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Documento orientador Educação Infantil – nº 3
ATIVIDADES EAD
ATIVIDADES EAD: Desde segunda-feira, dia 23 de março de 2020, estamos com as aulas
presenciais suspensas, desempenhando nossas funções em sistema de teletrabalho.
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA: Estamos vivendo um momento de EMERGÊNCIA e uma das
funções da escola é o de sensibilizar crianças, famílias e membros da comunidade, sobre a
importância do isolamento social, evitando aglomerações. Salientamos que não estamos em férias.
Também reforçamos a importância dos procedimentos de higiene pessoal, redobrando os cuidados
com todos(as).
AÇÕES DA SEDUC: A Secretaria de Educação de Americana encaminhou às unidades o
Documento Orientador nº 1 e nº 2 para que cada Unidade, em conjunto com diretor(a),
coordenador(a), pedagogas e professoras, analisem o documento e utilizem-no respeitando as
especificidades de cada unidade. Em 24/03 foi encaminhada a Deliberação do CEE 177/2020 para
leitura da equipe gestora das escolas e repasse às professoras, como forma de esclarecer as ações
e decisões tomadas nesse momento. Um ponto a ser destacado acerca da deliberação é que todas
as unidades escolares deverão disponibilizar as atividades não presenciais utilizando-se dos
recursos disponíveis e por meios diversos. As unidades escolares de nossa rede estão se
organizando e encaminhando roteiros e propostas para os responsáveis. Neste momento,
precisamos pensar em propostas de vivências para a continuidade da aprendizagem.
MANTER O VÍNCULO e RETOMAR A COMUNICAÇÃO COM AS FAMÍLIAS: É importante o uso
de tecnologia para este fim. Precisamos nos unir e pensar no outro, principalmente, em nossas
crianças e famílias. Esse é nosso papel!
DRIVE PARA POSTAGEM DE VIVÊNCIAS: Pensando no apoio e oferta de mais possibilidades
para as professoras, está em andamento a criação de uma ferramenta para que as Unidades
Escolares do Município postem as atividades programadas pelas professoras e assim facilite mais
a comunicação com as famílias. Este processo está em fase de finalização e nos próximos dias
repassaremos as orientações a todas as equipes gestoras. No momento, solicitamos a
continuidade da comunicação com estudantes e famílias.
ROTEIROS DE ESTUDOS E DIREITOS AUTORAIS: Importante orientar as professoras que ao
postarem atividades, propostas de downloads, arquivos e outros materiais retirados das mídias, é
preciso sempre citar as fontes (sites, imagens, blogs, links). A orientação é que utilizem sites de
domínio público, editoras que estão permitindo o acesso ou materiais autorizados para reprodução.
Nestes casos, ao invés de baixar o material, o recomendado é indicar o link para que o(a)
estudante/família
baixe
no
seu
dispositivo.
Também
tomar
cuidado
com
escaneamentos/digitalizações, pois, no geral, são cópias e estas nem sempre tem autorização.
Orientar as professoras para que tomem esses cuidados.
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PLANEJAMENTO DOS ESTUDOS: A equipe gestora deve orientar e acompanhar este processo.
Estar atenta para que não sejam postados muitos materiais de uma só vez, pois isto, pode confundir
as famílias. No Documento Orientador nº 1, enviado às unidades, foram feitas orientações quanto
aos roteiros e distribuição das vivências ao longo da semana. Também é necessária cautela na
seleção de propostas, para que os responsáveis/família possam realizá-las com autonomia, bem
como avaliar a realidade das famílias ao indicarem/solicitarem materiais e recursos para a
realização das tarefas que comumente não se encontram disponíveis nas residências da maioria
das crianças.
SISGERED: Estamos criando um campo no SISGERED em que as professoras poderão lançar os
planos de aula realizados durante o período de suspensão das aulas. Nos próximos dias,
repassaremos as orientações a todas as equipes gestoras. Por hora, reiteramos que as professoras
continuem registrando seus planos, conforme orientações encaminhadas. Faz-se necessário
organizar e documentar o trabalho realizado durante o período de atividades não presenciais.
Conforme necessidade, a Secretaria de Educação encaminhará novas orientações, documentos e
comunicados.
Compreendemos que as atividades EAD não atenderão a todos(as), mas este é o recurso
disponível no momento para atingir a maioria. Esta Secretaria acredita que o papel do(a)
professor(a) é fundamental e esperamos que as aulas presenciais retornem o mais breve possível.

26 de março de 2020.

