, garantindo a multiplicidade de linguagens. 
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 Traços, sons, cores e formas – discorre sobre vivências e experiências 

diversificadas na infância, além de várias formas de linguagens e expressões, por 

meio do contato com diferentes manifestações culturais, artísticas e científicas no 

cotidiano da escola. Essas experiências colaboram para que, desde muito cedo, os 

pequenos desenvolvam senso crítico e estético. Assim, na Educação Infantil é 

essencial garantir a participação das crianças em produções que envolvem música, 

dança, teatro, artes visuais e audiovisual, favorecendo o desenvolvimento da 

criatividade, da sensibilidade e da expressão pessoal. 

 

 Escuta, fala, pensamento e imaginação – refere sobre os estímulos que envolvem 

a audição e a comunicabilidade por meio de experiências que potencializam a 

participação na cultura oral, pois escutando histórias, participando de conversas e 

ouvindo narrativas em múltiplas linguagens é que as crianças se estabelecem 

ativamente como sujeitos singulares e pertencentes a um grupo social. Logo, o 

contato com a literatura infantil, mediado pelo professor, contribui para o 

desenvolvimento do gosto pela leitura, além de estimular a imaginação e ampliar o 

conhecimento de mundo. Nesse sentido, a imersão na cultura escrita deve partir das 

curiosidades e dos conhecimentos prévios e não algo imposto. No contato com 

fábulas, contos, histórias, músicas e poesias ocorre a familiarização delas com as 

obras e com os diferentes gêneros literários. Nesse convívio, as crianças vão 

desenvolvendo hipóteses sobre a escrita, que se apresentam, inicialmente, em 

forma de rabiscos. Em seguida, irão conhecer as letras do alfabeto e apropriar-se da 

escrita do próprio nome, indicando compreensão da escrita como forma de 

comunicação e representação da língua. 

 

 Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações – aponta sobre a 

inserção das crianças em tempos e espaços de dimensões diferentes e a 

compreensão delas sobre isso na formulação de hipóteses. As crianças também 

demonstram curiosidades sobre o mundo físico, como seu corpo, os animais, as 

plantas, os fenômenos climáticos e as transformações da natureza. O mesmo 

ocorre com o mundo sociocultural e a busca para entender as relações sociais e de 

parentesco entre as pessoas. 

https://educacaoinfantil.aix.com.br/10-dicas-para-incentivar-a-leitura-na-educacao-infantil/
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Como vemos, a Educação Infantil deve fornecer experiências nas quais as crianças 

façam suas próprias observações, manipulem objetos, investiguem e explorem seu 

entorno, levantem hipóteses e consultem fontes de informação para buscar respostas às 

suas curiosidades. 

Com relação à aplicabilidade desses Campos de experiências no cotidiano da 

prática docente, vale ressaltar que estão contemplados nas atividades, podendo haver 

aspectos de mais de um Campo em cada proposta, a depender da intencionalidade 

pedagógica e da criatividade dos professores na elaboração do planejamento. 

Nesse contexto, cabe destacar que o professor é o principal agente de aplicação da 

BNCC na Educação Infantil, tendo sido, a oferta de capacitação aos docentes, o primeiro 

passo, pois sem a formação continuada, a Base não se concretizaria. É claro, que em 

virtude da pandemia, as formações tiveram que ser suspensas. Contudo, cada profissional 

sabe de seu compromisso com a educação, logo, estudo e partilha de conhecimentos não 

precisaram ser interrompidos, sendo possível manter, no ensino remoto, propostas 

pedagógicas alicerçadas nesse documento.  

Tal fato se justifica, pois temos, na atualidade, uma realidade bastante diferente do 

passado. O professor não é mais apenas aquele que leciona, repassando conteúdos de 

forma linear e fechada. Pelo contrário, exige-se de nós uma postura de abertura ao diálogo 

com os alunos e, também, com os colegas e a equipe escolar. Nessa situação, o foco da 

nossa atuação se manteve na aprendizagem por meio de experiências lúdicas, atividades 

“mão na massa”, habilidades socioemocionais, interação e busca pelo envolvimento das 

famílias nas ações projetadas por nós em cada ação, Projeto ou Caderno de Atividades.  

Mesmo de forma remota, atuamos como mediadores, apontando os caminhos, 

auxiliando e orientando as crianças por meio do aplicativo de WhatsApp, deixando cada 

uma trilhar, à sua maneira, o percurso de construção do conhecimento.  

Ser professor em tempos de pandemia é algo novo e as dúvidas são diárias, porém, 

temos ciência do papel da educação mesmo nesse atual cenário de incertezas. Assim, nos 

colocamos como parceiras das famílias, compreendendo as dificuldades e criando 

alternativas para a constância das atividades por meio do ensino remoto. 
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1.1 O ensino remoto na Educação Infantil: nossas impressões 

 

Afinal, como tem sido o ensino remoto na Educação Infantil na rede municipal de 

Campo Grande-MS?  

Antes de respondermos essa indagação, com base em nossas experiências, vamos 

contextualizar e definir o que, afinal, é o ensino remoto. De forma bem simplificada, é a 

denominação dada às aulas que, em meio a essa pandemia, estão sendo ofertadas de 

forma não presencial, em função da impossibilidade da presença nas instituições de 

ensino. As aulas remotas oferecem a continuidade da escolarização só que a distância, por 

meio dos recursos tecnológicos diversos. As atividades são encaminhadas às turmas pelos 

professores, no mesmo horário da aula presencial e de acordo com a organização prévia 

registrada em planejamento. 

Em nosso município, as aulas remotas ocorrem por meio de multiplataformas, 

aplicativos de mensagens instantâneas ou redes sociais, tendo como base os Cadernos de 

Experiências e os Cadernos de Atividades. Esses materiais são elaborados pelos 

professores e revisados pela coordenação pedagógica. Quando liberados, são impressos 

nas instituições e entregues às famílias de acordo com um agendamento preliminar para 

que se evite a aglomeração de pessoas. Além disso, os Cadernos também são 

disponibilizados na versão PDF para aquelas famílias que optam por realizar a impressão 

em casa. Outra iniciativa bastante acertada da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) 

refere-se às aulas na TV REME, canal 4.2 da TVE e Youtube e Rádio REME. Sem dúvida 

são meios de comunicação capazes de atingir a grande massa da população, 

oportunizando aos alunos o acesso gratuito e de qualidade aos conteúdos pertencentes ao 

currículo de cada etapa do ensino. 

Seguramente, nas turmas da Educação Infantil essas aulas remotas enfrentam 

desafios que dificultam a escolarização em casa. O primeiro, refere à preocupação dos 

professores ao tempo de exposição das crianças às telas e, o segundo, ao acesso ao 

ensino remoto estar vinculado à disponibilidade de recursos e ao tempo dos familiares ou 

responsáveis pelas crianças. 

Sobre isso, a partir das nossas vivências, podemos afirmar que o primeiro desafio 

foi facilmente superado, tendo em vista as diversas estratégias utilizadas pelos professores 

e a qualidade do trabalho pedagógico desenvolvido. Já, a segunda situação, independe 

das ações primeiras do docente, pois vinculam-se à esfera da vida pessoal dos familiares, 
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condição financeira, tempo em casa e outros fatores. Contudo, mesmo sendo algo mais 

restritivo pelas inúmeras variáveis, as consequências negativas puderam ser minimizadas 

em virtude do olhar atentivo, sensibilidade e flexibilidade dos docentes.  

Entre as estratégias utilizadas por nós, citamos as conversas de forma privada no 

aplicativo usado para o repasse das atividades pedagógicas, o envio de mensagens de 

incentivo às famílias e às crianças, o compartilhamento de pequenos vídeos ou textos 

informando sobre a relevância da Educação Infantil e sobre a importância da participação 

da família em todo processo de escolarização, entre tantas outras iniciativas que se 

revelaram positivas ao longo desse período de distanciamento social, refletindo em 

baixíssimo índice de evasão da turma que acompanhamos.  

No entanto, essa situação não tem sido fácil para as instituições escolares e todos 

seus atores, pois desde o princípio impôs a saída da “zona de conforto” e a reorganização 

da rota, com a readequação dos planos e da rotina escolar de forma acelerada, quase 

imediata. Na prática, o que vemos são equipes empenhadas e dedicadas na continuidade 

do processo ensino-aprendizagem dos alunos matriculados na REME e, mais do que isso, 

preocupadas também com situações de vulnerabilidade social, com a exposição ao risco 

de contágio da Covid-19 e outras que convergem para o bem estar das crianças e suas 

famílias, mesmo com o afastamento do ambiente educativo.  

Entre as iniciativas mais notórias, citamos a distribuição, pela SEMED, de kits de 

merenda para as famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família e a disponibilidade 

das direções escolares para atender as famílias e tentar suprir eventuais necessidades 

manifestadas por elas. 

Naturalmente, tantas mudanças e adequações num espaço curto de tempo 

provocaram transtornos e tem demandado esforços coletivos, por isso a importância do 

diálogo aberto e das decisões lineares e equilibradas entre todos os envolvidos no 

processo – equipe gestora, equipe técnica, professores, familiares e/ou responsáveis.   

Em meio a esse cenário novo e desafiador para todos, familiares ou responsáveis 

assumiram a tarefa de apoiar as crianças nas atividades remotas, colaborando para a 

concretização do aprendizado delas.  As nossas crianças sentiram na pele os efeitos do 

distanciamento social e a impossibilidade das interações por meio dos jogos e das 

brincadeiras, tão presentes no ambiente infantil escolar, assim como a vivência diária com 

os colegas, tão importante nessa fase da vida. Nós professores, nos deparamos com a 

situação e precisamos rapidamente buscar alternativas para dar, não somente, seguimento 
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às atividades, mas reduzir os impactos que o afastamento e a falta de interação acarretam 

ao desenvolvimento infantil.  

A nossa presença física – carregada de afeto e repleta de estratégias pedagógicas, 

para suprir as necessidades dos grupos da Educação Infantil e alcançar os objetivos 

previstos para cada turma – foi substituída pela assistência remota. Passamos a ser vistos 

pela tela do celular, enquanto as famílias tiveram que assumir as atividades pedagógicas 

organizadas por nós.  

No entanto, encontrar formas de cooperação entre escola e família ainda emerge 

como um dos desafios posto no atual cenário. Estamos tecendo novos modos de interagir 

e de nos relacionar com as crianças, criando novas estratégias e ressignificando as 

intencionalidades educativas pelo uso das tecnologias, pois nossa atuação se  configura, 

no momento, nessa relação mediada pela família, porém fortalecida pela nossa 

capacidade de inovar, reinventando situações de aprendizagem efetiva para as crianças. 

Justamente por nossa intencionalidade pedagógica estar centrada no protagonismo 

das crianças, estamos propondo atividades com base nos cinco Campos de Experiências 

da BNCC, garantindo um processo de desenvolvimento rico em descobertas e vivências 

lúdicas, mesmo com o distanciamento social, priorizando, ainda, as relações de afeto e 

interação no ambiente familiar. 

Contudo, em tempos de isolamento social essas ações lúdicas e tão características 

da infância também precisaram ser ressignificadas. Assim, voltamo-nos para dentro de 

cada lar, refletimos sobre as especificidades do público atendido e pautamos nossa 

atuação remota na oferta de novos aprendizados e, sobretudo, no fortalecimento de laços 

entre as crianças e suas famílias e entre a escola, crianças e famílias.  

Os Cadernos de Atividades e todas as demais produções e sugestões foram 

organizados de maneira muito sensível e acolhedora, considerando as múltiplas realidades 

e as distintas rotinas das famílias. Em todas as oportunidades, também ressaltamos a 

importância do brincar, como auxiliar no desenvolvimento emocional saudável das crianças 

por envolver vivências prazerosas, o fortalecimento de laços e a construção de memórias 

afetivas. 

Portanto, ter a clareza da nossa intencionalidade pedagógica e de como a família 

poderá atuar como um apoio agradável, tem sido as nossas premissas nesse fazer 

docente em contexto adverso. Ademais, uma metodologia que coloca as crianças como 

protagonistas das ações, procurando escutar suas vozes e acolhendo suas escolhas nos 
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temas das atividades e dos projetos, também tem se revelado bastante produtivo ao longo 

desse percurso de descobertas.  

Sem dúvida, essa metodologia estimula a criatividade, a resolução de problemas e o 

prazer da exploração. Dessa forma, possibilita a imersão em vivências desafiadoras desde 

cedo, constituindo o primeiro passo para a construção da autonomia e do protagonismo 

infantil, tão necessários na educação do novo século. 

Na Educação Infantil, as atividades são guiadas a partir de uma rotina que atende 

às particularidades do ambiente educativo, incluindo quadro de horários dos professores, 

momento da alimentação, higiene e até mesmo soninho, no caso das Escolas Municipais 

de Educação Infantil (EMEI). Sabemos que, em casa, o panorama é outro. As famílias têm 

suas singularidades. Todavia, foi necessário orientar os pais e responsáveis sobre a 

necessidade de manterem esse ritmo, visto que essa organização faz parte de um 

importante aprendizado cognitivo e torna a realização das atividades propostas mais 

prazerosa e menos enfadonha. 

Acolhemos com muito respeito as queixas dos familiares quanto as dificuldades na 

condução das atividades em casa. Nas falas, ficou evidente o “querer fazer”, porém, muitas 

pessoas reportaram que não se sentem preparadas para auxiliar as crianças. Por isso, 

entre as estratégias criadas por nós está o diálogo aberto e as atividades guiadas, com a 

orientação minuciosa do passo-a-passo quando observamos que alguma família está com 

dificuldade de compreender. Essa postura de prontidão e abertura, permitiu uma taxa 

elevada de sucesso em todas as ações propostas, bem como estreitou os laços entre 

docentes e familiares, garantindo a manutenção do vínculo com a nossa turma.  

Nesse momento, temos experenciado como nunca a necessidade das relações 

sociais, afinal, a importância de alguma coisa sempre fica mais evidente quando somos 

privados dela. Não é mesmo? 

Outra questão, interessante de ser apresentada nesse tópico, se refere ao 

conhecimento e à assertividade pedagógica na proposição das atividades remotas, ou 

seja, como escolher as melhores tarefas, considerando as circunstâncias impostas pela 

pandemia e a realidade das famílias? Sem dúvida, a coordenação pedagógica atua como 

auxiliar na diminuição dos riscos de escolhas equivocadas.  

Considerando nossa experiência na educação e cientes da realidade dos alunos, 

optamos pela produção de material audiovisual diversificado, utilização de elementos da 

natureza, materiais recicláveis e objetos disponíveis em casa, para a realização das 

atividades. Além disso, ao longo desses 9 meses, já entregamos 3 pequenos kits de 
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materiais escolares contendo: tinta guache, cola colorida, giz de cera, lápis de cor, 

massinha de modelar, lápis, borracha, régua, tesoura, cola e apontador. A depender das 

atividades inseridas em cada Caderno, também entregamos kits com materiais específicos, 

tais como, barbante, giz, papel crepom, EVA, retalhos de tecido, palha e outros tantos. 

Entendemos que de nada vale postular a participação das crianças e das famílias se não 

propiciarmos as condições para que as atividades sejam realizadas.  

Além desses cuidados, para manter a proximidade durante a quarentena e 

minimizar a saudade que sentimos, temos enviado pequenos mimos às crianças. Esses 

“pacotinhos de amor” são entregues junto com o Caderno de Atividades e acabam 

incentivando a ida das famílias à instituição para retirar o material.  

Em conversas com colegas que não têm a mesma prática, fica evidente o quanto a 

entrega dessas lembrancinhas, aliada ao incentivo dos professores, faz a diferença. As 

crianças e, até mesmo os responsáveis por elas, criam expectativas sobre o mimo que 

acompanhará o Caderno mensalmente. 

A seguir, alguns dos kits de materiais e mimos entregues até o momento para as 

crianças do Grupo 4: 

                    

Kit com materiais escolares, cartãozinho e fantoches 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo pessoal da autora. 
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Kit Junino 

 
Fonte: acervo pessoal da autora. 

 

 

 

Kit do Projeto   

Fonte: acervo pessoal da autora. 
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Kit temático e guloseimas   

 
Fonte: acervo pessoal da autora. 

 

Quanto à elaboração dos Cadernos – oito até o momento, pois o primeiro foi 

organizado pela equipe técnica da SEMED, para servir de modelo aos demais – baseamos 

nos direitos de aprendizagem e desenvolvimento e nos Campos de Experiências, 

considerando as seguintes especificidades:  

 

 As necessidades neurológicas das crianças – indicando experiências concretas 

e a dinâmica de interação e comunicação com outras crianças e adultos, apontando 

que esse período da vida humana é o mais fértil para o desenvolvimento cerebral.  

 

 As necessidades de interações sociais das crianças – propondo atividades que 

minimizam os impactos da privação de contato com outras crianças e com adultos, 

uma vez que essas experiências são responsáveis por formar as estruturas física e 

psíquica do ser humano.  

   

 As necessidades cognitivas das crianças – oportunizando vivências 

significativas, tendo como foco as grandes janelas de oportunidades para a 
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estruturação dos pilares mentais que permitirão às crianças ler, escrever e aprender 

todo tipo de conteúdo no decorrer da vida escolar e para além dela.   

  

 As necessidades de movimento na infância – criando atividades ricas em 

experiências motoras por meio de jogos e brincadeiras possíveis de serem 

realizados em casa. 

 

Para nós, as boas atividades acontecem quando se tem um desafio possível de ser 

realizado. Por isso, a nossa preocupação constante com todas as propostas criadas até 

aqui e com a disponibilização de recursos pedagógicos para a realização delas em casa.  

Em essência, ao longo desse período de pandemia, pautamos o fazer docente nas 

seguintes práticas:   

 orientação quanto a uma rotina segura e eficaz em casa; 

 orientação quanto ao uso das ferramentas tecnológicas sempre que requisitadas 

pelas famílias; 

 elaboração de Cadernos temáticos, esclarecedores e leves; 

 envio de pequenos vídeos de histórias, músicas, brincadeiras e brinquedos; 

 compartilhamento de pequenos vídeos semanais de incentivo às crianças; 

 envio de áudios e vídeos individuais; 

 flexibilidade de horários para receber os registros das atividades;  

 disponibilidade e interesse para atendimento das famílias; 

 entrega de materiais pedagógicos considerando as intencionalidades 

pedagógicas; 

 orientação acerca de atividades de motricidade fina e grossa; 

 organização de folder sobre Experiências de Infância; 

 devolutivas respeitosas; 

 sugestões de atividades que integrem os membros das famílias e animais de 

estimação; e 

 estreitamento de vínculos e práticas afetivas. 

 

Cabe ressaltar ainda que, mesmo nesse período de distanciamento social, 

assegurar um bom planejamento e manter uma avaliação contínua do processo ensino-

aprendizagem é fundamental.  
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As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), recomendam 

o acompanhamento do trabalho pedagógico e a avaliação do desenvolvimento das 

crianças por meio de relatórios e portfólios, sem implicar na aprovação ou retenção delas 

nessa etapa de ensino, mas com registro crítico e criativo do percurso escolar.  

Em sala de aula, todas as propostas têm uma intencionalidade pedagógica, 

portanto, rotinas, rodas de conversa, contação de histórias, rodas de músicas e 

brincadeiras são planejadas para estimular o desenvolvimento das habilidades 

socioemocionais e cognitivas das crianças. Essa dinâmica permite aos docentes conhecer 

melhor cada aluno e pautar as atividades nas necessidades coletivas e individuais. Mas 

como assegurar uma avaliação eficaz nesse momento de ensino remoto em que não há o 

contato presencial, direto e constante entre professor e crianças? 

Para nós, a resposta está na postura de humildade do docente. Por meio dessa 

abertura ao diálogo, foi possível manter o vínculo e estreitar laços, conquistando a 

confiança não somente das crianças, mas dos familiares ou responsáveis. Por meio de 

desenhos, áudios e vídeos recebidos dos responsáveis, observamos o gradativo aumento 

da segurança deles em nosso trabalho. As crianças sentiram-se à vontade para 

compartilhar sentimentos, percepções e comportamentos, relatando, inclusive, satisfação 

ou descontentamento com as atividades propostas. 

Assim, nosso olhar atento, escuta sensível e observação crítica das atividades tem 

colaborado para propor abordagens que permitam captar a autenticidade de cada 

criança, considerando as necessidades de desenvolvimento dentro das intencionalidades 

pedagógicas e dos contextos vividos. 

Optamos por registrar o processo avaliativo por meio de portfólios descritivos. Uma 

espécie de relatório, porém, com maior quantidade de imagens que ilustram as 

possibilidades e as dificuldades nos caminhos percorridos, servindo como suporte ao 

exercício da profissão docente, bem como apoio ao profissional que receber essas 

crianças no ano seguinte.  

Entendemos que, nesse ano atípico, é fundamental concentrar energias no 

cumprimento dos objetivos pedagógicos de 2020 e na assistência para superar lacunas de 

aprendizagem, bem como priorizar o convívio saudável no ambiente familiar. Logo, na 

impossibilidade de aulas presenciais, nossos esforços e criatividade têm sido a tônica 

recorrente para manter o vínculo das crianças com o ambiente escolar e possibilitar, dentro 

do possível, aprendizagens significativas. 
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1.2 Vivências lúdicas e experiências “mão na massa”  

 

Desde o início da pandemia, surgiram diversas indagações nos forçando a 

reinvenções e à criação de novas estratégias na busca por resoluções: como garantir 

educação às crianças que agora estão em casa? Como criar uma rotina de estudos e de 

brincadeiras durante esse período que, embora pareça, não corresponde às férias?  

Nos vimos precisando atuar num contexto de excepcionalidade, sendo urgente a 

criação de alternativas com o objetivo de preservar o direito à educação e reduzir o 

prejuízo educacional às crianças.  

Por reconhecermos as especificidades do fazer pedagógico na Educação Infantil e 

por acreditarmos nas ações lúdicas como sustentáculo das práticas nessa etapa do 

ensino, recorremos aos documentos que norteiam a Educação Básica, refletimos sobre as 

nossas intencionalidades e nos reinventamos para proporcionar situações de 

aprendizagem sem fugir da perspectiva que coloca a ludicidade humana como o centro 

das interações. 

Nesse sentido, fomos muito além das atividades do tipo “recortar e colar”, “colorir 

desenhos prontos” ou “preencher pontilhados”; pois essas não caracterizam uma real 

pedagogia de infância, nem estão alinhadas ao nosso referencial teórico acerca dessa 

etapa da educação. Mesmo com a necessidade de elaboração dos Cadernos de 

Experiências e/ou Atividades, conseguimos oportunizar produções diversificadas, 

expressivas e “mão na massa”. 

Na Educação Infantil, aprender por meio de atividades “mão na massa” é uma forma 

criativa de se reforçar o pensamento crítico e as habilidades de lógica, que são cruciais 

para todos os tipos de disciplinas acadêmicas, no futuro.  

https://lunetas.com.br/a-educacao-infantil-e-complementar-a-acao-da-familia-afirma-especialista/
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Sem dúvida, esse movimento maker vem ganhando força nas escolas brasileiras e 

ajudando no processo ensino-aprendizagem mais criativo, envolvente e inclusivo, pois há 

uma união de esforços e habilidades individuais para se conseguir solucionar um problema 

ou criar algum artefato, a depender da intencionalidade da ação proposta pelo docente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo pessoal da autora. 

 

 

Ofertar atividades lúdicas em que as crianças precisem colocar a mão na massa 

traz benefícios tais como: 

 permitir que as crianças sejam protagonistas de seus aprendizados e 

desenvolvimento; 

 desenvolver a criatividade e o pensamento “fora da caixa”; 
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 desenvolver sensibilidade e senso estético; 

 encontrar alternativas para solucionar problemas; 

 conscientizar sobre o uso consciente e sustentável dos recursos; 

 aprender o valor do trabalho colaborativo; e 

 exercitar habilidades e competências socioemocionais. 

 

A partir dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento e dos Campos de 

Experiências, envolvemos as crianças em propostas que instigaram a curiosidade e 

estimularam os processos criativos, tão naturais na infância, resultando em artefatos que 

exigiram, não apenas a capacidade de transformação, mas a busca por alternativas para 

solucionar problemas, o trabalho colaborativo e o senso crítico – indo de encontro às 

premissas da BNCC, quando exalta o protagonismo das crianças e o potencial para 

aprender, a partir de experiências lúdicas e interativas.  

É o que veremos, a seguir, em cada Grupo da Educação Infantil. 

 

 Propostas desenvolvidas nos Grupos 1, 2 e 3 

  

Nesses Grupos, estão as crianças na faixa etária de 0 a 3 anos de idade, ou seja, 

bebês e crianças pequenas que começam a interagir com outros, a perceber o mundo à 

sua volta por meio dos sons, das cores, das sensações, dos sabores, das brincadeiras e 

dos estímulos que permitirão o desenvolvimento da linguagem, a mobilidade, a afetividade 

e a cognição.  

Embora a brincadeira seja uma atividade livre e espontânea, ela não é natural, mas 

uma criação da cultura. Portanto, o aprendizado dela se dá por meio das interações e do 

convívio com os outros, sendo necessário prever tempo e espaço para o brincar nos 

Cadernos de Experiência produzidos para essa etapa do ensino, nesse período de 

pandemia. 

Ademais, quando nos referimos às crianças dessa faixa etária, é necessário 

considerar que educar implica também cuidar e brincar, ações que se entrelaçam 

indissociavelmente.  

Ao que se refere ao trabalho docente na rede municipal de Campo Grande-MS, a 

elaboração dos Cadernos de Experiências contemplou atividades com músicas de diversos 

gêneros, com vistas à criação e ampliação do repertório musical e rítmico, atividades 
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sensoriais com experimentação de texturas variadas, contação de histórias com utilização 

de recursos tais, como, fantoches, dedoches e as próprias tecnologias digitais, circuitos 

motores com objetos disponíveis em casa para incentivar o arrasto, o rolar, o engatinhar e 

o caminhar, atividades para o desenvolvimento da motricidade fina e da coordenação 

motora grossa.  

Em muitas instituições, esses Cadernos foram acompanhados de materiais 

pedagógicos produzidos pelos professores de forma a auxiliar as famílias na realização 

das atividades em casa, bem como promover a proximidade com as crianças. 

O intuito desses Cadernos de Experiências foi assegurar aos bebês e crianças 

pequenas a continuidade de um trabalho pedagógico tendo como base os direitos de 

aprendizagem preconizados na BNCC, pois reconhecemos a relevância do trabalho 

pedagógico para essa faixa etária nos espaços de Educação Infantil e, no atual cenário, 

nos lares. Sem dúvida, essa situação despertou nas famílias um olhar mais atento quanto 

às especificidades de todo o processo educativo realizado pelas instituições desde quando 

os bebês ingressam nesses espaços, ou seja, as crianças não são apenas cuidadas, há 

toda uma intencionalidade pedagógica por trás de cada atividade proposta.   

Frente ao exposto, sabemos que a elaboração dos Cadernos de Experiências, 

nesses Grupos, exigiu da equipe técnica e pedagógica um olhar diferenciado acerca das 

prioridades na infância, das situações vivenciadas pelas famílias e sobre o próprio fazer 

docente, visto que essa atuação envolve mais do que comprometimento com a educação 

das crianças, envolve afeto e múltiplos olhares. 

Durante todo o processo, discutiu-se sobre as atividades a serem propostas e sobre 

os materiais que seriam utilizados, pois as crianças estão inseridas em diversas 

comunidades, algumas com maiores e outras com menores condições financeiras, acesso 

à informação e às tecnológicas educacionais. Também ponderamos o fato de muitas 

crianças estarem sob os cuidados de parentes (avós, tios ou irmãos mais velhos) ou 

mesmo babás com menor grau de instrução ao que se refere a escolarização formal. Logo, 

as atividades deveriam ser claras e de fácil execução. 

Desde o princípio, consideramos o fato de as crianças aprenderem em todos os 

contextos, inclusive nos espaços não-escolares. Assim, pautamos, a organização dos 

Cadernos e de todas as demais situações pedagógicas em alguns aspectos, a saber. 
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 Afeto e ambiente harmônico. 

 Comunicação e interação. 

 Brinquedos e brincadeiras. 

 Musicalização. 

 Faz de conta. 

 Movimento. 

 Experiências sensoriais. 

 

Na instituição em que atuamos e retratamos aqui, os Grupos 1, 2 e 3 realizaram as 

atividades dos Cadernos de Experiências três vezes na semana, seguindo o cronograma 

de aulas dos professores e considerando a disponibilidade das famílias.  

Como forma de direcionar os familiares quanto às atividades propostas, os 

professores fizeram pequenos vídeos orientativos, pontuando a página da atividade, o 

objetivo, como realizá-la e quais materiais utilizar. Ressaltamos que, embora os vídeos 

fossem direcionados às famílias, as falas dos professores eram voltadas para as crianças, 

uma forma de aproximá-las do contexto educacional. 

Como mencionado anteriormente, as propostas tiveram objetivos diversos, inclusive 

o estreitamento de vínculos entre a família e a criança e entre a escola, a família e as 

crianças. Nesse sentido, a efetiva participação e o envolvimento dos responsáveis nas 

atividades foram fundamentais para que os objetivos pedagógicos fossem alcançados. 

No Grupo 1, foram planejadas atividades de esconde-esconde, túnel, caixa 

surpresa, sons dos animais, brincadeira com papel e sucatas, banda musical com sucatas, 

brincadeiras com areia e elementos da natureza, entre tantas outras envolvendo os 

Campos de Experiências, tendo por objetivos, prioritariamente: 

 

 explorar materiais e brinquedos; 

 expressar sensações, sentimentos e desejos por meio das reações corporais; 

 comunicar necessidades, desejos e emoções por meio de gestos e balbucios; 

 movimentar o corpo para alcançar brinquedos e objetos; 

 imitar gestos, sons, expressões faciais; 

 brincar e perceber os diferentes sons produzidos pela natureza; 

 traçar marcas gráficas em diferentes suportes; 

 apreciar a escuta de história; 
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 manipular e explorar espaços por meio de experiências de deslocamentos; 

 explorar características de objetos e materiais como odores, sonoridade, 

texturas, formas, tamanhos e posições no espaço; 

 interagir com os espaços internos e externos de modo a perceber os 

diferentes elementos que os compõem; e 

 brincar com materiais com possibilidades transformadoras, tais como água e 

areia. 

 

 Já, no Grupo 2, foram propostas atividades, tais como bolhas de sabão, circuito 

motor, esconde-esconde, pega-pega, passa anel, encaixes, túnel, jogo das formas 

geométricas, entre outras, as quais envolveram os Campos de Experiências, tendo por 

objetivos: 

 

 explorar os movimentos do corpo, percebendo suas possibilidades e limites; 

 explorar diferentes objetos e espaços de diversas formas; 

 manifestar suas preferências, sentimentos, necessidades, desejos e 

emoções; 

 vivenciar trocas simbólicas e imitativas; 

 apropriar-se de gestos e movimentos; 

 deslocar o corpo no espaço; 

 criar sons com materiais de sucatas; 

 participar de jogos ou brincadeiras que explorem sons, ritmos e entonações; 

 ampliar suas experiências visuais, auditivas e táteis; e 

 explorar relações de causa e efeito. 

 

No Grupo 3, foram sugeridas atividades de desenho livre, desenho com a sombra 

de folhas, desenho na areia, massa de modelar caseira, amarelinha, varal colorido, 

construção com caixas, boliche numérico, experiência com batata na água, formas 

geométricas, entre outras envolvendo os Campos de Experiências, tendo por objetivos: 

 

 deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, 

atrás, no alto, embaixo, dentro, fora; 
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 demonstrar controle no uso do seu corpo em momentos de brincadeiras, 

jogos, escuta e reconto de histórias, atividades gráficas, plásticas e dança; 

 explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), 

combinando movimentos e seguindo orientações; 

 criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar 

diversos ritmos de música; 

 utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação, explorando 

cores, texturas e formas; 

 manifestar-se por meio da linguagem gestual ou oral, expressando as 

necessidades, os desejos, as ideias e os sentimentos de suas impressões do 

mundo; 

 explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e 

propriedades dos objetos; 

 participar de brincadeiras de faz de conta, contendo situações cotidianas que 

necessitem a aproximação de conhecimentos matemáticos; e 

 explorar os elementos da natureza percebendo suas reações e 

transformações. 

 

Como vimos, as crianças pequenas aprendem por meio das interações, brincadeiras 

e momentos significativos, nos quais há afeto e estabelecimento de vínculo. Como a 

aprendizagem na infância ocorre em diversos contextos e espaços, nesse momento de 

aulas não presenciais, as propostas de atividades entrelaçaram as situações cotidianas, 

saberes e conhecimentos prévios das crianças, favorecendo o avanço no processo de 

desenvolvimento integral com a efetiva participação dos familiares ou responsáveis. 

 

 Propostas desenvolvidas nos Grupos 4 e 5 

  

Nesses Grupos, estão as crianças mais crescidas, na faixa etária de 4 e 5 anos de 

idade. Nesse cenário, as opções de atividades, jogos e brincadeiras também se 

diversificam e aumentam bastante. A organização da rotina diária e o compartilhamento de 

um roteiro semanal das atividades foi a nossa opção para guiar as famílias e conseguir 

muitos registros e devolutivas positivas sobre o andamento das propostas.  
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Para os Grupos 4 e 5, elaboramos os Cadernos de Atividades com um quantitativo 

de tarefas relacionado à carga horária e aos dias letivos, não ultrapassando mais do que 3 

atividades por dia, no Grupo 4, locus da nossa atuação e relato nessa obra. Entendemos 

que, mais do que cumprir uma lista gigante de atividades, o momento deveria ser usado 

para a família brincar e conversar com a criança, de modo a reforçar a socialização e 

estreitar os laços afetivos.  

Diante desse cenário, reconhecemos que nosso papel docente precisou ser revisto. 

Deixando a inerente centralidade de lado, focamos nas orientações às famílias, 

compreendendo que os tempos em casa são diferentes dos tempos no ambiente escolar. 

Por isso, nossa opção particular em manter o grupo de WhatsApp aberto das 7:00 às 

17:00, diariamente.  

Seria impossível exigir das famílias postagens rápidas ou em tempo real, tendo em 

vista as especificidades delas quanto aos horários de trabalho e organização da vida 

cotidiana. 

No grupo, a comunicação servia para orientar as atividades, compartilhar sugestões 

e explicar a importância dos objetivos de aprendizagem definidos para a turma. Recursos 

como podcasts e vídeos foram usados intensamente em todo o processo. Envio de links 

com histórias ou cantigas e materiais audiovisuais também foram recursos utilizados por 

nós inúmeras vezes e com devolutivas bastante positivas por parte das crianças e dos 

familiares.  

Quanto as atividades, pautamos nos direitos de aprendizagem e desenvolvimento e 

nos Campos de Experiência preconizados na BNCC. Os Cadernos do Grupo 4 

contemplavam atividades diversas – letras do alfabeto, numerais, escrita do nome, colorir, 

recortar e montar, cantigas, parlendas, trava-línguas, poesias, histórias, brincadeiras e 

confecção de artefatos ao melhor estilo “mão na massa”. Como registros, solicitamos fotos, 

vídeos e até mesmo áudios a depender da proposta do dia, sempre de acordo com os 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento estipulados no Plano Anual de Ensino para 

cada Campo de Experiências, como veremos a seguir. 

 

Escuta, fala, escrita, pensamento e imaginação 

 Conversar, falar e ouvir opiniões de outros sobre diferentes assuntos em rodas de 

conversas, brincadeiras e demais atividades. 

 Vivenciar jogos e brincadeiras que envolvam a escrita. 
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 Participar de várias situações de leitura de diferentes gêneros feita pelos adultos, 

como contos, poemas, parlendas, trava-línguas e histórias. 

 Escrever por interesse próprio quando lhe parecer necessário e quando solicitado. 

 Comunicar desejos, necessidades, pontos de vista, ideias, sentimentos, 

informações, descobertas, dúvidas, utilizando a linguagem verbal ou gestual. 

 Refletir sobre o sistema de escrita por meio de atividades com o nome próprio e a 

familiaridade com o gênero textual trabalhado. 

 Apropriar-se da escrita do nome próprio. 

 

Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações 

 Comparar quantidades e utilizar marcadores como mais que, menos que, maior, 

menor, igual e diferente. 

 Desenhar e interpretar imagens de objetos a partir de diferentes pontos de vista. 

 Comunicar procedimentos e resultados, defender pontos de vista utilizando a 

linguagem oral, anotação numérica e/ou registros não convencionais. 

 Apropriar-se dos diferentes usos e funções sociais dos números, medidas e noções 

espaço temporais, em suas práticas cotidianas. 

 

O eu, o outro e o nós 

 Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes 

sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.  

 Interagir e brincar com outras pessoas que possuem diferentes habilidades e 

características que as suas.  

 Participar de decisões coletivas, respeitando a escolha do grupo. 

  Manifestar-se em situações de injustiça e desrespeito.  

 Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo 

suas conquistas e limitações.  

 Manifestar iniciativa na escolha de brincadeiras, de jogos, de materiais e objetos, na 

busca de parcerias, de histórias, considerando seu interesse e preferência.  

 Vivenciar autonomia: motora, social e pessoal na rotina da sala, da escola e de 

casa.  

 Desenvolver atitudes autônomas relacionadas ao autocuidado: higiene, 

alimentação, conforto.  
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 Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 

cooperação.  

 Perceber a expressão de sentimentos e emoções de seus companheiros.  

 Explorar os espaços da instituição e da comunidade local.  

 Conhecer fatos históricos e ambientes diversos da cidade.  

 Participar de brincadeiras e interagir com diferentes pessoas. 

 

Investigação, relação, transformação e preservação 

 Caracterizar os animais. 

 Identificar os componentes da família.  

 Conviver com os costumes, as crenças e as tradições de seus grupos de 

pertencimento. 

 Conhecer-se e construir sua identidade por meio das significações sociais. 

 Conhecer as profissões.  

 

Corpo, gestos e movimentos  

 Entender a importância dos hábitos de higiene. 

 Aperfeiçoar orientações espaço/temporal (longe, perto, em cima, embaixo, 

dentro, fora, entre outros). 

 Aperfeiçoar a capacidade de coordenação motora fina e grossa por meio de ações. 

 Encorajar a imaginação na criação de personagens. 

 Ampliar as potencialidades das brincadeiras. 

 Aperfeiçoar a atenção e concentração nos comandos para as atividades. 

 Compreender o próprio corpo e do outro. 

 Experimentar brincadeiras, em diferentes espaços, de maneira cooperativa. 

 Fomentar diferentes sons com o corpo. 

 Aperfeiçoar o repertório de brincadeiras e jogos sonoros. 

 Aprimorar e explorar capacidades de coordenação motora fina e grossa. 

 

Traços, sons, cores e formas 

 Desenvolver o fazer artístico, a percepção, a sensibilidade, a cognição e a 

imaginação.  
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 Experimentar diferentes formas de expressão artística fazendo uso sustentável de 

materiais.  

 Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e 

histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais.  

 Conhecer produções artísticas, brincadeiras, jogos e canções de diferentes 

tradições culturais presentes em sua comunidade familiar, bairro e cidade.   

 Experienciar situações que possibilitem a imaginação, o senso estético, a criação e 

expressão, por meio de diferentes.  

 Explorar e produzir trabalhos com diferentes tipos de tintas e materiais. 

 Explorar diferentes possibilidades de combinação de misturas de materiais para 

conhecer as transformações provocadas pelas misturas. 

 

As famílias do Grupo 4 se mostraram muito participativas, correspondendo às 

nossas expectativas quanto à realização e ao compartilhamento das atividades no grupo 

da sala. Muitos desses momentos foram também partilhados em outras redes sociais, mas 

sempre com a autorização prévia dos familiares ou responsáveis pelas crianças.  

Para aperfeiçoarmos a coordenação motora, propusemos atividades com desenhos, 

pinturas, modelagens, esculturas e colagens. Também sugerimos circuitos motores e 

brincadeiras que favorecem o desenvolvimento de habilidades motoras amplas e a 

compreensão e apropriação do próprio corpo. 

A contação de história também foi bastante trabalhada, estando contemplada em 

todos os Cadernos e, ainda, em atividades extras, apenas como deleite para as crianças e 

famílias nesse momento tão atípico. O trabalho literário permitiu às crianças uma 

aproximação com esse ou aquele personagem, fazendo emergir os favoritos. A imaginação 

e a criatividade também deram o tom aos enredos gravados em vídeos e compartilhados 

pelas famílias em diversos momentos ao longo desse percurso de aprendizagens múltiplas 

e valiosas.  

Sabendo que a música é uma das formas de expressão mais ampla, inserimos 

muitos momentos cantados nas aulas remotas. Não apenas as cantigas tradicionais da 

infância, mas as poesias, os trava-línguas e as parlendas musicalizadas, os ritmos do 

folclore brasileiro e outros sons estiveram presentes ao longo desse período. 

Por meio da música, o ser humano, independente da idade, coloca todas as suas 

emoções, sensações e percepções em relação a si mesmo e ao mundo. A finalidade da 
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musicalização na Educação infantil não é de formar músicos, mas preparar as crianças 

para uma cultura vasta de conhecimento, onde a música também está inserida. 

Outra proposta bastante rica foi o teatro de fantoches, instrumento capaz de divertir 

crianças e adultos, ainda abrange uma infinidade de histórias que podem ser interpretadas 

e reinterpretadas.  Nós escolhemos histórias que instigam o imaginário infantil, tais como 

os contos de fadas e os enredos de repetição.  Os bonecos ajudaram também na 

construção da identidade da criança que, por meio do teatro, puderam desempenhar 

diversos papéis sociais, brincar, se divertir e experimentar diferentes sensações e 

emoções mesmo em ambiente externo a escola.  

Fonte: acervo pessoal da autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.pinterest.ca 
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O Dia da Fantasia também foi uma das propostas sugeridas às crianças e suas 

famílias e bem recebida por todos. Sabemos da realidade do público, portanto, não 

obrigamos o uso, apenas incentivamos caso tivessem algum costume disponível em casa. 

Além disso, repassamos 

sugestões de fantasias que 

poderiam ser criadas com roupas 

e acessórios que já tivessem. 

Sugerimos ainda o uso de apenas 

algum adereço colorido, um 

óculos, um chapéu, um laço...  

Em nossa intencionalidade 

pedagógica, legitimamos o valor 

do faz de conta, logo, a fantasia 

traz muito mais do que diversão, 

pois seu uso favorece o 

desenvolvimento de diferentes 

habilidades, fomentando a 

imaginação e a criatividade das 

crianças. 

Quando os pequenos 

brincam de imaginar, vestindo-se 

como super-heróis, princesas, monstros, mágicos ou piratas, transformando objetos 

comuns e acessórios para compor personagens, eles estão aprendendo de forma lúdica. 

Por meio dessas brincadeiras as crianças expressam sentimentos, ideias, gostos, desejos, 

interesses e habilidades. Além disso, essas atividades são auxiliares na construção da 

autoestima, uma vez que as crianças imaginam, reproduzem e entendem que podem 

conquistar sonhos na vida real. O brincar de faz de conta também coloca as crianças em 

situações em que elas têm uma variedade de problemas para resolver, sendo necessário 

utilizar importantes habilidades para resolver os conflitos.  

Outra questão importante se refere à interpretação e comunicação durante esse 

brincar. As crianças podem fazer imitações diversas – mãe, pai, professores, amigos, 

personagens de desenhos animados e histórias. Por meio da linguagem elas aprendem 

como as palavras são importantes para representar uma história e organizar o jogo. Esse 

processo inicial ajuda as crianças a fazer conexões entre a linguagem falada e a 
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linguagem escrita, habilidades que mais tarde serão essenciais no aprendizado da leitura e 

da escrita. 

A seguir, alguns desses momentos incrivelmente lúdicos e carregados de afeto os 

quais possibilitaram aprendizagens significativas aos pequenos e tornaram os dias mais 

leves, coloridos e descontraídos: 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar nessa seleção de imagens, 

as crianças entraram no clima da brincadeira e se 

divertiram bastante. O Dia da Fantasia fez tanto 

sucesso que precisou ser repetido em outras 

oportunidades.  

                                                                           

Fonte: acervo pessoal da autora. 
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Essas vivências permitiram às crianças extrapolar a imaginação. Não apenas as 

fantasias clássicas foram escolhidas, mas principalmente, aquelas que se transformaram 

de roupas comuns em inventividades, possibilitando o jogo simbólico e interpretativo tão 

necessário nessa etapa. Brincar de se fantasiar também possibilitou desenvolver 

habilidades sociais, pois as crianças disfarçadas inventaram personagens e comunicaram 

sentimentos enquanto brincavam com as famílias ou registravam o momento para 

compartilhar no grupo da sala de aula.  

Outra proposta muito aceita pelas crianças e suas famílias foi o preparo de receitas.  

Sabemos que na escola as crianças podem ser estimuladas a comer  

de forma mais saudável, 

sendo um espaço privilegiado 

para a conquista da autonomia 

e para a adoção de hábitos 

saudáveis. Assim, nesse 

período de distanciamento 

social, não poderíamos perder 

a oportunidade de promover 

uma atividade protagonizada 

pelos “Mini chefs” do G4 e 

suas famílias.  

Fonte: acervo pessoal da autora. 

Fonte: https://imagensemoldes.com.br  
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A primeira receita compartilhada por nós foi um saboroso bolo de milho, o qual 

surgiu a partir da história “A galinha ruiva”, ainda no mês de junho, conectando com a festa 

junina. Nessa sequência didática, as crianças puderam preparar, de maneira organizada e 

segura, um bolo de milho ou outro da preferência da família. Os registros, desde o preparo 

até a degustação, foram compartilhados no grupo da sala e renderam dezenas de 

comentários. 

Teve bolo de milho, bolo de farinha e muitos bolos de chocolate, o preferido de 

grande parte da turminha. Teve bolo sem cobertura e bolo com muita cobertura e 

granulado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: acervo pessoal da autora. 
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Para amenizar um pouco a saudade, organizamos um Drive -Thru Junino, mas esse 

foi um pouco diferente dos convencionais, pois ao invés das crianças irem até a escola, foi 

a professora regente de sala quem foi até os alunos para entregar as lembrancinhas e 

acalmar os corações. O evento teve música, caracterização caipira, animação e muita 

emoção. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: acervo pessoal da autora. 
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A técnica denominada dobradura ou  Origami – uma arte japonesa em que, através 

de dobras no papel se criam  diferentes figuras e formas – também foi projetada várias 

vezes durante esse período de aulas remotas. As dobraduras serviram para contextualizar 

histórias, poesias e cantigas ou mesmo para recriar personagens ou animais, como 

aconteceu com a dobradura do beija-flor, por exemplo. Tivemos ainda o clássico 

barquinho, a casinha, o chapéu, a galinha, o 

peixe, o sapo e a flor de papel.  

A prática da dobradura é benéfica para 

todo mundo, mas para as crianças é também 

um desafio que exige habilidades físicas e 

mentais, ajudando a desenvolver a 

coordenação visomotora e a motricidade fina; 

estimulando a concentração por exigir 

atenção e um esforço mental para dobrar na 

ordem correta; ativando a memória para fixar 

cada etapa; desenvolvendo a paciência para 

alcançar o objetivo; estimulando a 

imaginação, pois elas poderão criar novas figuras ou mesmo decorar da forma que 

quiserem e, por fim, promovendo o aprendizado de algo novo, facilitando a compreensão 

de conceitos espaciais e desenvolvendo o pensamento lógico-matemático.  

 

Dobraduras do peixe e da galinha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo pessoal da autora. 

https://br.guiainfantil.com/materias/cultura-e-lazer/artes/origami-videos-para-aprender-a-fazer-figuras-de-papel/
https://br.guiainfantil.com/blog/saude/hiperatividadejogos-que-podem-melhorar-a-atencao-e-a-concentracao-das-criancas/
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A massinha de modelar foi outro recurso simples e com grande importância sugerido 

e explorado pelas crianças. Além das massinhas de modelar prontas entregues nos kits, 

oportunizamos a feitura dela, com vistas a 

desenvolver a coordenação motora fina, a 

criatividade, a concentração, a oralidade e o 

estímulo matemático ao manipular os ingredientes e 

associar quantidades, descobrindo, ainda, novas 

texturas, cores, formas e sensações.  

O preparo da massinha garantiu vivências 

únicas e permitiu o desenvolvimento da autonomia. 

Diversão e aprendizado garantidos!  

 

 

 

 

          

 
Fonte: acervo pessoal da autora. 
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Atividades envolvendo desenho, pintura, recorte e colagem são essenciais para 

promover a criatividade, a autonomia, a expressão e a socialização das crianças, 

contribuindo para a construção e a ampliação das habilidades cognitivas e 

socioemocionais durante a Educação Infantil, especialmente nos Grupos 4 e 5.  Essas 

atividades auxiliam também no desenvolvimento da coordenação motora fina, percepção 

visual e imaginação, promovendo conhecimento e valorização da própria cultura e de 

outras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante as aulas remotas realizamos inúmeras atividades envolvendo desenho, 

pintura, recorte e colagem de diferentes tipos de materiais, tais como: algodão, cascas de 

ovos, palitos de fósforo e picolé, areia, serragem, folhas secas, papéis de diferentes 

texturas, EVA, sementes e grãos, lantejoulas e glitter, barbante e lã. 

Por meio da exploração desses materiais, as crianças puderam experimentar 

texturas e sensações variadas, ampliando o conhecimento de mundo e suas capacidades 

de expressão e criação. Além das colagens com os materiais citados, também realizamos 

atividades como rasgar e picotar papel, fazer bolinhas, separar objetos, todas elas 

auxiliares no desenvolvimento da preensão e da coordenação de dedos e mãos.  

Tanto se fala em motricidade, mas o que é isso, afinal? 

Motricidade grossa – relaciona-se com o controle corporal no seu todo: 

postura, equilíbrio estático e dinâmico, deslocamentos e balanços. O 

desenvolvimento da motricidade grossa é fulcral na infância, uma vez que 

estimula o desenvolvimento cognitivo e psicomotor. Por esse motivo, é 

essencial estimular o brincar, os movimentos amplos, os saltos, os 

arremessos, a corrida, as brincadeiras de roda, entre outras tantas. 

Motricidade fina – relaciona-se com os movimentos que exigem maior 

precisão e coordenação visomotora, tais como a destreza para manipular 

um objeto como um lápis ou tesoura, por exemplo. É a maneira como 

usamos os nossos braços, mãos e dedos de forma precisa, de acordo com 

a exigência de determinada atividade. 
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O uso da tesoura foi também um desafio superado para parte das crianças do 

Grupo 4. Por meio do incentivo e orientação às famílias, o uso da tesoura esteve presente 

a partir do segundo semestre letivo como parte do processo de aquisição de novas 

habilidades motoras. Esse novo aprendizado é parte das descobertas que os pequenos 

devem experimentar ao longo do desenvolvimento cognitivo e psicomotor, conquistando 

benefícios como:  

 

 Melhora do tônus muscular – o uso da tesoura é ideal para induzir a prática de 

atividades diferentes, o que estimula o tônus muscular das crianças. 

 Otimiza da força – as crianças na Educação Infantil e Anos Iniciais demonstram 

muita força e isso precisa ser equilibrado. O uso da tesoura auxilia nesse processo 

de compreensão da pressão muscular sob uma atividade ou o contrário, se 

necessário.  

 Melhora da escrita – sendo a letra um ato motor que precisa ser treinado, o uso da 

tesoura é o início desse processo. 

 

Atividades utilizando diferentes técnicas  

Fonte: acervo pessoal da autora. 
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Fonte: acervo pessoal da autora. 



 

 
50 

As atividades de sopro também estiveram presentes mais de uma vez ao longo 

desse ano letivo. Atendendo alguns pais, os quais compartilharam sugestões, 

transformamos um importante aprendizado em brincadeira divertida. Sabemos que a 

respiração é fundamental para todos os seres vivos, porém nem sempre nos damos conta 

da complexidade envolvida no ato de respirar. Para que o ar seja purificado, filtrado e 

aquecido antes de chegar aos pulmões, a respiração humana deve acontecer por via 

nasal, protegendo, assim, as vias aéreas 

superiores e favorecendo a oxigenação. A 

respiração nasal também está diretamente 

relacionada com o crescimento e ao 

desenvolvimento craniofacial das crianças e 

ao bom funcionamento das demais funções 

relacionadas à mastigação, deglutição, 

sucção e fala. 

Portanto, uma maneira simples de 

treinar o controle respiratório, fortalecer a 

musculatura de lábios, língua e bochechas e 

aumentar a capacidade de percepção 

sensorial é por meio de brincadeiras com 

sopro. Esse movimento ajuda no 

desenvolvimento da linguagem, pois exercita 

os músculos que intervêm na fala, 

especialmente os das bochechas. O sopro 

também melhora a pronúncia e ajuda a 

consolidar os fonemas. Realizamos atividades 

envolvendo sopro dos bichinhos do jardim e, 

também, sobre de tinta diluída em água para 

formar o cabelo do boneco. As bolhas de 

sabão também fizeram parte do repertório de 

brincadeiras com esse mesmo objetivo.                                                         

 

       Fonte: acervo pessoal da autora. 
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Brincar de mímica ou fazer uma careta engraçada para a foto foi um dos desafios 

propostos na Semana da Criança e teve uma 

repercussão super positiva. Por ser uma 

brincadeira simples e não depender de materiais 

para ser realizada, os registros foram muitos e 

resultaram em muitas risadas, afinal, as crianças 

capricharam nas expressões.    

Aqui, enfatizamos novamente o quanto 

brincar é importante para as crianças, para além de 

ser um simples divertimento, é uma forma que elas 

têm de recriar, interpretar e se relacionar com o 

mundo em que vivem. Claro que também é um 

meio que possibilita a aprendizagem, por isso 

merece tanto destaque na Educação Infantil, sendo priorizado mesmo nesse contexto 

atípico imposto pela pandemia.  

Pelo brincar as crianças experimentam o mundo, o corpo e externam vivências 

internas por meio das emoções e das ações. Brincando de mímica trabalhamos diversos 

elementos psicomotores, tais como: o esquema corporal, a imagem corporal, o tônus, a 

motricidade ampla, a organização espaço-temporal, o ritmo, a lateralidade e o equilíbrio. 

Aliado a isso, oportunizamos uma comunicação criativa e diferente, afinal, o que cada 

criança tentou expressar com a mímica ou careta que fez?  

Resumidamente, podemos citar alguns benefícios dessa brincadeira para as 

crianças: 

 aprender a transmitir emoções, sentimentos e pensamentos; 

 desenvolver consciência corporal; 

 observar e controlar os movimentos, melhorando a coordenação motora; 

 ajudar na socialização, pois pode ser uma brincadeira realizada em grupo; 

 ampliar a expressão artística; 

 aprimorar a concentração; 

 favorecer a imaginação e a criatividade; 

 liberar o estresse, pois a careta irá gerar risos; 

 exercitar a musculatura facial; e 

 promover autoestima. 
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 Ademais, essa brincadeira pode 

ser sugerida em diversas oportunidades 

durante esse período de distanciamento 

social. Então, em casa ou na escola, o 

importante é aproveitar as janelinhas do 

tempo e permitir situações lúdicas e 

brincantes sempre que possível! 

           Fonte: acervo pessoal da autora. 

 

 

 

 

Organizar as atividades para serem realizadas em casa foi sempre desafiador, pois 

sabemos que os pais não são professores e que o lar não é a escola. Também não 

poderíamos fazer um Caderno de Atividade maçante, contrariando, inclusive, a nossa 

visão acerca da Educação de Infância. Por outro lado, os Cadernos foram construídos a 

muitas mãos, logo, equilibrar as atividades, considerando o ponto de vista de cada 

professor e a realidade das famílias, foi a alternativa para não passarmos da medida e 

obtermos bons resultados ao longo do percurso. 

Nesse cenário organizativo, os jogos, as brincadeiras e os brinquedos surgiram 

como práticas lúdicas repletas de intencionalidade pedagógica, mas também como 

oportunidades de preservarmos a essência da infância mesmo num contexto adverso, uma 

vez que defendemos as experiências agradáveis, lúdicas e variadas durante toda formação 

intelectual do ser criança. 

Diante disso, construir brinquedos de sucata foi também uma atividade “mão na 

massa” presente em alguns Cadernos. As devolutivas foram excelentes, tanto por parte 
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das crianças quanto das famílias, que auxiliaram no processo de construção dos artefatos 

e tiveram a oportunidade de reviver momentos da infância. 

As vantagens da produção de brinquedos de sucata vão além do aproveitamento de 

materiais que já se tem em casa e seriam descartados, sendo uma oportunidade para unir 

os familiares, aplicar conhecimentos e promover o brincar livre. Por meio dessa atividade, 

questões como reaproveitamento, reciclagem e cuidados com a natureza puderam ser 

abordados de uma forma leve, despertando a consciência ambiental dos pequenos e das 

famílias. 

Além disso, todo brinquedo confeccionado com material reciclável tende a despertar 

nas crianças novos interesses, também desenvolve a criatividade e o aprendizado do 

trabalho em equipe. Destreza manual e senso estético também foram conceitos 

trabalhados durante o processo de criação, revelando inúmeras possibilidades 

imaginativas.  

 Nas aulas remotas, essas vivências 

ocorreram algumas vezes, em especial, no mês de 

agosto quando trabalhamos o folclore brasileiro e as 

crianças tiveram a oportunidade de criar brinquedos 

como bilboquê e peteca. Também confeccionaram 

personagens folclóricos, carrinhos, avião e até disco 

voador utilizando materiais reutilizáveis. 

 

 

 

 

 

 

  
                                   
 
 

 
Fonte: acervo pessoal da autora 
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Fonte: acervo pessoal da autora. 
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Seguindo nessa linha de propostas “mão na massa”, as crianças também 

confeccionaram suas casas sonolentas, uma sequência didática disparada a partir da 

contação da história “A casa sonolenta” da autora Audrey Wood, a qual despertou muito 

interesse da turma por consistir em um conto cumulativo, ou seja, contém uma sequência 

repetitiva em que novos personagens e elementos vão sendo acrescentados ao enredo.  

Além de estimular a memória e ser divertido, este livro foi ótimo para aproximar as famílias 

ao induzir uma leitura compartilhada.  

As crianças do Grupo 4 realizaram muitas atividades a partir da história, entre elas a 

construção da casa sonolenta com materiais reutilizáveis e a produção de vídeos com o 

reconto da mesma.  

 

 
 
 

  
 
 
 

           
 
 
 
      Fonte: acervo pessoal da autora. 
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Fonte: acervo pessoal da autora. 

 

 

Outro ponto que vale ser destacado nessa obra se refere aos sábados letivos.  

Foram muitos, e todos transformados em momentos únicos, diferenciados... Com 

experiências ludo-sensoriais incríveis, parcerias maravilhosas, aprendizagem e 

descontração. Como tivemos um quantitativo grande de reposições feitas aos sábados, 

dividimos as atividades entre o Projeto “Quanta poesia cabe embaixo do guarda-chuva” e 

as brincadeiras espontâneas ao ar livre, na natureza, cujos registros foram sempre fotos ou 

vídeos dos momentos divertidos vividos com a família, pois acreditamos que a essência da 

infância resida nas simplicidade das vivências.  

Andar descalços na grama, sentir as texturas dos diferentes solos, construir um 

castelo de areia, criar brinquedos com elementos da natureza, andar de bicicleta, admirar a 

paisagem, apreciar o cantar dos pássaros, brincar na terra, tomar banho de bacia ou 

mangueira tiveram lugar de destaque nas propostas idealizadas para os sábados letivos do 

Grupo 4, afinal, brincar ao ar livre é fundamental para a saúde física e mental dos 

pequenos sempre, sobretudo nesse momento tão peculiar e desafiador. 
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Como pesquisadoras apaixonadas pela infância, entendemos que o brincar é uma 

forma de habitar o mundo, logo, as brincadeiras ao ar livre correspondem a uma 

experimentação sensorial desse universo tão rico e belo. Além disso, esse brincar permite 

estabelecer relações sociais, criar os próprios recursos e explorar os mais diversos 

contextos. É, ao nosso ver, uma possibilidade ímpar de se conectar consigo mesmo, 

estabelecendo uma relação de intimidade, troca, partilha, escuta e sensibilidade. Logo, se 

exercitarmos isso, desenvolver a empatia será algo natural para as nossas crianças. 

Apostamos nas atividades ao ar livre, pois de segunda à sexta-feira, a maioria das 

tarefas escolares estavam vinculadas ao Caderno de Atividades, mas ele não poderia ser o 

único meio de aprendizagem, pois as experiências das crianças não se limitam a uma folha 

de papel...  

Por demandar atividade motora intensa, as crianças necessitam diariamente de 

experiências livres e espontâneas. Assim, especialmente aos sábados, ações como andar, 

correr, pular, saltar, rolar, escorregar, girar, subir, descer, escalar foram contempladas em 

nossa intencionalidade pedagógica.  

As crianças precisam de espaços abertos e amplos. Terrenos irregulares e 

diversificados (terra, grama, areia, pedras, folhas), que possuam elevações e declives, 

favorecendo assim diferentes estímulos sensoriais. Esses estímulos contribuem para a 

estruturação do sistema muscular infantil e seu desenvolvimento motor, gerando destreza 

corporal e domínio espacial. Estudos apontam que as musculaturas dos pés e das pernas 

são fortalecidas ao deixarmos a criança andar descalça, pois promove desenvoltura no 

andar, correr e saltar.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fonte: acervo pessoal da autora. 
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Essas atividades brincantes na natureza são auxiliares no amadurecimento 

psicológico das crianças, pois elas ficam expostas às situações imprevisíveis e 

desafiadoras, possibilitando experiências significativas e aprendizados sólidos.  

Mesmo tendo uma intencionalidade pedagógica bem fundamentada, não havia 

nesse brincar livre um script, com objetivos explicitados e comandos dirigidos. Nossa 

intenção nessas propostas era mesmo o contato com a natureza, favorecendo a 

criatividade por meio da imaginação infantil, dos brinquedos e das brincadeiras inventadas. 

Resumidamente podemos afirmar que o brincar na natureza proporcionou: 
 

 Experiências positivas; 

 Força motora, equilíbrio e coordenação; 

 Prevenção do estresse; 

 Interação e socialização; 

 Acuidade visual; 

 Desenvolvimento cognitivo e emocional. 

 

Além de estimular o brincar na natureza, oferecemos para elas oportunidades que 

propiciaram o exercício da imaginação e da criatividade utilizando elementos da natureza, 

transformados em arte ou brinquedo. Brinquedos bons, bonitos e baratos, acessíveis e ao 

alcance de todas as crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo pessoal da autora. 
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Essas reposições de aulas aos sábados, para atender as determinações da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) quanto à carga horária anual de 800 

horas, distribuídas em 200 dias de efetivo trabalho escolar não poderiam seguir a 

“normalidade” das aulas remotas, não é mesmo? 

Sabemos que os sábados de aulas presenciais até podem ser produtivos, mas 

consideramos todas as especificidades da pandemia e do ensino remoto para 

organizarmos atividades bastante diferenciadas daquelas ofertadas no cotidiano escolar 

em tempos de normalidade, contudo, articuladas com o currículo e com o Plano de Ensino 

Anual construído no ano de 2020.  

A sensação dos nossos sábados letivos foi o projeto “Quanta poesia cabe embaixo 

do guarda-chuva”, cujo objetivo foi possibilitar às crianças do Grupo 4 conhecer, apreciar e 

recitar poesias de autores brasileiros. A poesia é um excelente texto para ser apresentado 

às crianças da Educação Infantil, além de possuir ritmo e, muitas vezes, rima, ele encanta 

pela leveza e alegria. O trabalho 

com poesia estimula a 

sensibilidade, predispõe a uma 

percepção mais rica da realidade, 

além de proporcionar familiaridade 

com uma linguagem mais 

elaborada e, também, lúdica. Além 

disso, esse gênero textual 

desenvolve a linguagem e o 

pensamento crítico, competências 

fundamentais para se ter 

autonomia de pensamento e 

liberdade de expressão. 

Diante disso, o projeto 

“Quanta poesia cabe embaixo do 

guarda-chuva?”, permitiu as 

crianças vivências diferentes e 

inusitadas, por meio dos textos 

poéticos de Manoel de Barros, 

Cecília Meireles, Vinícius de Moraes, José Paulo Paes e Rosana Rios. Além de oportunizar 

o contato com a obra, incentivou a recitação, a dramatização e a releitura das obras, 
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servindo como registro para o Documentário “Nossas memórias dentro do baú”, produzido 

para a Mostra Pedagógica da Educação Infantil, deste ano. 

Obviamente que, devido à pandemia, a proposta do projeto foi diferente daquela que 

seria aplicada em ambiente escolar, contudo, o fio condutor de todo trabalho pedagógico 

foi a ludicidade a partir da simbólica do guarda-chuva. Como assim, um guarda-chuva? 

Isso mesmo, nosso artefato principal e suporte para as poesias foi um lindo e grandioso 

guarda-chuva, devidamente ornamentado para cada ação intencional.   

A partir de um cenário organizado para cada novo texto, as poesias foram 

apresentadas e recitadas sempre embaixo do guarda-chuva. Além disso, completaram a 

cena elementos e acessórios lúdicos vinculados a poesia do dia.  

 

 

 

 

                        Fonte: acervo pessoal da autora. 
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Os registros dessas práticas foram por meio de pequenos vídeos ou áudios com os 

ensaios das crianças e pelas releituras feitas no Caderno de “Fofurices”, que foi entregue 

às famílias contendo informações do projeto, páginas com as letras das poesias e as 

respectivas atividades a serem desenvolvidas em forma de releitura de cada texto. 

Fonte: acervo pessoal da autora. 

 

 

 

Fonte: acervo pessoal da autora. 
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Além das atividades ao ar livre e do projeto, nossos sábados letivos também tiveram 

vídeo-chamadas com incentivo ao uso do uniforme escolar. Para minimizar os impactos do 

distanciamento e a saudade dos pequenos, propusemos manhãs diferentes e 

descontraídas. As famílias foram muito 

receptivas e participaram ativamente das 

atividades. 

No contexto da Educação Infantil, o 

vínculo criado entre professor e crianças é tão 

importante quanto outros parâmetros 

considerados primordiais pelos referenciais de 

qualidade e documentos que orientam essa 

etapa de ensino. É por meio da construção de 

uma relação afetiva e acolhedora que as 

crianças se sentem seguras e disponíveis para 

as atividades entre pares e o consequente 

desenvolvimento de suas potencialidades. 

Portanto, se a existência do vínculo 

favorece as crianças em diversos aspectos, a 

falta pode 

comprometer o 

desenvolvimento 

infantil na 

mesma proporção. Numa relação sem afetividade e 

entrega, as crianças podem se 

inibir e deixar de desenvolver 

suas potencialidades de forma 

plena. Poderá haver prejuízo 

na interação com os pares, na 

autoestima, na criatividade e 

até mesmo em aspectos 

motores como coordenação 

ampla e fina.  

Fonte: acervo pessoal da autora. 
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Voltamos agora  a uma questão já levantada anteriormente: considerando a 

importância do vínculo na Educação infantil, como garantir essa aproximação em tempos 

de distanciamento social?  

Além da sensibilidade ao planejar todas as ações aqui relatadas, priorizando uma 

aprendizagem baseada em experiências afetivas e contatos remotos repletos de cuidado, 

organizamos um momento presencial para amenizar a saudade e possibilitar às crianças  

uma aproximação com os 

artefatos presentes no projeto 

“Quanta poesia cabe embaixo  

do guarda-chuva?”, pois sentimos 

o interesse delas em conhecer e 

manusear os artefatos usados.  

O momento foi programado 

seguindo todas as normativas do 

Ministério da Saúde ao que tange 

os protocolos de segurança. Foi   

um encontro rápido, porém, 

repleto de afeto e significados.                                                                     

Aproveitamos o momento 

para entregar as lembrancinhas 

pelo Dia das Crianças e, também, 

para fazer registros natalinos, já 

que nos aproximamos do final do 

ano letivo e tudo precisava ser 

documentado para compor o 

Documentário mencionado 

anteriormente.                                                             

Fonte: acervo pessoal da autora. 
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                                                            Fonte: acervo pessoal da autora. 
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Fonte: acervo pessoal da autora. 
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Realmente foram muitas vivências lúdicas e experiências “mão na massa” nesses 

meses de aulas remotas.  Foi um período de intenso desenvolvimento, no qual as crianças 

ampliaram gradativamente as competências socioemocionais e as habilidades motoras, 

comunicativas, cognitivas e afetivas. Expressaram seus interesses e, mesmo a distância, 

fizeram escolhas. Tiveram suas opiniões ouvidas e atendidas, pois estabelecemos uma 

postura de escuta sensível, olhar atento e reciprocidade, tão essenciais na Educação de 

Infância.   

    Para nós, o brincar, fenômeno 

que caracteriza os sujeitos, é 

muito mais do que um episódio da 

infância: compreendemos como 

uma das linguagens essenciais 

das crianças, refletido nos jogos, 

nas brincadeiras, nas cenas 

lúdicas, nas expressões plásticas, 

corporais, musicais, linguísticas, 

gestuais e tantas outras inerentes 

a esse período da vida e 

propiciados mesmo nesse cenário 

de distanciamento social ao qual 

estamos submetidos. 

     Essas vivências e experiências 

garantiram às crianças ações 

espontâneas, repletas de afeto e 

inúmeros significados, muitas 

delas registradas em imagens 

nessa obra e, tantas outras, em 

vídeos e áudios que 

impulsionaram nosso fazer 

docente ao longo desses meses. 

 

 

                  Fonte: acervo pessoal da autora. 
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1.3 A parceria entre a família e a escola 
 

Manter um bom relacionamento com os pais e familiares das crianças, trazendo-os 

para o cotidiano da escola e os incluindo no processo de aprendizagem e nas tomadas de 

decisão, é algo extremamente benéfico para todos, da Educação Infantil ao Ensino Médio. 

Segundo pesquisas, a participação ativa dos pais na escola é capaz de gerar grandes 

melhorias quanto ao processo do aprendizado, além de impactos positivos na redução da 

indisciplina e, nessa situação específica, na presença efetiva das crianças nas aulas 

remotas. 

Nesse contexto, a Educação Infantil em casa devido à pandemia do Covid-19, 

demandou o compartilhamento de responsabilidades entre pais e/ou responsáveis e 

professores. Logo, a relação de confiança estabelecida entre a escola e a família contribuiu 

para que as crianças tivessem mais segurança ao explorar o mundo e fazer descobertas. 

Entendemos desde o princípio que, para que a presença desses familiares 

ocorresse de maneira concreta, seria essencial que eles se sentissem acolhidos pela 

escola, em especial por nós 

professores. Para isso, 

utilizamos estratégias 

diversas, esclarecendo a 

dinâmica da instituição e as 

especificidades da Educação 

Infantil, inclusive nesse 

período de pandemia. Além 

disso, nossa postura de 

humildade e prontidão frente 

as expectativas e 

dificuldades das famílias 

permitiu o estreitamento dos 

laços ao longo do percurso 

vivenciado.  

Para esse período de distanciamento social, uma das alternativas foi a ampliação 

dos canais de comunicação por meio dos recursos tecnológicos, no caso, o grupo de 

WhatsApp criado para a sala e os contatos feitos de forma privada para tratar assuntos 
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específicos de cada criança. Também organizamos dois materiais complementares e 

vídeos direcionados aos familiares, com dicas e orientações sobre as “Experiências de 

infância”. Sem dúvida, nossa postura e esse canal de interatividade aliados a uma 

comunicação eficaz e clara estimulou o engajamento e a presença no cotidiano escolar, 

cujos reflexos aparecem no quantitativo de crianças realizando as atividades remotas 

diariamente. 

 

No folder 1, tínhamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiências de infância 

As situações vividas pelas crianças, especialmente dos 0 aos 5 anos, fazem 

muita diferença para a formação de seu corpo, seu pensamento e suas 

emoções. Por isso, os primeiros anos de vida precisam ser muito bem 

aproveitados. 

As 7 experiências fundamentais que precisam fazer parte da vida das crianças: 

Falar e ser ouvida 

Brincar 

Conviver 

Contar e comparar 

Escutar a leitura de textos 

Explorar e questionar 

Experimentar e apreciar diferentes formas de arte 

 

 

Antes de ser alfabetizada 

Antes de ser alfabetizada, a criança precisa desenvolver algumas habilidades que lhe 

possibilitarão conquistar a coordenação motora fina, que proporcionará a preensão 

adequada do lápis, o equilíbrio que sustentará a postura correta para se manter sentada 

e um bom desempenho da coordenação viso motora e da manutenção da atenção e da 

concentração, entre outros. 

Ela conquistará isso por meio de experiências sensoriais e motoras propostas no dia a 

dia da escola e da casa. 
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No folder 2, tínhamos: 

 

Motricidade grossa e fina 

Para começar: escalar, pendurar-se, balançar, girar, torcer, 

empurrar e puxar 

Em seguida: brincar com massinha de modelar, slime, areia e 

água, barro e argila. 

Por fim: amassar, apertar e transformar massinhas, montar e 

desmontar blocos, rasgar papel, pintar com os dedinhos, 

recortar, pintar com pincel, cotonete, esponja, desenhar e 

escrever. 

 

 

Então... 

 

- Antes de escrever, essa mão precisa manipular massinha, slimes, argila, areia 

e outras texturas;  

- Antes de escrever, essa mão precisa manipular prendedores; 

- Antes de escrever, essa mão precisa fazer transferências entre recipientes; 

- Antes de escrever, essa mão precisa apertar esponjas; 

- Antes de escrever, essa não precisa usar pinças;  

- Antes de escrever, essa mão precisa alinhavar;  

- Antes de escrever, essa mão precisa amassar e rasgar papeis; 

- Antes de escrever, essa mão precisa pintar; e 

- Antes de escrever, essa mão precisa recortar e colar. 

 

 

Experiências de infância 

Na Educação Infantil, o processo de aprendizagem acontece em função das interações 

da criança com os ambientes, das experiências trocadas com as pessoas ao seu redor, 

da observação do mundo, das sensações que os sons, cheiros e gostos trazem.  

O estímulo lúdico é o mais seguro nessa etapa, pois possibilita experiências 

motivadoras, curiosas e enriquecedoras. 



 

 
70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direitos de aprendizagem 

Conviver 

Brincar 

Expressar 

Participar 

Explorar 

Conhecer-se 

Experiências “mão na massa” 

 

As experiências mão na massa, tão prazerosas e lúdicas, devem ser a base do 

processo educativo na Educação Infantil. 

Essas atividades envolvem trabalho coletivo, estimulam a criatividade, a autonomia, a 

empatia e o potencial inventivo, colocando a criança no centro de seu processo de 

aprendizado.  

Outra característica das experiências mão na massa é que suas atividades podem ser 

de baixo ou praticamente nenhum custo, com a utilização de materiais reciclados. 

 

 

 

 

 

 

Intencionalidade pedagógica 

O incentivo a colocar a mão na massa desenvolve habilidades como a resolução de 

problemas, imaginação, criatividade, empreendedorismo, capacidade de sistematizar e 

comunicar seu pensamento através das diversas fórmulas artísticas. Uma estratégia 

simples de propor e ter bons resultados é por meio de projetos educativos. 

 

Na Educação Infantil a criança precisa: 

- Brincar 

- Ouvir e cantar músicas 

- Recitar poesias 

- Ouvir e “ler” histórias 

- Dramatizar 

- Imaginar 

- Dialogar 

- Criar e recriar 

- Explorar diferentes elementos 

- Argumentar 
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Como sabemos, do nascimento até os seis anos de idade, as crianças estão 

na primeira infância, período importante para o desenvolvimento infantil. Ao longo desses 

seis primeiros anos, ocorre não somente o crescimento físico, mas o cérebro amadurece, 

as crianças aprendem a se movimentar com maior destreza e ampliam suas capacidades 

de aprender e interagir com os pares. 

Devido essas importantes transformações é que idealizamos o material 

“Experiências de Infância”, composto pelos dois folders apresentados acima, nos quais 

constavam dicas sobre as situações fundamentais que precisam fazer parte da vida das 

crianças antes da alfabetização, bem como sobre o processo de aprendizagem, as  

interações,  a observação e os estímulos necessários, inclusive nesse período de 

distanciamento social, haja vista que o  papel fundamental dos pais e professores é 

promover um ambiente propício para que o processo natural de desenvolvimento ocorra 

positivamente. 

Assim, com tantas experiências vivenciadas em um ano tão atípico, não poderíamos 

deixar de compartilhar com as famílias nosso agradecimento pela dedicação e parceria 

com a escola, bem como a responsabilidade e o comprometimento com a educação das 

crianças. Sabemos que, para muitos pais ou responsáveis, realizar as atividades, revelou-

se desafiador, pois essas atribuições eram somente da escola. Contudo, registramos 

relatos de famílias externando o quão gratificante foi estar mais próximas às crianças, 

ajudando na construção e consolidação dos conhecimentos, reconhecendo que a 

Educação Infantil é a base educacional para as etapas futuras e não apenas um lugar de 

cuidados e brincadeiras sem sentido, como muitos achavam.  

Logo, para finalizar o ano, organizamos um momento dedicado às famílias como 

forma de reconhecer o trabalho que fizeram e retribuir a parceria ao longo desses nove 

meses de ensino remoto. Uma pequena recepção, mas sem aglomeração, com decoração 

natalina para alegrar o ambiente escolar, envelopes com as atividades realizadas pelas 

crianças em casa e vistadas pelos professores, um mimo e uma carta carinhosa foram 

algumas estratégias programadas para a finalização desse ano atípico, mas repleto de 

aprendizagens e notadamente caracterizado pelas parceiras consolidadas entre docentes 

e famílias. 

 

 

 

 

https://revistacrescer.globo.com/Primeira-Infancia/noticia/2017/04/primeira-infancia-importancia-do-comeco-da-vida-do-seu-filho.html
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Capítulo II 

O papel da coordenação pedagógica  

na Educação Infantil 
 

A Coordenação Pedagógica enfrenta vários desafios diários. Almeida e Placo 

(2010) discorrem que, além desses desafios diários, há que se realizar atendimento à 

diversidade, organizar formações dos professores, ter o entendimento da instituição, 

realizar acompanhamento da avaliação da aprendizagem das crianças e manter uma boa 

relação com as famílias, professores e direção escolar. 

A organização do trabalho pedagógico envolve orientar e acompanhar os 

planejamentos e as atividades pedagógicas, realizar estudos, atender aos pais nos 

assuntos referentes ao trabalho pedagógico, observar a rotina e auxiliar os professores 

quanto a organização do tempo, espaços e atividades e assegurar que as crianças não 

fiquem sozinhas sem a supervisão do professor ou assistente. 

O diálogo entre direção e coordenação tem que ocorrer para que as ações 

pedagógicas possam ser concretizadas e principalmente para que a equipe tenha 

segurança no trabalho com as crianças e as famílias. 

O papel do Coordenador Pedagógico na Educação Infantil é primordial, mas 

necessita compreender os movimentos e processos que permeiam a vida da escola de 

Educação Infantil.  

Investigar as especificidades do cotidiano escolar é tarefa das mais 
urgentes, para tentarmos compreender, por exemplo, como os atores 
escolares se apropriam das normas oficiais, dos regulamentos, das 
inovações; que peso têm as relações sociais na aceitação ou na resistência 
a essas normas; que processos são gerados no dia a dia escolar para 
responder às demandas das políticas educacionais, aos anseios das 
famílias e aos desafios do ensino na sala de aula. O conhecimento advindo 
dessas questões é fundamental para a definição de políticas públicas, para 
a gestão dos sistemas educativos e para a formação de educadores. 
(ALMEIDA E PLACO, 2010, p. 13). 
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Compreendemos como a função do Coordenador Pedagógico é valioso na 

Educação Infantil, visto que é ele que articula, organiza, medeia e dinamiza o trabalho 

pedagógico da escola. Em sala de aula não tem como dimensionar o quanto é árdua essa 

função, em razão de que o olhar é apenas para o grupo de crianças, porém na 

Coordenação esse olhar se amplia para a equipe, grupos de crianças e suas famílias. 

O Coordenador Pedagógico não apenas resolve problemas do cotidiano escolar, 

mas observa, analisa e orienta o trabalho pedagógico, articulando a proposta pedagógica 

com o processo de aprendizagem. 

Ao observar, o coordenador é capaz de identificar as necessidades de cada grupo e 

as necessidades individuais, tanto dos professores como das crianças e suas famílias, e 

assim, realizar uma análise dos métodos adotados, de como está sendo realizadas as 

intervenções com as crianças, se os direitos de aprendizagem apresentados na Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) estão sendo garantidos e se as crianças e suas 

famílias estão se sentindo acolhidas. 

É, a partir das observações e análises do cotidiano escolar, que são realizadas as 

orientações no planejamento e nas atividades pedagógicas dos professores. As ações 

pedagógicas utilizadas são embasadas no conhecimento prático e teórico. O conhecimento 

teórico subsidia a busca de novos caminhos para as ações práticas. 

É por meio da observação que se realiza uma análise do que é relevante a ser 

estudado e praticado nas formações continuadas. As formações continuadas são 

essenciais para o trabalho pedagógico da equipe escolar, pois é por meio delas que são 

realizadas leituras e discutidas práticas que possam minimizar as dificuldades do cotidiano 

da Escola de Educação Infantil. 

Ao coordenador cabe ter percepção e sensibilidade para captar o que os 

professores, as crianças e as famílias necessitam, não é apenas ter o conhecimento 

teórico ou prático para acompanhar o trabalho pedagógico, isso vai além, é preciso ter 

empatia e se colocar na situação vivenciada pela outra pessoa. 

Compreendemos que as formações continuadas são essenciais, pois é um 

momento que oportuniza a proximidade entre direção, coordenação, professores, 

assistentes e demais funcionários da equipe que desempenham papel relevante para o 

andamento da Escola, mas para que a formação continuada tenha os objetivos alcançados 

é fundamental que o Coordenador Pedagógico conheça a necessidade de cada turma e da 

equipe escolar. Nesse momento atípico, as formações foram ofertadas pela Secretaria 

Municipal de Educação (SEMED), por meio das Reflexões Pedagógicas, transmitidas pelo 
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canal do Youtube, com participação em tempo real e disponibilização de certificados ao 

final do encontro. Na instituição, realizamos Formações Pedagógicas com temas 

específicos em todos os sábados letivos. 

Para o bom andamento do trabalho pedagógico a equipe precisa estar em sintonia e 

harmonia, cada um tem que ter a consciência do seu papel e da sua importância para o 

bom funcionamento da escola, acima de tudo respeitar a função que cada um exerce e ser 

respeitado. 

O corpo docente tem que ser atualizado quanto às práticas pedagógicas, as ações e 

orientações dadas pela Secretaria de Educação, bem como, devem refletir sobre o 

currículo e estar atento as mudanças que possam existir no campo educacional. Nas 

palavras de Almeida e Placo (2010), 

Os momentos de atuação do coordenador pedagógico como agente da 
formação continuada do professor em serviço são aqueles em que ele se 
reúne com o conjunto dos docentes da instituição escolar para discutir 
questões e problemas pedagógicos, isto é, pertinentes à sala de aula, ao 
conteúdo de ensino, ao desempenho dos educandos e ao relacionamento 
com os alunos. Nessa condição, ele assume o papel de mediador, de 
interlocutor, de orientador, de propositor, de investigador do grupo e com o 
grupo. (ALMEIDA E PLACO, 2010, p. 117). 

 

Constata-se que é essencial ao Coordenador Pedagógico estar atento a cada 

movimento da escola para poder buscar caminhos que possam sanar as dificuldades e 

dúvidas dos professores, como também auxiliar e orientar as crianças e as famílias. 

O cotidiano de um coordenador não é uma tarefa fácil, pois tem que estar atento e 

flexível a todas as situações rotineiras do dia a dia. Almeida e Placco (2010) afirmam que: 

Um exercício importante no cotidiano do coordenador é o do olhar. Seu 
olhar precisa aprender a identificar as tendências de tempo e movimento do 
outro, as necessidades de confronto e interlocução, num movimento da 
prática que se dá num continuum. E esse olhar atendo e cuidado o ajudará 

a melhor organizar suas ações formadoras. (ALMEIDA E PLACO, 2010, p. 
55). 

 

Quanto ao olhar que Almeida e Placo (2010) dissertam, compreendemos que é 

imprescindível ao Coordenador pedagógico. Mas, afinal, quais são esses olhares?  

Os olhares imprescindíveis são o de constatação, de investigação, de análise, de 

ação, de curiosidade, de invenção, de espanto, de amorosidade, de respeito e de reflexão. 
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Cada olhar citado é fundamental para que o Coordenador Pedagógico desempenhe 

seu papel e organize suas ações pedagógicas. É a partir desses olhares que os caminhos 

são traçados para superar as dificuldades encontradas diariamente e que são realizadas 

reflexões quanto as estratégias a serem empregadas e planejadas as formações de estudo 

necessárias ao grupo. 

Oliveira (2012) sublinha que para embasar a prática pedagógica é indispensável 

compreender os direitos da criança, infância e educação infantil. Questionamentos sobre a 

prática pedagógica, observações e registro de cada criança são fundamentais para se 

alcançar os objetivos do planejamento e da proposta pedagógica. Além da busca em 

conhecer o grupo de criança, o Coordenador tem que mostrar aos docentes que é 

imprescindível não agir de forma intuitiva, que é preciso ser levado em consideração os 

princípios e referências que norteiam o trabalho pedagógico da instituição. Segundo 

Oliveira (2012, p. 45), os princípios que norteiam são: 

 

1. atendimento às Diretrizes Nacionais Curriculares para a Educação 
Infantil;  2. a coerência e a articulação das experiências propostas às    
crianças; 3. a inter-relação entre educar e cuidar na prática educativa; 4.o 
papel da interação no desenvolvimento humano; 5. a adequação das 
experiências do ponto de vista do avanço das crianças; 6. a inclusão 
de crianças com deficiências. 

 

 

Segundo Oliveira (2012), esses princípios são fundamentais para guiar o professor 

nas experiências propostas às crianças. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (DCNEI) são fundamentais na organização do planejamento pedagógico 

e objetivam “[...] garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e 

articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens [...]” (DCNEI, 

2010, p. 18). 

Ao coordenador, cabe orientar que a prática pedagógica deve ser fundamentada 

pelos princípios éticos, políticos e estéticos, bem como, ser efetivada a garantia dos 

direitos de aprendizagem de conviver, brincar, explorar, participar, expressar e conhecer-

se por meio dos Campos de experiências articulados com os conhecimentos, práticas 

sociais e as múltiplas linguagens. 

É preciso ressaltar que o professor tem de levar em consideração a autonomia, o 

direito e a valorização da criatividade da criança em sua prática pedagógica. “Mas é 

importante lembrar que as práticas educativas não são oferecidas sem qualquer critério, de 
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modo solto. Elas devem ser alinhavadas de acordo com o projeto pedagógico de cada 

unidade de Educação Infantil”. (OLIVEIRA, 2012, p. 49). 

Acompanhando as ideias propostas por Oliveira (2012), pode-se dizer que a prática 

pedagógica do professor tem de ser coerente e articulada com as experiências 

apresentadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. É 

imprescindível garantir, na educação infantil, o cuidado, a interação entre criança/criança e 

criança/adulto, a preservação do meio ambiente e dos materiais da sala, afetividade e 

valores. 

O modo de articular essas experiências é o que vai distinguir uma instituição 
da outra, o que fará um trabalho singular e adequado para atender uma 
comunidade específica. O ambiente educativo cumpre um papel 
fundamental na integração das experiências infantis. [...] A qualidade do 
ambiente em si pode assegurar muitas das expectativas de aprendizagem 
para a Educação Infantil. (OLIVEIRA, 2012, p. 50). 

 

 O coordenador, juntamente com os professores, precisa organizar os ambientes 

para proporcionar experiências significativas, pois as crianças observam o ambiente e a 

atitude dos adultos. “As crianças prestam muita atenção a tudo o que veem, mesmo 

quando não intencionamos mostrar a elas. Procuram coerência entre o que falamos e o 

que realmente fazemos”. (OLIVEIRA, 2012, p. 51). É relevante que os professores 

juntamente com o Coordenador façam uma reflexão sobre a prática pedagógica. 

Ao coordenador cabe discutir também a respeito da relevância da inter-relação entre 

cuidar e educar na prática pedagógica. “[...] Entende-se que as atividades de cuidado não 

se distinguem das atividades pedagógicas, posto que ambas são aspectos da mesma 

experiência, do ponto de vista da criança”. (OLIVEIRA, 2012, p. 56).  

É fundamental que a rotina seja composta pelos momentos do educar e cuidar, 

principalmente na educação infantil, pois esses momentos acontecem de forma 

indissociável, pois ao mesmo tempo em que educamos, cuidamos. “[...] Assumir a 

intrínseca relação entre educar e cuidar é um importante princípio para a definição de 

práticas educativas”. (OLIVEIRA, 2012, p. 57). 

Nas palavras de Oliveira (2012) a prática pedagógica tem por objetivo atender à 

necessidade e o interesse das crianças:  

[...] é a escola que deve estimular o interesse e a vontade de aprender. 
Nesse contexto, a criança é que deveria conduzir o adulto na escolha do 
que pesquisar e todo o trabalho do professor seria o de alimentar as 
escolhas infantis. (OLIVEIRA, 2012, p. 61). 
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Em tal contexto, é relevante o olhar diário e atento do Coordenador para orientar os 

professores quanto à prática pedagógica, atividades desenvolvidas e as problemáticas a 

serem propostas para as crianças. 

É fundamental que o coordenador perceba o professor para compreender o 

processo da sua prática pedagógica, suas inquietações e teoria de aprendizagem que 

aplica em suas atividades em sala. 

 

2.1 Em tempos de pandemia 

Iniciamos o ano de 2020 com a esperança de que tudo seria melhor. Novos 

conceitos e concepções seriam estudados e discutidos, paradigmas assistencialistas na 

Educação Infantil, rompidos.  

A Lei de Diretrizes e Base, na Seção II, Art. 29 define que:  

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em 
seus aspectos físico psicológicos, intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade. (BRASIL, 1996). 

  

As discussões sobre a Educação Infantil perpassam pelo entendimento de que a 

criança é um indivíduo histórico e de direitos, por isso, efetivar os direitos de aprendizagem 

é fundamental para o desenvolvimento integral delas. 

Novos professores foram apresentados, a organização do trabalho pedagógico foi 

discutida e as salas de aulas foram organizadas para receber as crianças. Orientações 

estavam sendo repassadas diariamente quanto ao processo ensino-aprendizagem a partir 

das observações realizadas pela direção e coordenação em consonância com os 

direcionamentos advindos da SEMED, os quais baseiam o trabalho docente em toda rede 

municipal de Campo Grande-MS.. 

Buscamos despertar nos professores o fazer lúdico, para que percebessem sua 

importância no trabalho pedagógico. O sentar no chão, abraçar, acolher, sentir o que cada 

criança sente, faz parte do processo de ensino-aprendizagem na Educação Infantil. 

Quando finalmente as crianças e os professores estavam adaptados, Planos 

Anuais elaborados, a primeira formação continuada realizada na escola, nos deparamos 

com uma pandemia que já estava assustando o mundo inteiro pelo número de óbitos em 
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tão pouco tempo. Medidas foram necessárias para a segurança da população e uma delas 

envolveu o fechamento de todas as escolas para evitar a acentuada propagação do vírus 

Covid-19, como vimos no Capítulo I. Inicialmente o fechamento seria por apenas vinte dias, 

contudo, em decorrência do aumento de casos de pessoas infectadas, foi necessário 

estender o distanciamento social por período ainda indeterminado. 

Nesses vinte dias iniciais, angústia e dúvidas quanto ao retorno das aulas foram 

recorrentes entre os familiares, professores, coordenadores e diretores. Afinal, as aulas 

irão retornar? Quais medidas serão adotadas? Se as aulas não retornarem, as crianças 

serão prejudicadas? Esses foram alguns questionamentos. 

Enfim, passados os vinte dias e a real necessidade de manter o isolamento, a 

SEMED elaborou os Cadernos de Atividades e Experiências e orientou como seriam 

realizadas as atividades pedagógicas pelas crianças em casa, bem como o trabalho com 

os professores e assistentes, no caso das Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI). 

Almeida e Placo (2010) afirmam que: 

 

Conhecer como cada instituição se apropria das normas do sistema 
educativo e como reage diante dos desafios cotidianos, investigar as formas 
de relação estabelecidas, os mecanismos de apropriação ou resistência, as 
“saídas” encontradas é tarefa das mais relevantes. (ALMEIDA E PLACO, 
2010, p. 14-15). 
  

  
Aos professores, por e-mail, foram repassadas orientações de leitura de textos, 

orientações quanto à organização das atividades curriculares domiciliares e das videoaulas 

para o período de suspensão das aulas presenciais. Novos Cadernos de Atividades e 

Experiências precisaram ser feitos e, para isso, foram necessárias orientações específicas 

para sua elaboração, levando em consideração a realidade das crianças atendidas e da 

comunidade. 

Aos assistentes de Educação Infantil organizamos leituras e discussões de textos. 

Aproveitamos a situação para realizar construção de brinquedos e materiais pedagógicos 

com sucatas e organizar os espaços da sala, algo que no decorrer do cotidiano “normal” 

seria possível realizar apenas nas formações. 

Dada a localização da escola em que atuamos,  uma região extremamente 

carente, em que algumas famílias não têm acesso à comunicação digital, optamos por 

utilizar como meio de comunicação com a família o WhatsApp e o atendimento na Escola, 

pela diretora e coordenadora, para aqueles que não possuem acesso aos meios de 
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comunicação digital, sendo repassadas as orientações dos professores quanto às 

atividades a serem realizadas com as crianças. 

Questionamentos sobre como propor as atividades e de como seriam realizadas 

em casa foram surgindo e, pensando na realidade da comunidade em que as crianças 

estão inseridas e nas condições das famílias, orientamos os professores quanto aos 

materiais utilizados e o tempo destinado para cada atividade, mas logo as dúvidas 

apresentadas foram referentes a repetições das atividades, se poderiam repetir ou não, 

para superar essa dificuldade orientamos que propusessem com objetivos de 

aprendizagem diferenciados, pontuamos que a mesma atividade pode ser apresentada, 

desde que o objetivo seja voltado para outro aspecto da aprendizagem. 

Não poderíamos deixar de falar sobre as orientações das videoaulas. Juntamente 

com a direção, observamos e analisamos cada vídeo, por fim, chegamos à conclusão que 

por se tratar de Educação Infantil, os vídeos não poderiam ser longos, mas deveriam 

orientar sucintamente as propostas das atividades conforme o planejamento enviado para 

a coordenação, apresentando a página do Caderno em que a mesma se encontra, os 

objetivos das atividades, materiais a serem utilizados e como realizar com a criança. 

No decorrer do trabalho pedagógico, percebemos a necessidade de realizar 

reuniões com os professores para relembrar algumas orientações, “compreendo que a 

formação continuada é uma das etapas de preparação do profissional da educação” 

(ALMEIDA; PLACO, 2010, p. 114). 

Os envios da pauta da reunião e das formações ocorreram com antecedência para 

que se apropriassem dos assuntos abordados. Com objetivo de garantir a articulação 

segura entre diretora, coordenadora e professores os instrumentos utilizados para a 

interação e acompanhamento do trabalho foram: e-mail, orientações escritas, reunião 

online (Meet) e aplicativo de WhatsApp. 

Discussões sobre ações que poderiam ser realizadas com as famílias, com o 

intuito de estreitar os laços e fazer com que percebessem a importância de realizar as 

atividades propostas nos Caderno com as crianças em casa estiveram presentes 

constantemente em nosso trabalho. 

Considerando o contexto de suspensão das aulas presenciais nas escolas, as 

atividades desenvolvidas pelos profissionais precisaram ser adaptadas temporariamente. A 

participação efetiva dos professores na elaboração dos Cadernos e nas reuniões 

pedagógicas foi fundamental, pois possibilitou uma reflexão sobre o trabalho pedagógico e 

uma análise da visão de cada professor com relação à atual situação vivenciada. 
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Uma prática essencial ao coordenador e professores é a do registro. Por essa 

razão, orientamos os professores para que realizassem registros semanais para 

comprovar a realização dos trabalhos pedagógicos e, também, para refletir acerca do 

trabalho pedagógico realizado. 

O registro deve ser visto com leveza, não como algo a ser cobrado ou imposto, 

mas como um processo reflexivo do que foi vivenciado e criar memórias que levam a 

reflexão e análise do trabalho educativo. “O ato de escrever o vivido desencadeia um 

processo reflexivo, no qual a vivência restrita e singular torna-se pensamento 

sistematizado, apropriação de conhecimento.” (OSTETTO, 2001, p. 22) 

Neste momento atípico, em que os trabalhos pedagógicos estão sendo realizado por 

meio do teletrabalho, o ato de registrar se faz necessário e essencial. Além do mais, 

permite refletir sobre as práticas adotadas e até mesmo pensar em novas práticas para 

este período, que são propostas e metodologias diferentes das presenciais. 

Ao coordenador, coube levar sua equipe a refletir sobre a importância da prática do 

registro no cotidiano escolar e em pensar como realizar esses registros e em quais 

momentos.  

Para Ostetto (2001, 20), “[...] o registro humaniza o educador, colocando-o de frente 

com suas incertezas, dúvidas, limites, erros, contribuindo para o seu autoconhecimento”. 

Neste momento em que vivenciamos uma pandemia, e em que os trabalhos pedagógicos 

precisaram ser realizados por meio de teletrabalho, esse olhar humanizado se destacou, 

pois nos levou a refletir sobre a prática a ser adotada e adequada a cada grupo de criança 

e comunidade. Por isso, registrar as dúvidas, inseguranças e desafios superados foi uma 

forma de refletir, analisar e propor novos métodos. 

A escrita permite ser reescrita, por isso, resgatar a escrita com os professores é 

importante para o processo formativo. O registro precisa fazer parte do fazer do 

professor(a) e do coordenador(a) e contemplar aspectos descritivos e analíticos. A autora 

nos afirma que 

[...] o registro é, para o educador, uma espécie de diário, que pode bem 
lembrar os diários de bordo ou os diários de adolescentes, nos quais são 
anotados fatos vividos, sentimentos, impressões, confissões. [...] Esses 
diários de que estamos falando, tem a maca do diálogo do educador: 
consigo próprio, com sua prática, seus medos, seus jeitos, seus desejos. 
Como diálogo, é lugar de duvidar e formular perguntas. Também é espaço 
de pesquisar e buscar respostas. Escrever para não esquecer. Lembrar 
para refazer. Tomar distância para aproximar. Aproximar para tentar ver a 
multiplicidade do cotidiano. (OSTETTO, 2001, p. 19-20). 
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Foi por meio dos registros que a coordenação analisou e refletiu sobre as temáticas 

a serem abordadas. Foi um processo reflexivo em que o pensamento foi sistematizado, 

contribuindo para as formações continuadas dos profissionais da instituição nesse período 

de pandemia. 

A finalidade do registro escrito foi apresentar fatos, acontecimentos e reflexões, mas 

principalmente a possibilidade de realizarmos consultas, relembrando fatos e conectando 

situações.  Foi um meio para refletir as ações diárias, bem como refletir sobre a prática e a 

teoria. 

Foi nessa escrita que assumimos a autoria do que estava sendo feito, escolhido, 

decidido com base nas concepções que apoiam a prática, logo, rever concepções e 

conceitos utilizados no trabalho pedagógico também se fez necessário nesse percurso de 

possibilidades e dificuldades. Ostetto (2001) reitera que: 

Registrar o cotidiano não é burocracia! Não é escrever para mostrar ou 
prestar contas a alguém. É, ao contrário, como temos afirmado até aqui, 
comprometer-se com a própria prática, comprometer-se com a coerência de 
uma prática que vai sendo refletida num processo de formação permanente. 
(OSTETTO, 2001, p. 24). 

  
É notório que a prática não caminha sem a teoria. Esse posicionamento sempre 

caminhou em nossas práticas em sala de aula e prossegue na atuação enquanto 

coordenadora. Percebemos que o registro é algo leve e que serve para refletirmos sobre o 

trabalho pedagógico. 

Ao final do primeiro semestre realizamos o Conselho de Classe, foi um momento 

para avaliar e auxiliar os professores nas dificuldades encontradas no teletrabalho. 

Hoffmann (2012) discorre que: 

O termo avaliação [...] refere-se a um conjunto de procedimentos didáticos 
que se estendem por um longo tempo e em vários espaços escolares, de 
caráter processual e visando, sempre, à melhoria do objeto avaliado. Avaliar 
não é julgar, mas acompanhar um percurso de vida da criança, durante o 
qual ocorrem mudanças em múltiplas dimensões, com a intenção de 
favorecer o máximo possível seu desenvolvimento. (HOFFMANN, 2012, p. 
13). 

  

Avaliar o desenvolvimento das crianças não foi possível, pois o acompanhamento da 

realização das atividades ocorreu de forma diferenciada neste momento, por meio de fotos 
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enviadas pelos responsáveis das crianças e a entrega dos Cadernos na instituição pela a 

família. 

No entanto, a realização do Conselho de Classe foi um momento para refletirmos e 

analisarmos a prática pedagógica adotada para este período. Hoffmann (2012) ainda 

pontua que: 

Planejar atividades e práticas pedagógicas, redefinir posturas, reorganizar o 
ambiente de aprendizagem e outras ações, com base no que se observa, 
são procedimentos inerentes ao processo avaliativo. Sem a ação 
pedagógica, não se completa o ciclo da avaliação na sua concepção de 
continuidade, de ação-reflexão-ação. (HOFFMANN, 2012, p. 15). 

  

No início ficou evidente o ressentimento de alguns professores pelas poucas 

devolutivas nas atividades propostas, mas afirmavam compreender as dificuldades, a falta 

de conhecimento tecnológico e a situação de vulnerabilidade que muitas tinham, aspectos 

que contribuíam para a não realização das tarefas. 

Pontuaram sobre a parceria, as dificuldades iniciais na elaboração dos vídeos, 

devido ao pouco conhecimento tecnológico e as dificuldades encontradas na elaboração 

das atividades dos Caderno de Experiências por conta da realidade da comunidade. 

A pandemia fez com que repensássemos as nossas práticas pedagógicas, no início 

não foi tarefa fácil, dúvidas e dificuldades eram constantes, mas com empenho e busca de 

metodologias conseguimos superar e estamos caminhando em um ritmo mais tranquilo. É 

claro que as dificuldades e dúvidas ainda permeiam no trabalho pedagógico, porém 

estamos lidando com mais tranquilidade, sem apavoramento. 

Afinal, temos que pensar primeiramente em nossas crianças, em seu 

desenvolvimento. A educação não pode parar, mesmo que esteja sendo realizada de 

forma remota, precisamos realizar com profissionalismo e carinho, para que as famílias 

percebam que a Educação infantil é essencial para o desenvolvimento das crianças. 
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Capítulo III 

Relatos de professores sobre suas práticas  

no ensino remoto 
 

 

 Nesta parte, damos voz aos professores, colegas que estão se reinventando a cada 

dia para dar continuidade ao processo educativo de forma abrangente e qualificada, 

mesmo diante das incertezas e dificuldades advindas da pandemia da Covid-19.  

O exercício da docência está alicerçado nos conhecimentos específicos da 

profissão, bem como nos saberes e fazeres das relações com o mundo. Portanto, 

refletindo sobre a ideia de que o processo ensino-aprendizagem requer trabalho em 

conjunto e disposição para ensinar e aprender buscamos a compreensão do conceito de 

docência compartilhada para trazer algumas reflexões a esse capítulo. Há muitos relatos 

de experiências e algumas pesquisas realizadas nesse âmbito, porém o referencial teórico 

acerca do conceito ainda é recente.  

Sabemos que a docência compartilhada é ação conjunta, é ato de intervir no seu 

tempo e limite. compartilhando saberes, experiências, ideias... Contudo, essa partilha exige 

comprometimento com todos os envolvidos no cenário educacional, pois como nos diz 

Freire (1996, p. 97), [...] quanto mais solidariedade exista entre o educador e os educandos 

no ‘trato’ desse espaço, tanto mais possibilidades de aprendizagem democrática se abrem 

na escola”.  

A docência compartilhada – nesse caso dialogada nos grupos de professores, 

mediada pelas tecnologias ou exibida das redes sociais – exigiu dedicação, respeito e 

organização. Compartilhar a docência permitiu um olhar para o outro, uma ação solidária 

entre os profissionais da educação, como vistas a aprendizagem das crianças.   

Assumir a responsabilidade pelo ensino é sempre uma ousadia, dar continuidade a 

essa prática em tempos de pandemia e aulas remotas se mostrou ainda mais desafiador, 
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sendo necessário rever planos, mudar rotas, despir-se de antigos conceitos, abrindo-se 

para novos.   

Ensinar é uma tarefa complexa e muitas vezes solitária, a qual exige "[...] conduzir a 

trajetória intelectual da classe como um todo, sem perder de vista o caminho de cada 

sujeito singular" (GOIGOUX, 2007). Assim, ensinar na diversidade e tentar garantir que 

todos os alunos aprendessem foi, talvez, o maior desafio que os professores enfrentaram 

no cotidiano das escolas.  

Embora o fechamento dos espaços escolares por conta da pandemia tenha 

estancado a “troca de figurinhas” nos corredores entre professores e seus pares ou até 

mesmo entre professores e familiares, essas partilhas migraram para as redes sociais ou 

aplicativos de conversa instantânea. Esses novos costumes e o desenvolvimento de 

habilidades mostraram à equipe escolar e familiares que há diversas formas de possibilitar 

a aprendizagem das crianças, pois há diferentes aprendizagens. Ademais todos são 

responsáveis, não somente a escola como muitos pensavam. 

O uso das tecnologias foi apenas uma dessas possibilidades, a qual possibilitou 

troca de experiências e apoio entre professores, equipe técnica e gestores. Aqueles 

docentes que já tinham familiaridade com as tecnologias se aprofundaram ainda mais e, os 

demais, esforçaram-se para dar conta das demandas educacionais nesses tempos 

adversos. Observamos também a parceria entre colegas no tocante ao auxílio àqueles que 

apresentavam maior dificuldade ou mesmo resistência ao uso das tecnologias digitais.  

Assim, surgiram diversos grupos voltados para orientação remota, páginas com 

compartilhamento de conteúdo educacional e divulgação/indicação de aplicativos para 

edição de fotos e vídeos. Sem dúvida, a internet diminuiu as distâncias e aproximou as 

pessoas.  Passamos a conhecer o trabalho realizado por muitos colegas, os quais fazem 

parte da nossa história de vida, dividem o mesmo espaço escolar ou eram desconhecidos 

até então.  

Além de laços estreitados, houve uma mudança na qualidade das relações 

estabelecidas: antes os professores se conectavam em momentos específicos de reunião 

ou formação, enquanto as famílias procuravam as escolas para resolver problemas de 

aprendizagem, indisciplina ou outras. Hoje, as redes sociais permitem conhecermos 

projetos pedagógicos desenvolvidos por professores de diversos lugares e nos grupos das 

salas recebemos sugestões de atividades que puderam ser aproveitadas na construção 

dos Cadernos de Experiências e Atividades.   
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Apesar dos muitos pontos positivos, algumas dificuldades apareceram pelo 

caminho. Em especial, a resistência de alguns professores à inserção das tecnologias, 

bem como o receio em expor o número do celular para familiares dos alunos. Essa barreira 

foi rompida, à medida que os docentes entravam nos grupos de WhatsApp e reiteravam o 

objetivo dos contatos, restritos às questões pedagógicas.  

Ademais, reconhecemos o compartilhamento de práticas como o nosso maior trunfo 

nesse momento, uma vez que as dúvidas são comuns dadas as circunstâncias inéditas do 

distanciamento. Como não há uma receita pronta e passível de ser seguida por todos, 

cada docente encontrou a metodologia que melhor se adequou a sua realidade, 

inspirando-se ou se fazendo inspirar por procedimentos e técnicas divididos por colegas.  

O desafio foi aceito! Um ano diferente! A rotina passou a ser mediada, quase que 

exclusivamente, pelas telas dos celulares e/ou computadores. A casa se transformou em 

lugar de múltiplas funções, promovendo o intercâmbio de espaços e permitindo a 

sobrevivência e a adaptação das práticas educativas, bem como a manutenção do 

compromisso com a docência. O lar se abriu às vivências pedagógicas, constituindo-se 

como cenário para as aulas remotas, espaço de pesquisa e refúgio para o descanso.   

Com a pandemia, 

acreditamos que o papel 

do professor foi 

enaltecido, por 

demonstrar o quanto esse 

fazer exige qualificação e 

comprometimento, 

competências que 

extrapolam a jornada de 

trabalho, exigindo esforço 

intelectual, físico e 

emocional, muitas vezes 

ignorados pela sociedade.  

Como vemos, no atual momento, desvelar o trabalho compartilhado entre os 

colegas mostrou-se como condição essencial para manter a saúde mental e para 

oportunizar a apropriação dos conhecimentos pelas crianças, uma vez que a partilha de 

múltiplas práticas ampliou o leque de possibilidades pedagógicas, iluminando o fazer 

docente em diversos lugares do País.  
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Relato 1 
 

 

Sou a professora Maria Regina de Souza e atuo na Educação Infantil há 9 anos, 

sendo este, meu primeiro ano na Rede Municipal de Educação de Campo Grande-MS, já 

com grandes desafios, dada a pandemia do Covid-19. 

Sem dúvida, a vida cotidiana em circunstâncias da pandemia, foi tirada da 

previsibilidade, da tranquilidade, da rotina, tendo como reflexos insegurança e incertezas.  

Logo, na Educação não foi diferente, sofremos o impacto inicial, mas foi preciso 

seguir, estabelecendo uma nova conexão, dando continuidade ao processo educativo, a 

partir desta nova realidade, o “novo normal”. Foi preciso nos apropriarmos de outros 

mecanismos de trabalho, como por exemplo as “aulas remotas”. No início, surgiram muitas 

dúvidas, sobre o que fazer? Como fazer? Era tempo de nos reinventarmos, recriando e 

ressignificando nossas ações de forma que pudéssemos manter o vínculo com nossos 

alunos.  

A participação da família, sem dúvida foi e continua sendo indispensável nesse 

processo, pois medeiam as propostas de atividades elaboradas para as crianças. É 

importante lembrar que pais não são professores, por isso, foi preciso moderar nas 

solicitações, focar no que é essencial, não aumentando ainda mais o clima de desgaste 

para essas famílias e alunos. E aqui, é onde o desafio cresceu, contar com a receptividade 

dos pais, com a disponibilidade de tempo, de uma boa internet e até mesmo de recursos 

materiais para a execução das atividades propostas. 

Pensando nisso, começamos a produzir vídeos-aulas, muito amadoras, porém 

funcionais, ou seja, um recurso viável para o encaminhamento mais lúdico, criativo e 

divertido das atividades, com especial atenção às proposições, uma vez que a construção 

dos artefatos pedagógicos seria feita pelas famílias.  

 No início, as devolutivas das atividades por parte das famílias eram pequenas 

contudo, tal fato não estava vinculado a não aceitação das propostas, mas as limitações e 

vulnerabilidades familiares. Aos poucos, a participação foi aumentando e observamos a 

satisfação das crianças na vivência das atividades junto com os pais ou responsáveis. 
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Sem dúvida, esse 

“novo normal”, mudou a 

rotina de todos, mas 

também têm sido uma 

oportunidade de novas 

aprendizagens e de 

aproximação familiar por 

meio de brincadeiras e 

experiências propostas 

no ensino remoto.  

Passados mais de 

seis meses desse 

distanciamento social, 

continuamos com o trabalho focado no desenvolvimento integral das crianças, recebendo 

das famílias devolutivas por meio de fotos, vídeos e até mesmo recadinhos amorosos das 

crianças, externando a saudade que sentem da escola, dos colegas e da professora. Isso 

é um alento para o coração e um incentivo para seguirmos nos reinventando. Abaixo, 

compartilhamos alguns registros que ilustram 

as ações mencionadas, em especial a 

necessidade diária de nos reinventarmos.  

              Fonte: acervo pessoal da professora. 
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Relato 2 
 

 
 
 

 

Me chamo Jaqueline Barrichello Carvalho, sou formada em Pedagogia e atualmente 

curso pós-graduação em Neuropsicopedagogia. Atuo desde o ano de 2008 como 

professora da Educação Infantil no município de Criúma, SC.  

 Os tempos que estamos vivenciando tem nos permitido adquirir ou aperfeiçoar 

habilidades relacionadas ao mundo virtual dada as demandas do ensino remoto. Antes da 

pandemia, já estávamos inseridos neste contexto, mas de uma forma diferente e não tão 

direta quanto agora, tanto que nas aulas com as turmas da Educação Infantil já 

utilizávamos os mais variados recursos tecnológicos, os quais nos auxiliavam em nossas 

intencionalidades pedagógicas.  

Atualmente, as aulas para a turma do grupo V, formado por crianças de quatro e 

cinco anos de idade, estão sendo totalmente mediadas pelas tecnologias, com uma maior 

ou menor participação das crianças a depender das condições financeiras e 

disponibilidade de tempo das famílias para auxiliar nesse percurso das aulas remotas. 

Nossas aulas são disponibilizadas pelo Google Classroom e muito semelhantes 

àquelas ministradas presencialmente. Aulas planejadas e norteadas pelos preceitos da 

Base Nacional Comum Curricular, (BNCC), documento que regulamenta a Educação 

Básica e preconiza a interação e as brincadeiras, sobretudo para a etapa da Educação 

Infantil.  

Diante disso, trabalhamos por meio de atividades lúdicas o desenvolvimento de 

habilidades essenciais para vida de cada indivíduo. Para esse período de pandemia, 

criamos alguns recursos pedagógicos que auxiliam nos processos cognitivos, ao mesmo 

tempo em que divertem as crianças. Como exemplo apresentamos a Máquina de Calcular, 

artefato que possibilitou trabalhar contagem oral, diferenciação de cores e realização de 

pequenas somas. Com a utilização de materiais recicláveis, conscientizamos, ainda, sobre 

a necessidade de preservação do meio ambiente. 
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Outra atividade interessante, foi a leitura em voz alta de poemas ilustrados, 

auxiliando no desenvolvimento da atenção e da oralidade, colaborando, também, para a 

consciência e a memória fonológica, a entonação, o ritmo e a sensibilidade poética.  

Também propusemos contação de histórias, tendo 

fantoches como recursos pedagógicos, despertando nas 

crianças o imaginário e a ludicidade, bem como enredos 

que possibilitaram lidar com dificuldades, sentimentos e 

emoções. 

Sabemos que as interações sociais são 

extremamente importantes no contexto escolar, porém, 

virtualmente essas conexões ficam um pouco desconexas, 

mas precisamos compreender que é um período pelo qual o 

mundo todo está passando e que as medidas de 

distanciamento são necessárias.  Devemos ter ciência que, 

mesmo distantes fisicamente, podemos fazer o nosso melhor 

sempre, afinal, as crianças merecem a inteireza da prática intencional. 

 

História “A magia do alfabeto” 

 
 

 

Máquina de calcular 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo pessoal da professora. 
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Encaixa ou não encaixa? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                   

          Qual a sequência?                                                 Pizza fake    

 
 

Fonte: acervo pessoal da professora. 
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Relato 3 

 

 

 

Sou a professora Nathany Assis de Menezes Silva Vital, graduada em Pedagogia 

pela Faculdade Anhanguera e em Artes Visuais pelo Centro Universitário Leonardo da 

Vinci – Uniasselvi. Possuo Especialização em Educação Especial pela Faculdade 

Novoeste e neste ano estou atuando com o Grupo 4 em uma instituição da rede municipal 

de ensino de Campo Grande-MS.  

Neste momento de pandemia, a solução para dar continuidade as atividades 

pedagógicas foi adaptar minha rotina escolar em casa, pois o que fazia presencialmente 

para cativar as crianças, sobretudo com o uso de artefatos lúdicos, foi interrompido dada a 

necessidade do isolamento social. Diante desse cenário, senti que precisava repensar 

minhas práticas, adequando ao modelo do ensino remoto.   

           Contudo, uma dúvida surgia: como apresentar propostas de experiências 

agradáveis e educativas utilizando diversas ferramentas tecnológicas? 

Confesso não ter muita desenvoltura com tais ferramentas, mas decidi investir 

tempo para aprender e, em poucos dias, já estava entregue de corpo, alma e coração ao 

ensino remoto. Reconheço que na minha profissão, estar aberta às mudanças é essencial, 

mas nos acostumamos com o ambiente da sala de aula convencional e, por vezes, 

deixamos de utilizar os recursos tecnológicos disponíveis e acessíveis para o contexto 

escolar. 

Inicialmente, senti certa apreensão, ocasionada pela insegurança e pela novidade 

que esse momento nos trouxe. Ensinar crianças na faixa etária de 4 e 5 anos mediada 

pelas tecnologias se apresentou como um desafio. 

 Busquei inovar, pesquisando sobre as ferramentas, aplicativos, sobre a edição de 

vídeos, sobre como usar chroma key, editar imagens e tudo mais. Esse interesse e a 

urgência do aprendizado, com vistas a tornar mais atrativa a interação com meus 

pequenos. Compartilhei ideias com colegas professores e, juntos, aprendemos o 

significado de apoiar um ao outro, bem como a manter a prática da troca de experiências.  
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Sem dúvida manter a concentração das 

crianças não é fácil, imagina competir com várias 

mídias que estão presentes no cotidiano delas, 

dessa forma a ludicidade tem me ajudado a 

abrilhantar cada vez mais minhas aulas, bem 

como manter o vínculo com as crianças e famílias. 

O planejamento semanal é bem estruturado e 

garante a organização prévia dos recursos e a 

otimização do tempo.  

Gosto muito de trabalhar com o imaginário 

das crianças, por isso utilizo muita contação de 

história com recursos confeccionados a partir de 

materiais reciclados, ou seja, de fácil acesso para 

todos.   

Essa didática de interação tem refletido em bons resultados, ou seja, um saldo 

positivo até aqui.  As famílias acompanham as aulas no horário regular e, aquelas que 

possuem qualquer impedimento, cumprem nosso acordo com o envio das fotografias das 

crianças realizando as atividades no final de 

semana. Reconheço as dificuldades das famílias e 

deixo bastante claro que o importante é a educação 

não parar, pois as crianças precisam concluir essa 

etapa do seu desenvolvimento mesmo que não seja 

de forma presencial. 

Diante de todas essas vivências surgiu, em 

parceria com uma amiga que também atua na 

Educação Infantil, a página @caixadacriativamente 

no Instagram. Neste espaço, diariamente, 

compartilhamos ideias, sugestões e inspirações 

criativas e lúdicas de recursos pedagógicos para 

deixar as aulas mais interativas, especialmente 

neste momento de distanciamento social. 

Por fim, apresento alguns recursos confeccionados com muito carinho, objetos 

recicláveis que nas mãos de uma professora se transformam no que a imaginação puder 

criar: 
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 Recurso “Cachinhos dourados e os três ursos” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      Recurso “A casa e seu dono” 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recurso “O sapo” 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo Criativamente, 2020. 
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Relato 4  

 
 
Sou a professora Leidimara Liria Soares, possuo graduação em Pedagogia pela 

Faculdade Luterana do Brasil – ULBRA e especialização em Neuropsicopedagogia pelo 

Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI. Atualmente estou como professora 

de Educação Infantil da rede pública de Campo Grande – MS, atuando com os Grupos 4 e 

5, crianças na faixa etária de 4 e 5 anos.  

Com o fechamento de escolas, as aulas remotas e todo o processo de 

distanciamento social que a pandemia de Covid-19 causou, nós professores buscamos nos 

reinventar, pois o cenário atual levou a escola para dentro de casa. Isso fez com que eu 

produzisse e desenvolvesse atividades para as crianças e com as crianças.  

O ensino remoto, num primeiro momento, fez com que eu abraçasse e explorasse 

novas tecnologias, transformando essas em ferramentas pedagógicas, me permitindo 

assim aproximar das crianças e seus familiares, tentando com isso reduzir ao mínimo a 

defasagem das crianças no seu processo global de aprendizagem. Mas como garantir 

essa interação com crianças de 4 e 5 anos da educação infantil?  

Observei-me numa situação totalmente nova, pois o meu trabalho diário é 

praticamente entre trocas e interações com as crianças, seja na roda de conversa, roda de 

músicas, no momento de contação de história ou nos jogos e brincadeiras presenciais.  

Diante disso, questionamentos surgiram: como despertar o interesse dos pais e das 

crianças para uma troca fundamental nesse momento? Como estimulá-los a ensinar seus 

filhos em casa de modo remoto? Dessa forma, iniciei a produção de vídeos contando 

histórias com a utilização de palitoches como recurso pedagógico, convidando as crianças 

a mandarem áudios no WhatsApp da cantiga ou música preferida, confeccionando e 

adaptando recursos visuais com diferentes materiais reciclados para serem usados nas 

aulas interativas. Assim, surgiram muitos artefatos, os quais ilustraram os vídeos...  

Para trabalhar, “Os três porquinhos”, um conto clássico, fantoches do personagem 

foram confeccionados e deram vida ao enredo. Para ilustrar a parlenda, “A galinha do 
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vizinho”, por que não confeccionar uma galinha gigante para ajudar a contar os ovos? A 

cantiga dos “Indiozinhos”, ficou ainda mais atrativa, pois utilizamos barquinho e 

prendedores de roupas com números para identificar a quantidade de índios. O conto 

“Chapeuzinho Vermelho” foi contado por meio de um avental de história... Esses foram 

apenas alguns artefatos criados e compartilhados, tudo isso para prender a atenção das 

crianças e garantir a aprendizagem de forma lúdica e significativa, estimulando a 

imaginação e criatividade delas.  

A partir dessas proposições, notamos uma interação maior das famílias no grupo do 

WhatsApp, grupo esse que foi 

criado exclusivamente para 

orientar os pais ou responsáveis 

de como realizar as atividades 

propostas pela escola.  A 

participação das crianças no 

grupo veio gradativamente, por 

meio de vídeos mostrando as 

brincadeiras realizadas em 

conjunto com a família, a 

confecção de um robô com 

materiais reciclados, ou então 

com pequenos áudios contando 

como tinha sido a experiência da aula naquele dia ou mesmo o compartilhamento de 

imagens das atividades realizadas em casa.  

Como todos os professores, tive que repensar a minha prática pedagógica, iniciando 

a utilização de tecnologias educacionais capazes de auxiliar no processo ensino-

aprendizagem e potencializar os saberes das crianças. 

Então por que não compartilhar essas ideias e experiências com outros professores, 

foi assim que surgiu em parceria com uma amiga e, também, professora de Educação 

Infantil a página @caixadacriativamente no Instagram. Neste espaço, diariamente, 

compartilhamos ideias, sugestões e inspirações criativas e lúdicas de recursos 

pedagógicos para deixar as aulas mais interativas, especialmente neste momento de 

distanciamento social. A seguir, compartilho alguns dos recursos já produzidos e 

disponibilizados no Instagram: 
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           Recurso “Os três porquinhos” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                        Avental de história 
 

 
 
 
 

 

 

Recurso “A galinha do vizinho” 

 
               Fonte: acervo Criativamente, 2020. 
 



 

 
97 

Recurso “Um amor de família” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
. 

 

 
 
 
 

Jogo Pega barata 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: acervo Criativamente, 2020. 

 

 



 

 
98 

Relato 5 
 

 

 

  Sou a professora Kátia Rosely Paez, graduada em Pedagogia e pós graduada em 

Educação Especial. Atuo como docente desde 2017, na rede pública do município de Porto 

Murtinho, MS.  

   Fui convidada para relatar um pouco da minha experiência docente neste momento 

de pandemia e, início essa escrita, voltando ao passado, recordando a minha trajetória 

docente de 2017 à fevereiro de 2019... Sem dúvida tínhamos uma rotina escolar tranquila, 

apenas os desafios impostos pelo início letivo, bem como as correrias comuns das 

festividades escolares e de fim de ano, as quais exigem multifunções dos professores. 

Contudo, nesse breve retrospecto, jamais imaginei o que estaria por vir... 

     Chegou 2020, o ano letivo iniciou com o preparo das salas para esperar as crianças 

– decoração do espaço, lembrancinhas de boas-vindas, formação pedagógica sobre a 

implantação da nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) – realmente iniciamos o 

ano com muitas novidades e uma responsabilidade imensa de transformar o espaço para 

que as crianças tivessem a melhor experiência na Educação Infantil. 

   Em fevereiro organizamos um carnaval na escola, com muito colorido, máscaras, 

músicas e alegria... Oh, quanta alegria! 

   Na primeira reunião pedagógica ocorrida em março, discutimos e definimos com a 

equipe técnica e docente acerca das datas comemorativas, lembrancinhas, reunião de 

pais... Ideias, muitas ideias...  Em na sala de aula, os alunos já estavam adaptados, o 

planejamento estava adequado, as práticas estavam sendo compartilhadas entre os 

colegas.  Dias depois, a direção bate à porta e informando a suspensão das aulas a partir 

do dia seguinte dada a pandemia do Corona vírus! Como assim, perguntei? – Calma, fica 

tranquila! Serão apenas 15 dias! – disse a diretora... 

   Encerramos o dia com a certeza de que tudo voltaria ao normal em duas 

semanas, mas nada foi como planejamos e seguimos com as aulas remotas há mais de 6 

meses. 
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         Tivemos que nos reinventar e criar estratégias de ensino diferenciadas, atrativas e 

envolventes. Como ensinar a distância crianças pequenas? Os desafios do ensino remotos 

foram colocados a prova... tudo parecia tão novo para nós, pois estávamos acostumados 

com a presença física e as práticas mediadas pelos recursos concretos.  

    Criamos um grupo de WhatsApp, inserindo os familiares, professores das turmas 

e direção escolar para repasse das atividades.  Iniciamos também a produção de vídeos e 

outros materiais com envio para esse grupo no aplicativo.  Observamos que nem todas as 

famílias tinham recursos para realizar as atividades propostas, pois nossa escola atende 

um número considerável de crianças carentes. Diante disso, optamos pelas atividades 

impressas com retirada na escola ou envio por e-mail. 

Em seguida, mantivemos as atividades impressas e acrescentamos o envio de kits 

com recursos concretos diversos para as crianças. Também demos continuidade a 

produção dos vídeos, demonstrando as atividades diárias, a rotina escolar e outras 

surpresas, uma forma de nos manter 

presentes de forma virtual.  

Para atingir a totalidade de pais da 

sala, nós ligamos para as famílias e 

solicitamos a ida até a escola para 

retirarem os kits das crianças, com 

recursos e mimos preparados com carinho 

e cuidado,  

As famílias dão retornos positivos 

sobre as ações implementadas pela 

escola, elogiam, tentam se fazer presentes, 

relatam as expectativas para os próximos 

kits, expõem a importância dessa 

aproximação mesmo em tempos de 

pandemia.  

Enfim, como docente tenho 

aprendido a melhorar, inovar e reinventar 

minha prática pedagógica. Os pais têm aprendido a importância da parceria entre família e 

escola e, juntos, estamos oferecendo uma educação de qualidade as nossas crianças, 

mesmo que seja por meio do ensino remoto.   
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Abaixo, imagens de alguns recursos e mimos produzidos para esse período de 

atividades remotas: 

 

Mimos com a temática Folclore 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Palitoches 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: acervo pessoal da professora. 
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Relato 6  

 
Sou a professora Franciele dos Santos Costa, especialista em Atendimento 

Educacional Especializado e em Educação especial com ênfase em educação Inclusiva, 

professora da Sala de Recursos Multifuncionais em uma Escola Pública Municipal de 

Campo Grande-MS e mestranda da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. 

É de senso comum que esta pandemia nos exigiu mudanças no âmbito profissional 

e de vida num modo geral. Reaprender novas estratégias de ensino e aprendizagem foram 

resultados de questionamentos a partir desta vivência.  

Nas primeiras semanas da quarentena, não estávamos dimensionando o tempo real 

no qual este distanciamento social seria realmente necessário. Mas ao passar dos dias, 

com o comunicado de que a quarentena se estenderia por prazo indeterminado, foi 

necessário criar um plano de atendimento não só aos estudantes, mas para os 

profissionais que auxiliamos.  Portanto, por meio de diálogo entre as professoras da Sala 

de Recursos Multifuncionais da unidade escolar, pensamos de que forma poderíamos 

contribuir de maneira significativa para o fazer pedagógico dos professores de apoio, que 

compõem o grupo de atendimento à Educação Especial na nossa escola. 

Começamos uma formação, por meio de Lives1, que aconteceram duas vezes por 

semana, onde o objetivo principal era a produção de jogos e materiais de apoio 

pedagógico para o atendimento às crianças com necessidades educativas especiais. 

Assim como, a troca de experiências entre todos os participantes. Pois, cada apresentação 

foi realizada por um dos profissionais.  

Ao longo das lives, e à medida que eram entregues os cadernos de atividades das 

crianças, por sugestão de uma das professoras de Apoio Pedagógico, criamos a Sacola 

Pedagógica. Uma forma de agrupar os jogos e materiais confeccionados para as crianças 

a fim de apoiá-los na execução das atividades propostas. 

                                                   
1 Transmissão por vídeo em tempo real. 
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Percebemos o empenho de todos em colaborar para que a cada encontro para 

estudo, pudéssemos ampliar nossos conhecimentos. O retorno das famílias que 

receberam os materiais de apoio também foi significativo e gratificante. 

Dessa forma, seguimos em estudos buscando sempre melhores formas e condições 

para que os responsáveis que estão em casa possam mediar o conhecimento com suas 

crianças.  

 

Maçã das letras 

 

  
Fonte: acervo pessoal da professora. 

 

Objetivo do jogo: 

- Aprender novos sinais e reforçar o conhecimento prévio sobre os sinais (Libras) que 

provém de cada configuração de mão. Para ouvintes o mesmo jogo pode ser feito com as 

vogais ou letras do alfabeto, como estímulo à ampliação de vocabulário. 

 

Confecção: 

- 1 placa de isopor ou papelão (cortar no formato de uma maçã); 

- 4 cores de E.V.A em cores diferentes; (uma cor encapa a maçã, outra faz as mãozinhas 

em Libras), os detalhes (bicho e talo da goiaba) podem ser feitos com retalho.  

- 1 folha de colorset colorido para colar entre a base e o E.V.A da goiaba; 
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- Moldes das mãozinhas com sinais (Libras) dos numerais ou impressas para colar, se a 

base for de papelão. 

- Marcador permanente preto para CD (ponta dupla) para delinear os traços das mãos em 

E.V.A e para escrever o alfabeto na letra cursiva; 

- Carimbo das letras do alfabeto bastão para carimbar os pequenos círculos na base da 

goiaba; 

- Cola gel e/ou cola quente, régua e tesoura (ponta fina). 

 

Como jogar: 

- Pode ser jogado em dupla. As regras podem variar de acordo com a idade das crianças e 

seu entendimento sobre o alfabeto. Ganha quem encaixar as peças corretamente mais 

rápido. 

 

Giro das configurações de mãos 

 

 
Fonte: acervo pessoal da professora. 

 

Este jogo foi confeccionado a partir da necessidade de material apropriado para o 

ensino das configurações de mãos, um dos parâmetros da Libras. 
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Objetivo do jogo: 

- Aprender novos sinais e reforçar o conhecimento prévio sobre os sinais (Libras) que 

provém de cada configuração de mão. Para ouvintes o mesmo jogo pode ser feito com as 

vogais ou letras do alfabeto, como estímulo à ampliação de vocabulário. 

 

Confecção: 

- Uma tampa de caixa de pizza encapada de acordo à criatividade de cada um; 

- Configurações de mãos impressas e recortadas ou letras do alfabeto; 

- E.V.A colorido ou criative paper (9 cores diferentes); 

- Uma seta de E.V.A ou papelão (recortar um círculo na base da seta e inserir um pequeno 

cilindro que a faça girar). Nesse jogo foi utilizado E.V.A. 

- Cola gel e/ou cola quente, régua e tesoura. 

 

Como jogar: 

- O número de jogadores é ilimitado. Em círculo cada um irá girar a seta e realizar um sinal 

de acordo com a configuração de mãos que cair. As regras podem variar de acordo com a 

idade das crianças e seu entendimento sobre a língua. Quem não souber passa a vez, na 

segunda vez que não responder, sai do jogo. Ganha quem ficar por último. Obs.: não 

podem repetir os sinais ou as palavras. 

 

Dominó em libras 

 
Fonte: acervo pessoal da professora. 
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Este dominó foi confeccionado a partir da necessidade de material apropriado para 

o ensino da Libras na Sala de Recursos Multifuncionais com Atendimento Educacional 

Especializado à Surdez. 

 

Objetivo do jogo: 

- Aprender os números em Libras; relacionar números quantidades; estimular raciocínio 

logico e concentração; compreender e obedecer às regras e comandos. 

 

Confecção:  

- 1 placa de isopor (cortar 28 peças de 5cmx10cm) ou papelão na mesma medida; 

- 3 folhas de E.V.A em cores diferentes; 

- Moldes das mãozinhas com sinais (Libras) dos numerais ou impressas para colar, se a 

base for de papelão. 

- Marcador permanente preto para CD (ponta dupla) para delinear os traços das mãos em 

E.V.A 

- Cola gel e/ou cola quente, régua e tesoura. 

 

Como jogar: 

- Pode ser jogado de 2 a 4 participantes com 7 peças cada um. Inicia que tiver o “carroção” 

maior, peça 6/6. A cada rodada os participantes terão que encaixar uma peça de valor 

igual à disposta no jogo, se não encontrar, precisará comprar uma nova peça no monte. Se 

não houver monte, passa a vez. Vence quem ficar sem nenhuma peça primeiro. 
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Relato 7  

  

 Meu nome é Alini Parreira Bueno e sou professora na Educação Infantil, com 

formação em Normal Superior, pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) 

e Pós-graduação em Educação Especial, pela Uniasselvi. 

Estou na educação há quase 15 anos e a escolha se deve ao fato de considerar a 

docência uma das profissões mais prazerosas. Apesar dos desafios, é gratificante 

transmitir e receber conhecimentos, poder criar laços com as crianças e ver o 

desenvolvimento de cada uma. Ensiná-las é um privilégio, é saber que todos os dias é uma 

novidade, um olhar amoroso, uma reação diferente, uma alegria. É onde me sinto amada 

da forma mais sincera. Não me atento somente às atividades, mas em compartilhar afetos, 

enfim, adoro estar ali com as crianças, pois é onde me sinto feliz e realizada. 

O período de aulas não-presenciais trouxe novos desafios. Foi preciso reinventar 

minhas ações como profissional e dominar novos métodos para lecionar a partir das 

propostas do ensino remoto. 

No início houve uma grande tensão, medo, preocupação com o futuro, 

preocupação com os familiares, amigos queridos, companheiros de trabalho, minhas 

crianças... O que seria de nós? Estávamos vivendo um futuro incerto. 

 Posso dizer que a maior dificuldade foi no início desse distanciamento social, pois 

não sabia como preparar as aulas remotas e gravar as vídeos-aulas, uma vez que a 

proposta organizada no início do ano precisou ser reorganizada frente a realidade imposta 

pelo Corona vírus. 

Precisei aprender a gravar as vídeos-aulas, e, principalmente, perder a vergonha 

de aparecer nos vídeos. Também foi preciso refletir sobre tais vídeos, afinal, seria 

necessário cativar as crianças.  Nesse percurso, foi necessário pensar em alternativas 

diferentes para apresentar as atividades de maneira criativa e divertida, para não se tornar 

um processo cansativo para as crianças e famílias. 

Passado um tempo considerável desde que tudo isso começou, posso dizer que 

estou mais tranquila e que venho obtendo sucesso. Sucesso esse que também se deve a 
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parceria da coordenação pedagógica da instituição em que atuo. Esse apoio foi 

fundamental para me fortalecer e encorajar, mas também como suporte prático, com 

sugestão de atividades, envio de materiais, vídeos, histórias e sanando minhas dúvidas. 

Essa união, troca e comunicação tem feito a diferença nesse momento que 

estamos vivendo. O processo educativo na pandemia ainda é um grande desafio, mas a 

parceria entre a equipe escolar e as famílias e essencial. Sou grata a coordenação 

pedagógica por acolher minhas dúvidas e angústias com equilíbrio e sabedoria, apontando 

as soluções sem perder o foco, sempre com tranquilidade e competência. 

 Quanto aos recursos pedagógicos, foram muitos e todos serviram para atrair a 

atenção das crianças e facilitar a aprendizagem, tornando o ensino remoto mais lúdico e 

criativo.  Apresentamos nas figuras abaixo alguns dos recursos utilizados 

 

Recursos pedagógicos 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: acervo pessoal da professora. 

 
 



 

 
108 

Recursos pedagógicos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo pessoal da professora. 

 

Recursos pedagógicos 

 

 

 

 
 

 

Fonte: acervo pessoal da professora. 
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Relato 8  

 

 

 Meu nome é Marly Rosa de Castro, sou formada em Pedagogia e possuo Pós-

graduação em Educação Especial. Atuo há 10 anos como professora na rede municipal de 

Campo Grande, MS. 

No início do ano fomos afetados por um inimigo invisível, causando prejuízos que 

mudou a rotina das pessoas, a pandemia do Covid-19. Por conta disso, foram tomadas 

medidas emergenciais, as quais incluíam o distanciamento social, afetando a rotina de 

trabalho escolar.  

Devido à pandemia as escolas foram fechadas para preservar a saúde de 

estudantes e funcionários, contudo, para amenizar os prejuízos à educação, a rede pública 

viabilizou estratégias para dar continuidade ao processo ensino-aprendizagem por meio 

das atividades remotas. Logo, professores, coordenadores e diretores foram desafiados a 

mudar suas práticas educacionais e de gestão. 

Com nossas crianças em casa, aderimos as aulas on-line por meio de vídeos, 

explicando as atividades, canal de TV, Cadernos de experiências e outros recursos. 

Sem dúvida, para nós, professores de Educação Infantil, está sendo um grande 

desafio o ensino remoto, haja vista as especificidades da atuação pedagógica nessa etapa 

de ensino. Contudo, seguimos ressignificando as práticas para assegurar uma boa 

experiência formativa mesmo no cenário atual. 

Cabe ressaltar ainda o papel da coordenação pedagógica nesse cenário de 

mudanças, pois o trabalho em parceria garante a efetividade das ações e a continuidade 

de um trabalho de excelência para as crianças. 

Com relação aos recursos, a proposta de criação considerou o desenvolvimento 

de aspectos como imaginação e criatividade, pois as ações lúdicas cativam e fazem 

sentido para as crianças. 

 Abaixo, alguns dos recursos trabalhados nos vídeos: 

 
 

 



 

 
110 

Recursos pedagógicos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fonte: acervo pessoal da professora. 
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Relato 9  

 

 

 

Meu nome é Kelli Cristini Mehret. Sou formada em Pedagogia pela Universidade 

Estadual de Mato Grosso do Sul e atuo na educação desde 2010, onde iniciei como 

assistente de sala em escolas particulares. 

Comecei a pensar em cursar a faculdade de Pedagogia por influência de alguns 

familiares que já atuavam, mas não demorou para me apaixonar por essa área e ter a 

certeza de que escolhi a profissão certa, pois lecionar é algo que vai além da sala de aula.  

Pensar que podemos fazer a diferença na vida de alguém, transformando realidades é 

uma responsabilidade que eu aceitei e que de certa forma também transformou a minha 

vida. 

A interrupção totalmente inesperada das aulas presenciais em março de 2020, 

tomou a todos com muita surpresa, além de enfrentar o medo em relação a doença 

tivemos que nos adaptar a um novo formato de aulas, começamos a correr para descobrir 

como ensinar a distância, sem nunca ter aprendido. Particularmente precisei sair da minha 

zona de conforto e aprender a trabalhar com as novas tecnologias, a pensar de forma 

diferenciada adequando-me a realidade que a maioria das famílias vive. 

A falta de recursos, acesso limitado à internet foram apenas alguns dos obstáculos 

enfrentados. Mesmo frustrando-me em alguns momentos por não ter o apoio de muitas 

famílias, posso dizer que a relação com a coordenação foi um diferencial, pois com a 

condução de um trabalho organizado tudo se tornou mais leve neste período difícil para 

todos. Creio que em tempos de pandemia, o desafio maior foi sair do comodismo, que a 

correria do dia a dia sempre nos colocou. 

Num cantinho no cômodo de casa foram montados cenários para viabilizar o 

repasse das orientações e atividades pedagógicas diárias. Para a criação dos vídeos, 

intensificamos a utilização de recursos visuais, alguns confeccionados, outros adquiridos 

ou emprestados de colegas professoras. Usamos ainda recursos tecnológicos, tais como 

aplicativos que possibilitaram editar os vídeos com riqueza de detalhes, prendendo a 

atenção das crianças e, também, dos familiares.  



 

 
112 

As propostas viabilizadas por meio dos Cadernos de experiências, atividades e 

vídeos foram ao encontro das demandas na Educação Infantil, tendo as crianças como 

protagonistas das ações e com a utilização de recursos de baixo custo ou recicláveis, 

considerando as condições das famílias. Como exemplos apresentamos duas das 

atividades realizadas: 

- Atividades com prendedores de roupa: propusemos a brincadeira de diferentes 

maneiras: em um momento foi solicitado que as crianças utilizassem os prendedores para 

colocar e tirar das bordas de uma vasilha ou saladeira por exemplo. Em outro momento, 

que prendessem pedaços de tecidos em um varal ou barbante que estivesse na altura 

deles. 

- Atividade de encaixe com tampas: solicitamos aos pais que colocassem a disposição 

das crianças vários potes e vasilhas destampadas, a sugestão era que achassem as 

tampas e realizassem o movimento de tampar, trabalhando assim a coordenação motora. 

As propostas acima são apenas uma pequena mostra do que foi elaborado e 

pensado para que as crianças pudessem ter ricas experiências mesmo fora da sala de 

aula. A seguir, alguns recursos criados e apresentados nas aulas remotas: 

 
Fonte: acervo pessoal da professora. 
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 Relato 10  

 
 

Meu nome é Daniela Sírtoli. Sou graduada em Pedagogia pela Uniasselvi e pós-

graduada em Psicopedagogia pela instituição Faveni. Atuo na educação há 8 anos, sendo 

2 anos no Ensino Fundamental e 6 anos na Educação Infantil 

 Com a chegada da pandemia provocada pelo COVID 19, eu enquanto professora de 

Educação Infantil, lecionando para um grupo VI, com crianças entre 5 e 6 anos de idade, 

fiquei imensamente assustada, pois foi preciso coragem e ousadia para reinventar uma 

prática pedagógica que pudesse entrar nos lares das famílias que faziam parte, até então, 

da estrutura escolar, onde deixavam seus filhos no horário matutino sobre minha 

responsabilidade.  

Com a necessidade de isolamento social provocado pelo COVID 19, fomos 

surpreendidos no início das atividades letivas, quando estávamos iniciando a construção 

dos laços de afetividade e interação com as crianças e seus familiares. Conheci as famílias 

recebendo as crianças pela manhã, e algumas no período da tarde.  

E de repente veio à necessidade de reestabelecer essa confiança e demonstrar o 

trabalho realizado com os filhos, estendendo-se ás famílias com o sistema remoto, com 

atividades à distância, uma forma eficaz até então realizada no ensino superior e muito 

criticada por profissionais da área. 

 No início, atividades complexas, com poucas devolutivas, muitas crianças e famílias 

sem acesso. Veio a realidade referente a desigualdade social, aquela que estava 

mascarada pelo poder público político. E aqui abriu uma nova lacuna para preocupar-me, 

pois teria que abranger aquelas crianças que não tinham acesso aos recursos digitais ou 

mesmo as dificuldades das famílias em acessar a plataforma e utilizar o aplicativo. 

Refletindo sobre todas as possibilidades, trocando ideia com colegas e amigas de 

trabalho, colocando-me no lugar da família descobri que elas não haviam lecionado por 

alguns anos e talvez não soubessem com propriedade aquilo que eu enquanto profissional 

desejava. 
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Então, a simplicidade chegou, bateu á porta e com muito diálogo com os familiares 

foi preciso compreender os desafios, as dificuldades enfrentadas em cada casa com suas 

especificidades e a flexibilidade tomou conta das aulas remotas bem programadas. 

Assim passei a desenvolver atividades utilizando como recurso a literatura infantil, 

pois a compreensão e interpretação de mundo são imprescindíveis para ampliar a 

capacidade de raciocínio e desenvolvimento dos pequenos que estão em formação 

cognitiva, afetiva, emocional, psicomotora, entre outras. Através da literatura pode-se 

abranger todos os campos de experiência que permitem o desenvolvimento na oralidade, 

nas possibilidades de escrita, na destreza, no encantamento imaginário, nas relações 

pessoais e interpessoais e na criação.  

A literatura passou a fazer parte das nossas atividades, e as famílias reavivaram a 

cada dia o aconchego do lar, os laços de afetividade que para muitos já não existia. A 

pandemia veio para nos mostrar que além de alfabetizado, de saber as letras e os 

algarismos sequenciados de numerais, precisamos compartilhar com as crianças a 

afetividade com o próximo e consigo mesmo, a capacidade de vencer na diversidade, e a 

importância do amor. 

E assim trabalhei várias histórias como “Qual a cor do amor?”, O bairro de Marcelo, 

Clact, clact, clact, O Galo gripado, O sanduiche da Maricota, A história das vogais. 

Algumas parlendas para recitarem e registrarem com objetos, foi possível trabalhar rótulos 

e embalagens, que são materiais de fácil acesso para as famílias e estou iniciando uma 

sequência didática sobre os cinco sentidos do corpo humano, na qual realizarei atividades 

de concentração, atenção, tato, cheiro, sabor, e musicalização. 

Os dias não têm sido fáceis, mas com muito estudo e dedicação é possível superar 

os desafios dessa profissão que escolhi e zelo todos os dias. A pandemia e o isolamento 

social veio capacitar-me para ampliar o conhecimento, me tirando da zona de conforto, me 

fazendo ir além do propósito do ensino presencial, mostrando que a tecnologia deve ser 

uma ferramenta para qualquer momento, e não somente para o desespero e a tragédia 

que sondou inúmeras vezes os lares e profissionais de todas as áreas de conhecimento. 

Hoje sei e afirmo para mim mesma, que o mundo NOVO da educação não tem espaço 

para estereótipos, a coletividade precisou abraçar-se para atingir os objetivos que antes 

eram individuais e aprendemos que sozinhos hoje não somos ninguém! 
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Considerações finais 
 

As possibilidades e as dificuldades nos caminhos 

percorridos 

A rotina nas instituições escolares, na pandemia do coronavírus sofreu uma 

reviravolta do dia para a noite, como se um tsunami tivesse mesmo passado e varrido 

todos os planos feitos para o ano de 2020, em termos de proposta educacional nas 

escolas. De maneira inesperada, todos tivemos que nos manter em distanciamento social, 

impondo uma transição do ensino presencial para o ensino remoto, em todos os 

segmentos, inclusive para a Educação Infantil, foco dessa escrita. 

Sem dúvida, esse momento de isolamento social vem exigindo muito de nós, mas 

também tem possibilitado repensar nossas ações cotidianas, seja na vida privada ou 

profissional, tanto que optamos por uma escrita dialogada sobre as possibilidades e as 

dificuldades nos caminhos percorridos. Para nós, empatia, solidariedade, prontidão, olhar 

atento e escuta sensível se mostraram ainda mais relevantes em nosso fazer docente.  

Como dissemos no começo, essa obra constitui um diálogo aberto, sem 

preocupação com teorizações e sem qualquer vinculação política. Expusemos, a partir dos 

nossos pontos de vista, nossas vivências e interesses, as possibilidades e algumas 

dificuldades impostas ao fazer docente nesse período de enfrentamento a pandemia da 

Covid-19.  Por meio de muitas imagens, desvelamos a nossa própria atuação no contexto 

da Educação Infantil em instituições públicas de Campo Grande-MS, trazendo à cena 

elementos que revelaram o nosso comprometimento e sensibilidade com a educação, a 

infância, as crianças e os familiares, bem como com as políticas públicas, pois respeitamos 

a garantia do direito à educação, promovendo  atendimento de qualidade e 

disponibilização de recursos para a realização das atividades em casa, em consonância 

com as propostas e orientações advindas da Secretaria Municipal de Educação, de Campo 

Grande-MS.  
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A obra também desnudou diferentes realidades ao trazer à tona nove experiências 

compartilhadas por colegas docentes, por meio de relatos intensos e repletos de 

dedicação, ousadia e compromisso com a educação das crianças pequenas em 

instituições da capital e do interior de Mato Grosso do Sul e de Santa Catarina. Nessas 

falas, registros do fazer docente completamente reinventado em virtude da pandemia e, 

também, a presença marcante do compromisso que todos têm com a educação. 

Nosso desafio foi propiciar aprendizagens significativas mediadas pelas tecnologias, 

mas sem esquecer que atuamos com seres humanos, sujeitos em formação. Nossas 

intencionalidades pedagógicas foram pautadas para além dos saberes curriculares, 

contemplados nos documentos de norteiam a Educação Infantil mas, também neles, pois 

precisávamos dar continuidade ao trabalho docente iniciado em fevereiro. Nosso olhar se 

voltou para as especificidades impostas pelo momento e, sobretudo, para as 

singularidades que compõem nossas crianças.  

Frente ao exposto, oportunizar momentos permeados de afeto foi o diferencial das 

ações propostas por nós e, também, presentes nos relatos que compõem o Capítulo III 

desta obra. Ações lúdicas que permitiram aprendizagens múltiplas e o florescer cognitivo, 

motor e emocional dos pequenos, em especial daqueles, cujas famílias, se mostraram 

parceiras ao longo do processo ensino-aprendizagem mediado pelas tecnologias. 

Essa interrupção abrupta permitiu, não apenas, repensar o fazer docente, mas 

ressignificar as práticas que caracterizam a Educação de Infância, criando situações mais 

efetivas para desenvolver competências e habilidades necessárias às crianças de zero a 

cinco anos de idade, considerando as diferenças entre o ambiente escolar e o ambiente 

familiar quanto a rotina de estudos. Entre as habilidades e competências contempladas por 

meio das atividades propostas, citamos: 

 Pensamento crítico  

 Aprendizagem ativa 

 Criatividade  

 Motricidade  

 Imaginação  

 Jogo simbólico e brincadeiras 

 Brincar 

 Resolução de problemas  

 Flexibilidade  
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 Inteligência emocional 

 Trabalho em equipe 

As crianças enriquecem os espaços onde estão. Encantam, pela simplicidade, e nos 

fazem refletir sobre o que é e o que significa ser criança, inclusive num momento tão 

atípico como esse, que ainda estamos vivendo. Considerando a restrição dos espaços 

destinados ao brincar infantil, o contato por meio virtual com a família, os amigos e os 

professores, o distanciamento dos colegas e do ambiente escolar, entendemos que as 

crianças precisavam de estímulos extras para manter a saúde mental em dia e ter um bom 

desenvolvimento integral.  Diante das mudanças e das bases teóricas que definem nossa 

atuação profissional, essas vivências escolares não poderiam ficar restritas aos Cadernos 

de Experiências e Atividades, limitando os saberes infantis às folhas de sulfite, isso seria 

contrário aos nossos pressupostos. 

No fazer lúdico, o sujeito passa por uma experiência de conhecimento de si e do 

outro, por meio de ações perceptivas, afetivas, imaginativas e expressivas do momento 

vivido.  Mas como oportunizar ensaios lúdicos no ensino remoto? Naturalmente, esse 

questionamento esteve bastante presente dos diálogos pedagógicos do início e decorrer 

da pandemia, pois as atividades lúdicas permeiam a infância, tendo como objetivos 

entreter, divertir e, também, auxiliar no processo ensino-aprendizagem. Na fala dos 

colegas, que também atuam na Educação Infantil, ficou evidente a preocupação com essa 

questão, mas também compartilhamos ideias e estratégias pedagógicas para superar o 

problema, incentivando experiências lúdicas diversas em casa, nos aproximando daquilo 

que acreditamos como inerente e necessário à infância. 

A ludicidade tem sido tema de relevância na atualidade, demandando uma vasta 

discussão teórica acerca de seu significado e sua funcionalidade. Muitos teóricos trazem 

em seus estudos discussões a respeito da origem e da definição do termo lúdico e 

discutem sua eficácia na formação da criança, no desenvolvimento humano, no processo 

ensino- aprendizagem, como também, na prática docente. Dentre os autores destacamos 

Cardoso (2008, p. 57), o qual resgata o significado do termo lúdico:  

 

A etimologia do vocábulo lúdico surge do latim ludus que significa brincar ou 

jogar. Convém ressaltar que, na língua portuguesa, o termo lúdico é um 
adjetivo lusório, embora venha sendo utilizado sem justificativas 
gramaticais, como substantivo e tradução do francês jeu, do inglês play e do 
alemão spiel. Assim, no intuito de tentar abranger os variados termos, existe 
o termo ludo e, modernamente, o neologismo lúdico ou ludicidade. 
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Considerando essa polissemia em torno da conceituação de ludicidade, as 

acepções mais comuns e utilizadas no contexto educacional são jogo, brincadeira e 

brinquedo. Tais termos têm sido utilizados, ao mesmo tempo, como sinônimos, sem 

diferenciação no emprego, ocorrendo contradições conceituais e metodológicas.  

Segundo Brougère (1998, p. 35), “[...] cada cultura define uma esfera do jogo a partir 

de uma rede de analogias e de uma experiência dominante, de determinados traços”. Nos 

estudos de Oliveira (1985), a ludicidade é definida como um recurso para a construção de 

aprendizagens espontâneas. De acordo com esse autor (1985 apud SALOMÃO; MARTINI; 

MARTINEZ, 2007, p. 2), o lúdico, é: 

 

[...] um recurso metodológico capaz de propiciar uma aprendizagem 
espontânea e natural. Estimula crítica, criatividade, socialização. Sendo, 
portanto, reconhecidos como uma das atividades mais significativas – se 
não a mais significativa – pelo seu conteúdo pedagógico social. 
 

 
O que nos faz afirmar que o lúdico é um recurso pedagógico e social, uma 

ferramenta que nós professores podemos utilizar em nossa prática pedagógica, auxiliando 

na descoberta da realidade social da criança. No contexto dessa escrita, a ludicidade 

possibilitou às crianças potencializar e revelar interiores, os quais são fundamentais para o 

desenvolvimento integral da aprendizagem, inclusive em contexto adverso. 

Quanto às atividades lúdicas Luckesi (2005) define “[...] como aquelas que 

propiciam a plenitude da experiência”, ou seja, a vivência lúdica exige do sujeito entrega 

física e mental.  

Discutir o conceito de ludicidade envolve entender a significação dos jogos, do 

brincar, da brincadeira e do brinquedo, e como estes elementos lúdicos se diferenciam de 

uma cultura para outra. É relevante também destacarmos que a ludicidade é uma 

necessidade do ser humano em qualquer idade e não pode ser vista apenas como 

diversão. De acordo com Santos (1997, p. 12),  

 
O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o 
desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para uma boa saúde 
mental, prepara para um estado interior fértil, facilita os processos de 
socialização, comunicação, expressão e construção do conhecimento.  

 
 

Nas atividades lúdicas, o importante não são apenas os produtos resultantes, no 

caso os inúmeros artefatos construídos por nós professores para as aulas ou aqueles 
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feitos pelas crianças nas atividades “mão na massa”, mas a própria ação, o momento 

vivido. As atividades lúdicas possibilitaram momentos de encontro consigo e com o outro, 

momentos de fantasia e de realidade, de ressignificação e percepção, momentos de 

expressividade e ousadia, mediados pelas tecnologias digitais. 

Assim, consideramos como atividades lúdicas toda e qualquer iniciativa brincante, 

criativa e prazerosa, ações capazes de possibilitar vivências lúdicas e instaurar um estado 

de inteireza.  

Há muito tempo, discute-se a questão das brincadeiras, dos jogos e dos brinquedos 

e sua importância no desenvolvimento da criança. Atualmente, pesquisadores demonstram 

preocupação em compreender este fenômeno, além de caracterizar esses três elementos 

distintamente.  Assim, nesse cenário, o termo brincadeira pode ser compreendido como 

atividade ou ação própria da criança, voluntária, espontânea, delimitada no tempo e no 

espaço, prazerosa.  

Já, o brincar é compreendido como o primeiro experimentar do mundo que se 

realiza na vida das crianças. É uma linguagem de interação que possibilita descobertas e 

conhecimentos sobre si mesmas, sobre o outro, sobre o mundo que as rodeia. Entretanto, 

com o acelerado processo de mudanças em nosso mundo e uma civilização cada vez mais 

técnica, as crianças estão perdendo sua capacidade de brincar ou substituindo as 

interações lúdicas pelos equipamentos tecnológicos, tais como celulares, tablets e 

notebooks. A originalidade deste momento do brincar está cedendo lugar a um mundo 

centrado nos caminhos mecanizados e cada vez mais informatizados que levam o humano 

a se robotizar, no pensar e no agir. 

 

O espírito lúdico da convivência prazerosa e criativa que vinha sendo 
praticamente desenvolvido desde o nascimento, com o próprio corpinho e 
com a mãe, e depois no faz de conta solitário, passa pouco a pouco a fazer 
parte do universo social, agora transversal, entre pares, com sua 
complicada trama de relações, suas regras e acordos, muitas vezes ainda 
implícitos e velados. (OLIVEIRA, 2000, p. 22). 

 

O brincar infantil não pode ser considerado apenas uma brincadeira superficial, sem 

nenhum valor, pois, no verdadeiro e profundo brincar, acordam, despertam e vivem forças 

de fantasias que, por sua vez, chegam a ter uma ação direta sobre a formação e sobre a 

estruturação do pensamento da criança. Esse processo natural e sadio de se processar a 

inteligência não é possível, quando as crianças não realizam ou não conseguem mais o 

verdadeiro brincar. 
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Tal brincar constitui a forma básica mais decisiva do ser humano, por fazer 

desabrochar e ativar as forças criativas da criança. A fantasia infantil necessita de 

liberdade para poder desenvolver, pelo manuseio ativo e curioso do material, que a criança 

tem oportunidade de vivenciar no mundo. Precisamos ouvir e ver o que se expressa no 

brincar infantil, sem interferências.  

Para Brougère (2008, p. 99) a brincadeira é “[...] uma mutação do sentido, da 

realidade: as coisas tornam-se outras. É um espaço à margem da vida comum que 

obedece a regras criadas pela circunstância”. Logo, para que haja a brincadeira, é 

necessária uma decisão dos que brincam, pois sem a livre escolha não há a brincadeira. 

Ele ainda salienta que as concepções do brincar são construções que estão atreladas às 

representações de criança e de infância de cada época, pois também são construídas 

historicamente. 

Acerca do jogo Kishimoto (1997, p. 16) relata que “[...] todos os jogos possuem 

peculiaridades que os aproximam ou distanciam”, enfatizando com esta afirmação o motivo 

de não se fixar numa conceituação simplista. Para ela cada cultura, cada contexto social, 

determina as especificidades dos jogos de acordo com suas próprias características. 

Para Huizinga (1996), a essência do jogo reside em sua intensidade, fascinação e 

capacidade de excitar, expressando-se por meio do ritmo e da harmonia, evidenciando o 

elemento lúdico em toda a sua análise e interpretação. É notória a amplitude deste 

conceito, tornando-se um fenômeno cultural conservado em memória e fixado em nossa 

tradição, com raízes em todo o processo de humanização do homem, valorizado pela 

ludicidade e pela estética. Segundo o autor, “a vivacidade e a graça estão originalmente 

ligadas às formas mais primitivas do jogo. É neste que a beleza do corpo humano em 

movimento atinge seu apogeu.” (HUIZINGA, 1996, p. 9).  

Huizinga (1996) também ressalta, em sua obra, as características fundamentais do 

jogo, como sendo este um ato voluntário, que se concretiza como evasão da vida real, com 

orientação própria, ocorrendo dentro de limites de tempo e de espaço, criando a ordem por 

meio de uma perfeição temporária e limitada. Os estudos demonstram a natureza e o 

significado do jogo, do brincar, principalmente pela função cultural, como via de construção 

do conhecimento e da cultura humana, não desconsiderando o prazer, a diversão, e o 

delírio presentes nas práticas lúdicas. A intensidade e o fascínio na realização do brincar 

caracterizam o lúdico como parte da vida da criança.  
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A intensidade do jogo e o seu poder de fascinação não podem ser 
explicados por análises biológicas. E, contudo, é nessa intensidade, nessa 
fascinação, nessa capacidade de excitar que reside a própria essência e a 
característica primordial do jogo. (HUIZINGA, 1980, p. 5). 

 

Para o autor a realidade do jogo ultrapassa a esfera da vida humana se funde com o 

encantamento e a magia, cuja essência é ilimitada, infinita e transbordante de energias 

imaginativas. Portanto, é impossível que tenha seu fundamento em qualquer elemento 

racional, pois, nesse caso, limitar-se-ia à humanidade. A existência do jogo não está ligada 

a qualquer grau determinado de civilização ou a qualquer concepção do universo. Origina-

se da essência do prazer, da satisfação, do criar presentes no jogo, ao conceber novos 

sentidos, ao viver tendo a imaginação como caminho para o ressignificar. 

Quanto ao conceito de brinquedo, KISHIMOTO (1997) considera que este “supõe 

uma relação íntima com a criança e uma indeterminação quanto ao uso, ou seja, a sua 

utilização”. Para ela “o brinquedo estimula a representação, a expressão de imagens que 

evocam aspectos da realidade”. Assim, compreendemos o brinquedo como instrumento 

que permite à criança tanto reproduzir objetos de sua vida pessoal, quanto reproduzir ou 

internalizar seu imaginário. 

De acordo com Brouguère (2008) as crianças brincam com o que têm nas mãos e 

com o que têm na cabeça, ou seja, o brinquedo (objeto) é responsável por “rechear” as 

brincadeiras.  

Os brinquedos orientam a brincadeira, trazem-lhe matéria. Algumas 
pessoas são tentadas a dizer que eles as condicionam, mas então, toda a 
brincadeira está condicionada pelo meio ambiente. Só se pode brincar com 
o que se tem, e a criatividade, tal como a evocamos, permite, justamente, 
ultrapassar esse ambiente, sempre particular e limitado. O educador pode, 
portanto, construir um ambiente que estimule a brincadeira em função dos 
resultados desejados. Não se tem certeza de que a criança vá agir, com 
esse material, como desejaríamos, mas aumentamos, assim, as chances de 
que ela o faça; num universo sem certezas, só podemos trabalhar com 
probabilidades. (BROUGÈRE, 2008, p. 105). 

 
Brougère (2008, p. 13), também afirma que o brinquedo “[...] não parece definido por 

uma função precisa: trata-se, antes de tudo, de um objeto que a criança manipula 

livremente, sem estar condicionada às regras ou princípios de utilização de outra 

natureza”. Sendo assim, o brinquedo concebe à criança a liberdade de agir ludicamente, 

pois permite a espontaneidade, à impressão de seus sentimentos, a entrega de corpo e 

mente na atividade desempenhada. 

Sendo a prática lúdica um dos objetos de discussão nesta escrita, afirmamos que o 

fazer docente dos sujeitos que compartilharam suas vivências se revelou nos elementos da 
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ludicidade e da interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade que se pauta em princípios que  

marcam a prática docente em sua subjetividade, sendo o professor responsável pela 

proposição e acompanhamento das atividades lúdicas mesmo durante o ensino remoto. 

Logo, nós, professores, exercemos o princípio da humildade ao estaremos abertos 

para o outro, para os diálogos e partilhas de conhecimentos e técnicas, cada qual a sua 

maneira como observamos nos relatos.  

 

Humildade é reconhecer os próprios limites. Aceitar que sabe algo de modo 
imperfeito, incompleto, e que, a qualquer momento, pode ser questionado, 
reformulado e mesmo superado. [...] Aceitar que o outro, embora pareça 
simples e ignorante, também sabe algo. Que todos podem de alguma forma 
contribuir para enriquecer o conhecimento. Que se aprende com o aluno, 
com o colega, com o dito leigo na matéria. (SOUZA, 2009, p. 44). 

 

Atuamos com coerência, diretriz que norteou o trabalho e exigiu nossa postura de 

abertura ao novo, ao outro. Praticamos uma espera vigiada, pois aguardamos e criamos 

uma expectativa em relação ao que propúnhamos diariamente nas aulas remotas às 

crianças e suas famílias, tal espera foi alimentada por trocas intersubjetivas.  

 

Na educação, esperar é uma constante. O professor, a professora sabe, 
não importa o grau de especialização ou nível de ensino, que o aluno, a 
aluna, precisa de tempo, tempo de espera/amadurecimento para introjetar 
conhecimentos, torná-los seus, fazendo uso adequado daquilo que se 
ensinou, tornando-o parte integrante do seu cotidiano e de seus projetos de 
vida. (CASINO, 2002, p. 108 apud SOUZA, 2009, p. 45). 
 
 

A nossa prática enalteceu o respeito. Respeito pelo que é do outro, pelo tempo de 

amadurecimento do outro, pela compreensão de que os tempos em casa são diferentes 

dos tempos no espaço escolar, não sendo viável e produtivo termos uma sistematização 

rígida dos momentos das aulas. De acordo com Fazenda (2006, p. 86), “[...] respeito ao 

modo de ser de cada um, ao caminho que cada um empreende em busca de sua 

autonomia”. Essa autonomia, quando amadurecida, favorece o desapego e rompe com 

conceitos cristalizados. Propicia a abertura. 

Portanto, a partir de um projeto maior – a continuidade da educação das crianças 

inseridas na Educação Infantil, seja nas escolas da REME no Mato Grosso do Sul ou da 

Rede Municipal de Santa Catarina – a nossa prática docente revelou-se uma 

interdisciplinaridade possível, sustentada por princípios complementares numa parceria 

entre todos os sujeitos envolvidos. 
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No contexto abordado nessa obra há a evidência de profissionais diferentes que 

agregam as características das suas formações acadêmicas, contudo, adquiriram outras 

habilidades e competências ao exercitar a docência, contribuindo para as demandas e 

excepcionalidades da prática.  

Quanto à formação docente, a pandemia reascendeu discussões sobre essa 

temática e a necessidade de contemplar aspectos tecnológicos e metodologias ativas no 

processo de formação inicial e continuada de professores, tanto que especialistas afirmam 

que no pós pandemia essas questões deverão ser revistas para prepará-los para lidar com 

estes novos tempos e com a nova maneira de conceber a aprendizagem. Como vimos, 

muitos professores tiveram que superar dificuldades e se reinventar para apoiar estudantes 

e familiares no processo cognitivo. 

É importante considerar que o professor também aprendeu nesse percurso.  Um 

professor que assegura no dia a dia de seu trabalho as condições para a experiência das 

crianças está em constante desenvolvimento. Esse processo pessoal e profissional não se 

dá isoladamente, mas sim em contextos de interações como ficou bastante claro nessa 

obra.  

Com relação às crianças, quando são motivadas a buscar independência e 

liberdade em suas ações, suas potencialidades podem oferecer campo fértil para o 

crescimento e o desenvolvimento de habilidades e competências tão essenciais à infância. 

Por isso, incentivamos a realização de atividades pertinentes à idade, contribuindo para 

a   construção de saberes previstos nos documentos que norteiam a Educação Infantil. 

Entendemos os lares como sendo espaços físicos acolhedores e favoráveis à 

exploração e a criação, por isso oportunizamos vivências com elementos da natureza, 

objetos disponíveis em casa e a efetiva participação dos familiares. A mediação ocorreu 

por meio de pequenos vídeos, os quais representavam imageticamente a sala de aula, por 

isso havia neles toda uma atmosfera preparada para “receber” as crianças e despertar a 

curiosidade delas. 

A orientação quanto à importância de ter uma rotina organizada de estudos em casa 

se mostrou eficiente na criação de espaço para a autonomia das crianças. Saber o horário 

das atividades motivou a compreensão do sentido de limites e, também, o compromisso 

com a postagem do registro no grupo da sala de aula. Além disso, tal prática ainda foi 

benéfica para fortalecer bons hábitos, como a ideia do momento mais adequado para a 

alimentação, para o descanso e para a higiene pessoal, contribuindo para a saúde mental 

e física em tempos de pandemia. 
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Sabemos que a escola é um espaço de aprendizagem e, para que isso se tivesse 

continuidade em casa, os professores criaram um clima de incentivo as descobertas por 

meio da experimentação e das atividades “mão na massa”, histórias e jogos. Pelos relatos, 

observamos o cuidado dos professores para que essa sensação de acolhimento e 

motivação estivesse presente também no ensino remoto, impulsionando, por meio de 

ações lúdicas, a curiosidade, a criatividade e a vontade de aprender dos pequenos. 

O ambiente familiar é um dos primeiros espaços de socialização das crianças, 

atuando como um mediador de padrões e influências culturais. Por isso, mesmo durante a 

prática do distanciamento social, com toda a família em casa, vivenciar momentos de 

brincar serviu como uma oportunidade para novos aprendizados, e, acima de tudo, o 

estreitamento dos vínculos entre os familiares. 

Ademais, não é nova a ideia de que quando a escola e a família caminham juntas, 

são maiores as possibilidades de ambas realizarem bem suas funções sociais. Sendo 

assim, as práticas apresentadas nessa obra mostraram as diferentes estratégias utilizadas 

pelos professores para aproximar as famílias do ambiente escolar, com vistas ao pleno 

desenvolvimento das crianças e a manutenção dos vínculos afetivos, como reiterado 

inúmeras vezes pelos gestores do município. Muitos docentes conseguiram estreitar os 

laços, porém outros se frustraram com as atitudes de resistência ao ensino remoto 

externadas por alguns pais de alunos.   

No Capítulo II vimos o quanto o papel do Coordenador Pedagógico foi essencial na 

busca de novos caminhos, juntamente com toda equipe. As observações, análises e 

orientações do trabalho para este período necessitaram ser repensadas, novas rotas 

traçadas. Ao que observamos, vivenciamos e pinçamos nos relatos, a comunicação entre 

coordenação e professores esteve presente em todo decorrer do trabalho não presencial, 

trazendo mais segurança e leveza ao percurso. 

Quanto as dificuldades desse percurso, referem, principalmente, as angústias iniciais 

em relação a eficácia do ensino remoto para o público da Educação Infantil, o receio 

quanto ao uso das tecnologias, sobretudo, a edição de vídeos. A excessiva exposição das 

crianças as telas dos celulares e computadores também foi reportado por muitos 

professores. A apreensão com a elaboração dos Cadernos também foi recorrente, 

havendo o receio de não atender as demandas dessa etapa de ensino e as expectativas 

das famílias. A insegurança incipiente em disponibilizar o telefone pessoal e até mesmo 

abrir um grupo de mensagem instantânea para compartilhamento das atividades da turma. 

A frustração em não receber as devolutivas das atividades propostas e constatar o 
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distanciamento de muitas famílias. A inquietação quanto as situações de vulnerabilidade 

social apresentadas por algumas famílias e a impossibilidade de acesso aos canais de 

comunicação.  

Essa mudança exigiu dos professores uma adaptação da rotina doméstica à nova 

forma de trabalho, o que nem sempre foi fácil. O volume de trabalho também aumentou 

consideravelmente tendo em vista o preparo das aulas em um novo formato e a produção 

de materiais e recursos audiovisuais para incrementar as práticas no ensino remoto.   

Mesmo com alguns desafios enfrentados pelos professores para gerar conteúdo aos 

alunos nesse novo modelo, vantagens podem ser destacadas: a possibilidade de 

diferenciar as aulas e gerar situações de aprendizagem e vivências lúdicas extras para as 

crianças e as famílias, expandindo a diversidade de conteúdo para além dos previstos nos 

documentos de norteiam a Educação Infantil. Aprender a lidar com os recursos 

tecnológicos pode ter se apresentado como uma dificuldade no começo, porém, com 

tempo observamos vantagem nessa nova habilidade. A troca de conteúdos entre docentes. 

A interação entre os profissionais pelas redes sociais e a participação em Lives. A oferta 

de formação continuada por meio digital. 

Foram inúmeros os desafios e as dificuldades nessa transição do ensino presencial 

para o remoto, mas as possibilidades de transformação, inovação nas metodologias, 

criação de estratégias diferenciadas e atrativas, parceiras consolidadas, habilidades 

descobertas e uma postura de prontidão e abertura ao novo nos permitiu a superação de 

muitas delas ao longo do percurso.  

A pandemia isolou as pessoas em suas casas, fechou o comércio, as fronteiras e as 

escolas. Os pátios, antes tão barulhentos e coloridos, ficaram silenciosos, sem cor. As 

salas de aula, antes tão cheias de olhares curiosos, burburinhos e interações, foram 

preenchidas pelo vazio do distanciamento social, substituídas pelas telas dos aparelhos 

eletrônicos... Aos poucos, a docência longe da escola nos permitiu outros olhares, 

pensares e vivências, outras tantas experiências. Dificuldades? Muitas! Possibilidades? 

Incontáveis! Aprendizados? Significativos! Vínculos? Estreitados! Finalizamos essa escrita 

com a sensação de dever cumprido com responsabilidade, coerência e afetividade. 

Esperamos, em breve, reencontrar as crianças, ver a escola animada, colorida cheia de 

vida!  
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Refletidas nas entrelinhas dessa escrita dialogada, temos algumas palavras que 

dizem de nós! Temos, ainda, evidências imagéticas2 que desvelam o tempo vivido! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
2 Todas as imagens utilizadas na obra foram autorizadas pelas famílias das crianças e/ou pelos profissionais 
que participam da mesma 
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Em palavras e imagens... 
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Fonte: acervo pessoal da autora. 
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Fonte: acervo pessoal da autora. 
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                     Fonte: acervo pessoal da autora 
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