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EDUCAÇÃO INFANTIL – 2020 

Em 31 de março de 2020.  

 

Caras educadoras, 

 

Como é do conhecimento de todas vocês, estamos vivenciando um momento singular na história mundial, 

nacional e evidentemente local; a ocorrência da epidemia do COVID - 19 que nos assola neste momento 

e tem nos levado ao enfrentamento de muitas situações de ordem social, econômica, de saúde pública e 

claro de ordem educacional também. 

 Nesse sentido, a SEDUC, em consonância com outras instâncias educacionais, tem se preocupado com 

este tempo de isolamento social enfrentado por todos nós e que nos afastou do atendimento presencial 

nas escolas. Uma necessidade portanto nos impõe neste momento: O que fazer com nossas crianças da 

Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino neste período? 

Inicialmente, a SEDUC propõe, como possibilidade de seguir no seu processo formativo, um “atendimento 

à distância” onde os professores, pais e/ou responsáveis, dentro das suas condições, possam colaborar 

com o aprendizado das crianças, otimizando o tempo que perdurar tal situação. 

A Diretoria Pedagógica, juntamente com a Equipe Técnica da E.I. sugere que vocês 

professores/coordenadores/gestores se valham de alguma forma digital para comunicação com os 

familiares das crianças, seja através de grupo de whatsApp, email etc. 

Apresentamos a seguir algumas proposições para orientar os responsáveis nesse processo: 

 Fortaleça a Campanha “# fica em casa” 

 Reserve um tempo para brincar e para conversar com as crianças, ouvi-las é importante; 

 Oriente constantemente sobre os hábitos de higiene e sobre o COVID-19. 

 Estabeleça um horário diário para fazer/refazer atividades escolares (a rotina é importante); 

 Desenvolva o espírito colaborativo colocando as crianças para participar das atividades de 

organização da casa (algo que as mesmas possam fazer e se sentirem úteis); 

 Escolha um espaço da casa para ser o “cantinho da criança” 

 Escolha um momento para contar histórias para as crianças e até ouvir histórias que elas já sabem; 

 Realize atividades de colorir, modelar, recortar, cantar, folear revistas... a depender dos materiais 

disponíveis em casa; 

 Acesse o site da Prefeitura e conheça as atividades propostas para a Educação Infantil. 



Considerando que você, professor/ coordenador/gestor, conhece bem a sua comunidade, analise as 

possibilidades viáveis de atividades que podem ser realizadas por seus alunos. Nosso grupo de whatsApp 

e Email serão nossos canais de comunicação.  

Ingresse nessa Campanha e ajude neste processo de formação das nossas crianças e de transformação do 

nosso viver.  

 
Com Gratidão!!! 

Equipe da Educação Infantil  


