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COMUNICADO 08/2020 
 

DE: DIREÇÃO E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
PARA: PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
ASSUNTO: DA EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 

Estimadas Famílias 

 

 Chegamos até vocês desejosos que a Graça e Bênção de Deus esteja com todos! 

 Vivemos uma situação inédita. Famílias e escola não imaginávamos este cenário de pandemia. O 

medo, a incerteza e a angústia, às vezes toma conta de nós. 

 Enquanto escola que atende crianças muito pequenas buscamos fazer o melhor. Na Educação 

Infantil e nos anos iniciais nunca havíamos vivido a experiência de ensinar e aprender de forma não 

presencial. 

 Estamos fazendo o que é possível neste momento, reinventando processos pedagógicos, assim 

como os pais, cada um do seu jeito, ajudando as crianças a manter o ritmo de estudos. 

 Com essa intenção propomos atividades desde o dia 18 de março, quando as aulas foram 

suspensas, considerando a faixa-etária e a possibilidade de serem feitas em casa com o apoio das famílias. 

 A preocupação com a manutenção dos vínculos sempre esteve presente, por isso a criação dos 

grupos Whatsapp para envio de orientações e roteiros de estudos, bem como vídeo-explicações, áudios, 

contação de histórias e vídeos com brincadeiras.  

 Estamos mantendo as orientações através de grupos comerciais de Whatsapp, considerando a 

idade atendida de 3 a 6 anos de idade. 

 Paralelo as ações direcionadas às crianças há um grande empenho na capacitação das docentes 

visando instrumentalizar e a utilização das tecnologias de inoção e metodologias ativas. 

  

Reforçamos que cada ação foi pensada e planejada com foco na manutenção dos vínculos, no senso 

de continuidade e de pertencimento, sobretudo com as crianças, mas sendo de alguma forma “suporte 

também para as famílias, nesse contexto de incertezas. 

Respeitando a faixa etária de cada criança, sempre com o intuito de preservar a saúde emocional e 

física de todos os envolvidos buscamos diferentes estratégias semanais sem perder de vista os diferentes 

contextos familiares. As atividades domiciliares foram planejadas com ética e cuidado para que boas 

memórias fiquem no futuro.  

Continuamos a rogar ao Senhor que proteja todas as famílias, livrando dos males e perigos. 

 

Direção e Coordenação Pedagógica Educação Infantil e Primeiros Anos- 

  

Caxias do Sul, 19 de maio de 2020 


