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AGOSTO DE 2021

APRESENTAÇÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ

EQUIPE GESTORA, PROFESSORAS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL,

É com muita alegria e senso de
responsabilidade que a Secretaria da
Educação do Estado do Ceará, no
âmbito da Coordenadoria de Educação
e Promoção Social (COEPS), lança o
Guia Estratégico para Implementação
do Contexto Híbrido e Retorno ao
Presencial na Educação Infantil:
vínculo escola-família. Neste espaço,
vocês encontrarão sugestões de
orientações práticas e sistemáticas de
como organizar as creches, pré-escolas
e Centros de Educação Infantil (CEIs)
para a implementação do contexto
híbrido e, consequentemente, para o
retorno ao contexto presencial.

Durante todo o ano de 2020 e até o
momento,
estivemos
juntas/os,
enfrentando a pandemia de Covid-19.
Nossas
ações
pedagógicas
foram
reinventadas e nos ajustamos a uma nova
realidade. Agora, em meados de 2021,
mesmo com o futuro incerto, ensaiamos
um retorno aos espaços físicos de
educação e de cuidados nos ambientes de
aprendizagem. Mas, antes disso, é preciso
que se deixe evidente: a Educação Infantil
cearense nunca parou!
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Professoras/es,
diretoras/es
e
coordenadoras/es
pedagógicas/os
acompanharam
estreitamente
as
famílias de nossas/os bebês e
crianças, principalmente as/os mais
vulneráveis. Amparadas/os pela Célula
de Apoio e Desenvolvimento da
Educação Infantil (CADIN), vocês
desenvolveram
atividades
e
adaptaram as várias ferramentas da
comunicação para conseguir chegar às
famílias. Juntos conseguimos, mesmo
com todos os obstáculos, ampliar as
múltiplas oportunidades de interações
e brincadeiras para o desenvolvimento
de bebês e de crianças que estão
matriculadas na Educação Infantil.
Por isso, para nós é de extrema
importância garantir que o retorno de
vocês, das/os demais profissionais
que compõem a rede pública de
Educação Infantil nos 184 municípios
cearenses, além das crianças e de suas
famílias, seja realizado de forma
segura, tranquila e responsável.
Compreendemos que, por orientações
sanitárias,
muitos
municípios
precisarão implementar o contexto
híbrido
em
suas
unidades
educacionais e, aos poucos, ampliar
para o contexto presencial.
Nesse sentido, este Guia Estratégico
para Implementação do Contexto
Híbrido e Retorno ao Presencial na
Educação Infantil: vínculo escolafamília, composto de nove seções,
pretende apresentar pontos-chave
para auxiliar na implantação das ações
de retorno.

Após esta apresentação, vocês
encontrarão uma breve análise do
contexto de pandemia de Covid-19,
considerando
o
impacto
do
isolamento social nas crianças e
nas/os profissionais da Educação
Infantil. Além disso, resgatamos as
ações da Secretaria da Educação para
a manutenção e o fortalecimento dos
vínculos escola-família, durante o
período de fechamento das escolas e
consequente distanciamento social.
Em seguida, trazemos informações
importantes sob a ótica legal do
retorno
às
atividades
presenciais/híbridas.
Apresentamos
um histórico dos decretos e demais
determinações legais, especificamente
voltadas para a Educação Infantil, bem
como
evidenciamos
orientações
relevantes para a volta das crianças às
creches e às pré-escolas (a exemplo
de porcentagem de crianças em sala e
protocolos
específicos
sobre
atividades educacionais).
Na seção seguinte, destacamos como
o olhar intersetorial contribui para a
implementação de ações seguras, não
somente para as crianças, mas
também para as famílias e para as/os
demais profissionais das unidades
educacionais. Aqui, evidenciamos os
pilares do Programa Mais Infância
Ceará e a necessidade do trabalho
interligado
entre
os
variados
segmentos.
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As duas seções que seguem tratam da
organização
escolar
sob
duas
perspectivas: a primeira, pedagógica, e
a segunda sobre a estrutura física e
operacional
das
unidades
educacionais. Sob a perspectiva
pedagógica,
trazemos
algumas
informações relevantes para garantir a
acolhida de bebês e crianças nas
escolas, baseadas nos principais
questionamentos de professoras/es e
gestoras/es:
Como
realizar
a
documentação
pedagógica?
Como
desenvolver
um
diagnóstico
de
aprendizagens das crianças que não
tiveram acesso às atividades no
contexto remoto? Como o Projeto
Político-Pedagógico, reformulado para
atender ao contexto remoto, pode
nortear as ações das/os professoras/es e
da equipe gestora? E se não foi
reformulado, o que fazer? Quais
documentos são a base para a
construção de atividades no contexto
híbrido?
No que se refere à organização
estrutural, bem como às ações
operacionais,
também
trazemos
diretrizes
essenciais
para
o
funcionamento pleno das creches e
pré-escolas:
como
realizar
um
diagnóstico prévio (semi)estrutural das
unidades,
como
organizar
os
Equipamentos de Proteção Individual,
implantar e/ou adaptar as instalações
para
atender
aos
protocolos
sanitários, de que forma organizar a
rotina das crianças e das/os
professoras/es
(planejamento,
atividades presenciais e remotas,
quantidade de bebês e de crianças por

salas de referência), dentre outras
medidas necessárias para garantir o
retorno seguro.
Vale ressaltar que todas as ações
sugeridas neste Guia Estratégico para
Implementação do Contexto Híbrido
e Retorno ao Presencial na Educação
Infantil: vínculo escola-família são
respaldadas pelos decretos nacionais
e estaduais, mas orientamos que os
decretos municipais também sejam
consultados, assim como os Conselhos
Municipais de Educação. Esperamos
que ele seja uma bússola para
intervenções realizadas nas unidades
educacionais
e
que
juntas/os
possamos desenhar um futuro
pautado em práticas pedagógicas
consistentes, significativas e sensíveis
às singularidades da Educação Infantil.

Eliana Estrela
Secretária da Secretaria da Educação do Estado
do Ceará

Onélia Santana
Presidente do Comitê Consultivo Intersetorial
das Políticas de Desenvolvimento Infantil do
Ceará (CPDI) e Primeira-Dama do Estado Ceará
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CONTEXTO DE PANDEMIA
Covid-19
Em 11 de março de 2020 a
Organização Mundial de Saúde
(OMS)
declarou
pandemia
causada por um novo tipo de
coronavírus – a Covid-19. A
informação divulgava que o vírus
desencadeava
doença
respiratória e que poderia levar à
morte ao atingir idosos e pessoas
com problemas de saúde, como
os problemas de saúde, como
doenças cardíacas e diabetes.
Em menos de duas semanas, no
dia 23 de março, o planeta Terra
foi bombardeado pela notícia
alarmante: já haviam sido
confirmados no mundo 332.930
casos de Covid-19 e 14.510
mortes.
É importante notificar que o
termo pandemia não diz respeito
apenas à gravidade de uma
doença, mas sim ao fator de
invasão geográfica de maneira
simultânea, no qual todas as
pessoas podem ser infectadas.

Em decorrência do fato citado, a
comunidade
escolar
sofreu
grande impacto. Gestoras(es),
professoras/es, técnicas/os, pais,
responsáveis e crianças sofreram
mudanças repentinas em suas
rotinas, provocadas pelo impacto
do distanciamento social, o que
poderia causar, para a grande
maioria das pessoas, algum tipo
de prejuízo em sua saúde física e
mental.
Professoras/es, pais e
cuidadores se uniram para
tornar
o mundo MAIS seguro para as
crianças.
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Se para os adultos foi difícil compreender essa situação, imaginem para
as crianças! Os questionamentos foram os mais diversos possíveis e
todos foram em direção à compreensão do que foi chamado de “novo
normal”. Os pais e/ou cuidadores com seus bebês e crianças tiveram
que buscar alternativas na tentativa de se adaptarem em casa, isolados,
sendo solicitados pelas crianças a usufruir da liberdade. Os desejos eram
muitos: brincar com as/os coleguinhas, ir à escola, ir às festinhas de
aniversário, à casa dos familiares. Essas crianças bombardearam seus
pais com as mais diversas perguntas: por que eu não vou mais para a
escola? Por que minha escola está fechada? Por que não podemos ir à casa
de meus avós? Por que não podemos mais sair de casa? O que é o
coronavírus? Nós estamos com o coronavírus?
Tudo efetivamente mudou na vida
das famílias, afetando também as
crianças, seus desejos e necessidades.
As interações sociais, as atividades
educacionais, artísticas, lúdicas e
psicomotoras passaram a acontecer
de
maneira
reduzida.
Em
consequência dessa nova realidade,
as
crianças
tiveram
sérios
comprometimentos
em
seus
processos de aprendizagens e
desenvolvimento.
Segundo levantamento da revista Veja Saúde (2021), com esse novo
modo de vida, o isolamento social e o “ensino” à distância (“ensino
remoto”) provocaram novos comportamentos e as crianças apresentaram
vários efeitos psicológicos, tais como sono alterado, emoções à flor da
pele, dependência excessiva dos pais, desatenção, ansiedade, falta de
apetite, pesadelos noturnos, desconforto, agitação etc. (GRINBERGAS,
2021).
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O impacto da pandemia nas creches e escolas de Educação Infantil foi
imenso. As autoridades competentes em cada estado e município
decidiram, coerentemente, suspender as atividades presenciais
objetivando atender todos os protocolos divulgados pela OMS. As
atividades escolares adquiriram nova configuração, pelo que chamamos
de “ensino” remoto, o qual, embora não tendo a intenção de substituir o
ensino presencial, foi o melhor a ser feito naquele momento.
Essa foi apenas uma medida preventiva para reduzir maiores danos, pois
a ação educacional e de cuidados com as crianças na Educação Infantil
não se realiza na perspectiva de selecionar, listar e desenvolver
conteúdos, mas sim a partir das experiências e interações sociais
propiciadas de forma significativa para as crianças com os pares, família,
educadores e com o meio social. Dessa forma e diante da realidade do
contexto remoto, consideramos a ausência das experiências coletivas
nas práticas que envolvem as habilidades sociais, cognitivas, motoras e
emocionais que constroem as subjetividades das crianças, inseridas na
coletividade e na cultura, um grave impacto no desenvolvimento das
aprendizagens delas.
Nesse cenário, a Secretaria de Educação do Estado do Ceará (SEDUC),
por meio da Coordenadoria de Educação e Promoção Social (COEPS),
especialmente da Célula de Apoio e Desenvolvimento da Educação
Infantil (CADIN), desde a suspensão das atividades presenciais, vem
desenvolvendo alternativas para garantir a continuidade do processo de
ensino e de aprendizagem, durante todo o período em que as atividades
presenciais se encontrem suspensas nas unidades de ensino infantil do
Ceará.
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Uma delas é o projeto Brincando em
Família, que vem se ocupando do
fortalecimento das ações educativas,
junto às Coordenadorias Regionais
de Desenvolvimento da Educação
(CREDEs) e aos municípios, a fim de
garantir a educação das crianças,
particularmente
por
meio
de
propostas para momentos de
interações em casa, com brincadeiras,
histórias infantis, cards e podcasts
com atividades educativas, lúdicas,
artísticas
e
psicomotoras,
objetivando fortalecer os vínculos
afetivos e familiares e assegurar os
direitos de aprendizagem de bebês e
crianças.
Além desse projeto, a SEDUC lançou as
Orientações Curriculares Prioritárias do
Ceará (OCPC), documento construído pela
COEPS e pela Coordenadoria de Cooperação
com os Municípios para Desenvolvimento da
Aprendizagem na Idade Certa (COPEM), a
fim de subsidiar as práticas pedagógicas nas
unidades escolares, no contexto pandêmico e
nos anos posteriores, considerando os
reflexos da pandemia e os impactos na
Educação Básica.
Este Guia, professoras/es e gestoras/es, busca, ainda em meio aos
cuidados essenciais para não contrairmos o vírus, assegurar que
nossas/os profissionais, nossas crianças e suas famílias tenham um
retorno seguro, responsável e de qualidade, olhando não somente para a
organização física e pedagógica das escolas, mas também para os
cuidados socioemocionais, de forma respeitosa e empática.
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ORIENTAÇÕES LEGAIS PARA
RETORNO AO PRESENCIAL
Nesta seção apresentaremos os principais decretos e orientações, a fim
subsidiar a organização do planejamento educacional dos processos de
transição das atividades remotas para as atividades presenciais na
Educação Infantil. Dessa forma, destacamos aqui quatro documentos
para dar início ao nosso diálogo:
O Decreto Estadual nº 33.821, de 21 de novembro de 2020,
que autoriza as aulas presenciais da Educação Infantil,
observada a limitação de até 75% (setenta e cinco por cento)
da capacidade de crianças por sala.
O Decreto Estadual nº 33.899, de 09 de janeiro de 2021, que
confirma as medidas adotadas no retorno às atividades
educacionais, e que ressalta as orientações descritas no
Protocolo Geral e no Protocolo Setorial nº 18 – Atividades
Educacionais.
O Decreto Estadual nº 33.955, de 26 de fevereiro de 2021,
que dispõe sobre medidas preventivas, considerando nova
suspensão dos estabelecimentos de ensino.
O Decreto Estadual nº 34.043, de 24 de abril de 2021, que
autoriza as atividades presenciais, observando a limitação de
40% (quarenta por cento) da capacidade de crianças de 4
(quatro) e 5 (cinco) anos, por sala, da Educação Infantil.
Com base nas normas específicas para o combate à Covid-19,
orientadas pela Organização Mundial de Saúde e editadas pelo
Ministério da Saúde, o Governo do Estado definiu algumas medidas
essenciais a serem adotadas no retorno às atividades econômicas no
Ceará que estão inseridas nos protocolos gerais e setoriais.
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Dispostas no Protocolo Setorial específico nº 18, elas são fundamentais
para um retorno seguro às atividades educativas e dizem respeito às
condutas e às práticas gerais que acontecem em toda estrutura
educacional, desde as/os profissionais que atuam nas instituições de
ensino até alunos, crianças e familiares. Todas/os precisam observar
essas práticas no retorno às atividades.

Quantas

crianças

podem

estar

nas

salas

de

referência

da

Educação Infantil?

Em novembro de 2020...

Para compreender essa resposta, é preciso contextualizar o processo de
retorno das atividades presenciais no Estado, iniciando com o Decreto
Estadual nº 33.821, de 21 de novembro de 2020, que liberou o retorno
das atividades presenciais das crianças da Educação Infantil, de escolas
públicas e particulares, com diferentes percentuais de capacidade de
retorno presencial, dependendo da situação da pandemia nas diferentes
regiões de saúde do Estado. Veja no quadro abaixo as porcentagens
estabelecidas:

Até 30% de crianças - Região de saúde do Cariri
Até 50% de crianças - Regiões de saúde Norte,
do Sertão Central e do Litoral Leste/Jaguaribe
Até 75% de crianças - Municípios da Região de
saúde de Fortaleza
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Esses percentuais foram definidos conforme as regiões de saúde, além
de vincular à necessidade de se respeitar o Protocolo Setorial nº 18 –
Atividades Educacionais.

Recomendação de Protocolo 18 – Atividades Educacionais
Este Decreto, diz:
6.8. Disponibilizar álcool em gel 70% em ambientes comuns e,
quando necessário, instalar pias com água e sabão, especialmente
para acesso a crianças menores de 5 anos e pessoas com
deficiência. Deve-se ter um cuidado especial com o álcool,
mantendo-o fora do alcance das crianças, objetivando a segurança
do corpo discente no ambiente da Educação Infantil.

Alô, escola!
O Protocolo Setorial nº 18
Educacionais foi disposto
Estadual nº 33.821, de 21 de
2020 e continua vigente até
deste Guia.

– Atividades
no Decreto
novembro de
a construção

Para acessá-lo, clique aqui: Protocolo
Setorial 18 - Atividades Educacionais
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Em janeiro de 2021...

O Decreto Estadual nº 33.899, de 09 de janeiro de 2021, confirmava
que, para todas as regiões de saúde, a Educação Infantil poderia voltar
às atividades presenciais, considerando 75% da capacidade de crianças
nas salas.
Em fevereiro de 2021...

Neste período, em virtude de uma nova onda de infecções pelo vírus da
Covid-19, as regras estabelecidas no Decreto nº 33.899, de 9 de janeiro
de 2021, não possuíam mais validade e eficácia quanto às crianças de 4
(quatro) e 5 (cinco) anos. Portanto, para essa faixa, em específico, foram
suspensas as atividades. Mantinha-se apenas as atividades
desenvolvidas com crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos e 11 meses.
Em abril de 2021…

No dia 24 de abril, houve nova flexibilização das medidas de
enfrentamento da pandemia, por meio do Decreto nº 34.043. Uma delas
foi a possibilidade de retorno ao presencial, com percentual na
capacidade de crianças estipulado em 40%. Observe o parágrafo 1, art.
6º do referido decreto:

Continuam autorizadas para a modalidade presencial as atividades
de ensino já liberadas no decreto nº 34031, de 10 de abril de
2021, observada a limitação de 40% (quarenta por cento) da
capacidade de alunos por sala.

Em suma, até a data de construção deste Guia, a orientação de retorno
via decretos estaduais segue os seguintes direcionamentos:
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No dia 24 de abril, houve nova flexibilização das medidas de
enfrentamento da pandemia, por meio do Decreto nº 34.043. Uma delas
foi a possibilidade de retorno ao presencial, com percentual na
capacidade de crianças estipulado em 40%. Observe o parágrafo 1, art.
6º do referido decreto:

CRIANÇAS DE 0 (ZERO) A 3
(TRÊS) ANOS E 11 MESES
Para essa faixa etária, é preciso
seguir o Decreto Estadual nº
33.899, de 09 de janeiro de 2021, o
qual afirma, no artigo 6, inciso IV,
que na: “Educação Infantil, [pode ser]
ampliada para 75% (setenta e cinco
por cento) a capacidade de alunos
desse nível de ensino”. (CEARÁ, 2021,
p. 2), observando as regiões de
saúde.

CRIANÇAS DE 4 (QUATRO) A 5
(CINCO) ANOS E 11 MESES
Para esta faixa etária, de acordo com o Art.
6º, do Decreto Estadual nº 34.031, de 10 de
abril de 2021, estão autorizadas as aulas
presenciais, com 40% (quarenta por cento)
da capacidade de crianças de 4 (quatro) a 5
(cinco) anos da Educação Infantil, por sala,
desde que respeitados os protocolos geral e
setorial 18.
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Alô, escola!
É preciso seguir sempre os ditames legais e
observar o percentual orientado por faixa
etária. Toda prestação do serviço
educacional da escola deve acontecer de
acordo com o Protocolo Setorial Específico
nº 18 – Atividades Educacionais.

O retorno às atividades presenciais acontecerá sempre a critério da rede
de ensino. Esta deve observar o que dizem os decretos municipais, visto
que eles definirão os percentuais de retorno em cada cidade (de acordo
com o contexto vigente de saúde e conforme o disposto no Protocolo
Setorial nº 18 – Atividades Educacionais). Na seção sobre "Estrutura
física e organização escolar para o contexto híbrido" deste Guia, falaremos
com mais detalhamento sobre esse retorno.

O Governo do Ceará tem
adotado todas as medidas
necessárias para conter em seu
território a pandemia do novo
coronavírus (Covid-19) que tem
atingido milhares de pessoas em
todo o mundo.
Acompanhe aqui os decretos publicados:
https://www.ceara.gov.br/decretos-do-governo-do-ceara-com-acoes-contrao-conavirus/
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A IMPORTÂNCIA DO OLHAR
INTERSETORIAL PARA UM RETORNO
SEGURO
O retorno às atividades no contexto presencial e/ou híbrido requer,
antes de tudo, um olhar cuidadoso para os envolvidos no processo:
bebês, crianças bem pequenas, crianças pequenas, professoras/es,
equipe gestora, porteira/o, merendeira/o, auxiliares de serviços gerais,
famílias e demais profissionais que lidam com a Primeira Infância.
Todas/os precisam se sentir resguardadas/os, para que possam
desenvolver suas atividades plenamente. Não cabe somente à unidade
escolar assegurar a preservação delas/es, mas a uma gama de outros
segmentos que juntos podem fazer a diferença nesse processo. No
Ceará, as ações do Programa Mais Infância já contribuíam com esse
olhar intersetorial para a criança, por meio dos pilares Tempo de
Nascer, Tempo de Crescer, Tempo de Aprender e Tempo de Brincar.
Assim, as crianças já eram amparadas por programas,
tais como o Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Infantil (PADIN), o Criança Feliz e o Mais Nutrição,
além da capacitação de profissionais das áreas da
Saúde, da Educação e da Assistência. Durante a
pandemia, esses programas se intensificaram, portanto
contar com esses segmentos para garantir um retorno
seguro é essencial. Na prática, há algumas ações
sistematizadas que as unidades educacionais podem
organizar:

Realizar uma reunião técnica com professoras/es e demais
profissionais lotados na unidade escolar, antes da volta, a fim
de prepará-las/os para o uso dos Equipamentos de Segurança
Individual (EPIs).
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Convidar as famílias para um encontro virtual (ou presencial,
mas escalonado¹), para um diálogo junto às/aos
enfermeiras/os e/ou representantes da Secretaria de Saúde,
apresentando os protocolos de higiene e mostrando como elas
podem seguir essas orientações em casa e/ou na ida à
creche/pré-escola.
Gravar pequenos vídeos ou áudios, com a orientação dos/das
psicólogos/as e/ou de psicopedagogos/as, e enviar às/aos
profissionais e às famílias, sobre como agir diante das variadas
emoções que as crianças podem apresentar durante o retorno
às atividades presenciais.
Divulgar ações das Secretarias de Saúde, de Segurança, de
Assistência e Proteção Social, por meio das redes sociais e/ou
de cartazes pela unidade educacional, a fim de reforçar o
engajamento de todos os setores da sociedade para garantir
que o retorno seja o mais seguro e tranquilo possível.
Adaptar ou criar, com a orientação dos/as psicólogos/as um
espaço de relaxamento e acolhimento, onde os profissionais
possam, minimamente e quando necessário, pausar suas
atividades, se recomporem e retornarem às suas ações.
Esses são exemplos que podem servir como ponto de partida para a
organização da escola. O importante é perceber que não estamos sós!

Para mais informações sobre o Programa
Mais Infância Ceará, clique na imagem ao
lado.

¹ Sugerimos o escalonamento por faixa etária (primeiro as famílias das crianças de 4 e 5 anos; em outro momento,
reuniões com as famílias das crianças de 2 e 3 anos e assim sucessivamente), mas essa ação precisa ser adaptada às
realidades de cada unidade educacional.
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CONTEXTO HÍBRIDO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
A Educação Infantil, por atender bebês e crianças, possui especificidades
que também devem ser levadas em consideração durante a implantação
do contexto híbrido e retorno às atividades presenciais. De acordo com
a Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
a instituição de Educação Infantil é um espaço em que todos os
profissionais, em ação complementar com a família, gestam
ações pedagógicas comprometidas com o desenvolvimento
integral e a aprendizagem dos bebês e crianças, e
fundamentados na concepção de criança como “sujeito histórico
e de direitos, que, nas interações, relações e práticas cotidianas
que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca,
imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra,
questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade,
produzindo cultura (BRASIL, 2009, p.112).

Em meio ao período de pandemia que ainda vivenciamos, o contexto
híbrido é necessário, para que mantenhamos o distanciamento social. O
Ceará é um estado grande, divergente e com curvas de mortalidade e
contágio muito diversificadas. Mesmo com a vacinação em andamento
ou progresso, os cuidados com a não transmissão da Covid-19 devem
permanecer.
Portanto, para tomarmos decisões mais assertivas, devemos levar em
consideração os estudos sobre a prevalência do vírus na população, as
diferenças entre os estados, entre os municípios e, até mesmo, dentro
do próprio município (entre bairros/distritos). Para isso, precisamos
seguir as recomendações das autoridades sanitárias, atentando-nos à
taxa de contaminação entre as crianças e os impactos na saúde dos
familiares.
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Queremos deixar evidente que o objetivo do contexto híbrido não é
substituir as rotinas presenciais, com a/o professora/or e as crianças
interagindo no mesmo ambiente de aprendizagem, mas sim de evitar a
contaminação entre as crianças, as/os profissionais e as famílias
durante o processo pedagógico, dentro das características e das
possibilidades de cada turma.
Para que possamos fazer um
retorno seguro na Educação
Infantil, temos que reduzir o
número de crianças por turma e
escalonar os horários para um
rodízio dos espaços e pessoas (não
somente nas salas de referências,
mas em toda a escola) assim como
os cuidados com as equipes de
profissionais
(professoras/es,
auxiliares, equipe de limpeza,
cozinheira/o,
secretária/o,
porteira/o, equipe de gestão,
dentre outros).

Na Educação Infantil, contexto
híbrido significa promoção de
atividades
que
possibilitem
interações e brincadeiras tanto na
interação professora/or - criança e
crianças/crianças (nas escolas),
quanto na interação professora/or
- família - criança (no ambiente
familiar). Por isso, não nos
referimos
ao
ensino
híbrido
(expressão usada para as demais
etapas da Educação Básica), mas ao
contexto híbrido (considerando a
especificidade do arranjo curricular
para bebês e crianças).
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Nessa

implementação,

é

preciso

observar

alguns

pontos

sensíveis à etapa da Educação Infantil:

As crianças pequenas (4 – 5 anos) que estão na pré-escola possuem
um sistema imunológico mais maduro que as crianças bem pequenas
e as/os bebês.
Na pandemia, a legislação traz obrigações de calendário e de carga
horária mínima de atividades para as crianças de 4 a 5 anos e 11
meses, as quais precisam ser cumpridas (o Parecer 299/2020 traz
informações relevantes para esse período).
Em geral, as crianças bem pequenas (2 - 3 anos e 11 meses) levam
mais tempo para se adaptar a um novo ambiente.
As crianças percebem a passagem do tempo de forma diferente (ou
seja, informar que faltam 2 horas ou 10 minutos para a chegada de
alguém ou para sair de algum lugar, pode não ser compreensível,
embora seja sentido emocionalmente).
O tempo de pandemia ampliou a relação e intensificou o vínculo das
crianças com os familiares e o retorno à escola se configura, para
elas, como uma “pausa” nesse vínculo;
Há casos de bebês e de crianças que conhecerão as escolas pela
primeira vez.
De acordo com o Manual de Orientação #MenosTelas #MaisSaúde
(2019), da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), é necessário
“Evitar a exposição de crianças menores de 2 anos às telas, sem
necessidade (nem passivamente!)” e, para as “Crianças com idades
entre 2 e 5 anos, [é preciso] limitar o tempo de telas ao máximo de 1
hora/dia, sempre com supervisão de pais/cuidadores/ responsáveis”
(p.7).
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Para ler o Parecer 299/2020 na íntegra,
clique na imagem acima.

Para ler o Manual #MenosTelas
#MaisSaúde completo, clique na
imagem acima.

Para esses pontos, o que levar em consideração ao orientar as

atividades na Educação Infantil?

É preciso se apropriar dos documentos-base que norteiam a
Educação Infantil (inclusive os produzidos especificamente para o
contexto de pandemia, como as OCPC) e dos decretos
governamentais que sinalizam as medidas sanitárias a serem
adotadas.
Retomar os materiais de apoio pedagógico já produzidos pela rede,
como o Caderno de Orientações para Jornada Pedagógica 2021, o
projeto Brincando em Família e o Caderno de Gestão Pedagógica.
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No planejamento e reorganização das rotinas nas creches e préescolas, é possível acolher as crianças de forma escalonada e
progressiva, iniciando com as crianças pequenas (4 a 5 anos e 11
meses).
Para bebês, é recomendado reduzir ao máximo as turmas (com
frequência diária) ou manter as atividades remotas, promovendo o
fortalecimento de vínculos com a família.
A partir da análise da documentação pedagógica e dos instrumentos
de avaliação da família e das crianças (sugeridos neste Guia), é
possível adaptar o ambiente, para acolher as crianças, com horários
diferentes e turmas alternadas.
O tempo que a criança fica na escola também pode ser ampliado aos
poucos (começando com duas horas de atividades e, a partir da
observação das/os professoras/es sobre as crianças, ir ampliando);
Atividades em que as crianças façam intervenções e interajam no
ambiente escolar de forma significativa podem ser acolhedoras
(elaborar cartazes, promover exposição de fotos da família…).
A comunicação com as famílias precisa ser EFICIENTE e
DIVERSIFICADA (por mensagens de texto ou áudio no WhatsApp,
ligação, lembretes, mídia social, TV, rádio escolar, e-mail,
videochamada etc.).
Para crianças que ainda não frequentaram a unidade educacional, é
preciso redobrar os cuidados com a adaptação. A paciência, o amor,
o carinho, o olhar sensível, a empatia e o não julgamento devem ser
o norte para os planejamentos e o fazer pedagógico.
Toda ação pedagógica precisa conter flexibilidade e a sala de referência
deve ser um local seguro e agradável. No contexto híbrido também é
possível promover o engajamento das crianças, a organização de rotinas,
o diálogo constante na sala de referência, a construção de aprendizagem
e a promoção do respeito, da criatividade, do autoconhecimento, da
proatividade, da cooperação e da comunicação.
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É essencial que, para a implementação do contexto híbrido e para o
retorno às atividades presenciais na Educação Infantil, toda a
comunidade colabore conjuntamente. É preciso compreender também
que este momento exige de todos nós FLEXIBILIDADE, percebendo
que as ações podem ser reestruturadas e serem adaptadas às diversas
necessidades que surgirão ao longo dessa nova jornada.

Alô, escola!
A Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal também
lançou documentos com recomendações aos
municípios sobre esse retorno ao contexto
presencial. Para ler os textos na íntegra, clique nas
imagens abaixo:
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PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DE
IMPLANTAÇÃO DO CONTEXTO
HÍBRIDO
Professoras/es e equipe gestora,
Nesta seção apresentaremos os principais pontos para a implementação
de práticas pedagógicas no contexto híbrido e, por conseguinte, para o
presencial. Os aspectos aqui abordados foram baseados nos
questionamentos formulados durante os Ciclos de Formação
Continuada Mais Infância Ceará, tanto para professoras/es quanto para
diretoras/es e coordenadoras/es pedagógicas/os, referentes ao primeiro
semestre deste ano e também do ciclo formativo de 2020, quando as
angústias e indagações já eram sentidas pelos cursistas.
Para orientar a leitura de vocês, conduzimos esta seção partindo de
perguntas-chave.

O que é um Diagnóstico de Aprendizagem?

Entendemos por diagnóstico na Educação Infantil em tempos de
Pandemia estratégias que podem verificar todo o processo de educação
e de cuidados, implementados na primeira etapa da Educação Básica,
desenvolvidas de forma remota ou não, pelas/os professoras/es,
gestoras/es e famílias, para saber como bebês e crianças se
desenvolveram nesse período.

Qual o objetivo desse diagnóstico?

Verificar pontos de atenção, no que diz respeito ao desenvolvimento
infantil de bebês e de crianças, que podem merecer melhoramentos e
que devem ser enfrentados com estratégias científicas, metodológicas e
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práticas, baseadas no Documento Curricular Referencial do Ceará, nas
Orientações Curriculares Prioritárias do Ceará e nos demais documentos
nacionais norteadores de práticas construtivas e específicas para a
primeira etapa da educação Básica.

Como

a

escola

(núcleo

gestor

e

professoras/es)

pode

realizar

um

Diagnóstico de Aprendizagem para avaliar o nível de desenvolvimento das

crianças da creche e pré-escola, principalmente durante o contexto de

pandemia? O que levar em consideração?

É preciso mapear todas as condições, estratégias e ações já organizadas
e implementadas pelas secretarias, por meio da mediação de
gestoras/es, professoras/es e famílias, remota ou presencialmente. É
importante verificar todos os registros que foram feitos dessas ações,
analisar e criticar positivamente, propor soluções para superar os
gargalos referentes ao impedimento do desenvolvimento infantil de
bebês e crianças.
Para a análise do mapeamento, não se esqueçam de detalhar as ações
desenvolvidas, os desafios, as dificuldades, as sugestões e o tipo de
apoio que cada ação teve. Levem em consideração a situação social
das/os bebês, das crianças e das famílias (principalmente as/os que
estão em situação de vulnerabilidade social extrema). Analisem como a
secretaria, a escola e as/os professoras/es se empenharam para alcançar
bebês, crianças e famílias de forma remota ou não.
É necessário perceber e refletir sobre quais condições foram dadas às
famílias para que bebês e crianças realizassem as atividades propostas.
Em seguida, identifiquem nominalmente bebês e crianças que tiveram
mais dificuldades em realizar as atividades, a fim de propor resoluções e
não cometer injustiças nas análises.
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Que

ações

precisam

aprendizagem

de

ser

todas

as

planejadas

crianças,

para

assegurar

integrando

aquelas

os

direitos

que

de

estiveram

afastadas no tempo da pandemia?

Sugerimos, nos tópicos abaixo, algumas práticas pedagógicas voltadas
tanto para o acolhimento e a compreensão das/os profissionais da
Educação Infantil quanto para as crianças e suas famílias, mas
evidenciamos que elas são apenas o ponto de partida. Todas elas
precisam ser adaptadas ao contexto social, histórico e cultural de cada
unidade educacional.

PARA ACOLHIMENTO DAS/OS PROFISSIONAIS:
Sondar, por meio de entrevistas,
questionários, reuniões,
encontros, a história de cada
professora/or, gestora/or e
demais profissionais que
trabalham na Educação Infantil
de sua escola, para saber como
vivenciaram esse momento da
pandemia (angústias,
sofrimentos, alegrias,
criatividades para sobreviver
com essa problemática).

Realizar essa escuta ativa,
respeitosa e amorosa de
todas/os, em um espaço
adequado, limpo, acolhedor e
seguindo todos os protocolos
sanitários.
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Convidar um/a psicólogo/a para
que, numa fala confortante e
esperançosa, motive a equipe.

Realizar um planejamento
coletivo das/os profissionais da
unidade educacional, com
exposição de lives e vídeos, com
leitura de textos e depoimentos
que falam desse momento de
pandemia, o qual todos
vivenciaram, nas suas mais
diversas formas.

PARA ACOLHIMENTO DE BEBÊS, CRIANÇAS E SUAS
FAMÍLIAS:
Organizar, junto ao corpo
docente, um momento para
refletir sobre as devolutivas das
atividades desenvolvidas com as
famílias e as crianças, no
contexto de pandemia (De quais
famílias/crianças não tivemos
devolutivas? Por que não?
Como chegar a essas famílias?).

Analisar as ações da escola e
das/os professoras/es sobre as
atividades propostas para
bebês e crianças (As atividades
poderiam ser conduzidas pelas
famílias? Os materiais eram de
fácil acesso? O que a escola fez
para atingir as famílias sem
acesso à internet? Quantas
crianças participaram das
atividades propostas?)
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Planejar a elaboração de um instrumental - com questões curtas,
simples e objetivas, sem margem para julgamentos - destinado às
famílias com bebês e crianças matriculadas na escola de Educação
Infantil, abordando as questões relacionadas às dificuldades
vivenciadas durante a pandemia (Em quantas famílias as/os
responsáveis perderam o emprego em decorrência da pandemia?
Quantas famílias perderam um parente em decorrência da Covid-19?
Quantas crianças foram contaminadas? Como essas famílias se
organizaram - emocionalmente/financeiramente - na pandemia?).

ATENÇÃO!
Esse é um diálogo necessário, mas deve ser realizado
com muito cuidado e principalmente com muita
EMPATIA, frente às diversas situações sociais e
econômicas das crianças.

Investigar como as atividades

Elaborar estratégia de

remotas desenvolvidas com

sondagem QUALITATIVA para

orientação da Secretaria da

as crianças, no momento em

Educação (como o Brincando

que elas retornarem ao

em Família) impactaram o

contexto presencial. Essa ação

desenvolvimento de bebês e de

deve ter como norte o DCRC, as

crianças e que estratégias as

OCPC, o Brincando em Família

famílias utilizaram para apoiar

e demais estratégias utilizadas

esse desenvolvimento.

para ajudar bebês e crianças a
se desenvolverem nesse
período de pandemia,
principalmente levando em
consideração as interações e
brincadeiras.
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Alô, escola!
O diálogo com as crianças pode ser realizado de
diversas maneiras: numa roda de conversa, por
meio de desenhos, contação de histórias,
brincadeira de fantoches… A criança precisa se
sentir convidada ao diálogo e, principalmente, se
sentir confortável e segura para se expressar.

Qual a importância da Documentação Pedagógica nos contextos remoto e

presencial?

É importante relembrar que a Documentação Pedagógica foi utilizada
pelo professor e também gestor italiano, Loris Malaguzzi, que a usou
como estratégia pedagógica para motivar e orientar professoras/es a,
diariamente, registrarem tudo o que acontece com bebês e crianças na
escola de Educação Infantil e em seu entorno. Como explicam Mello,
Barbosa e Faria (2017), a documentação pedagógica tem três funções:
Função Política (que não é partidária!) - cria um diálogo e
promove o respeito entre escola, professoras/es, gestoras/os e
demais profissionais da Educação Infantil.
Função sistematizadora - possibilita a sistematização minuciosa e
o acompanhamento da vida de bebês e crianças, mostrando a
história de vida diária dentro e fora da escola (no ambiente
familiar), criando registro de memórias.
Função reflexiva - fomenta, por meio de diferentes materiais
pedagógicos, a reflexão sobre o processo educativo e de cuidados,
na perspectiva de reflexão, discussão, avaliação e ressignificação
de práticas educativas para o desenvolvimento infantil.
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A documentação pedagógica pode ser realizada por meio de diferentes
meios de comunicação e de metodologias, além de várias estratégias:
cartazes, fotografias, filmagens, exposições de trabalhos e produções de
bebês e crianças.
Documentar é preservar memórias e valorizar cada trabalho ou
atividade desenvolvida com a participação de bebês e crianças. A
documentação envolve as famílias no sentido de acompanhar, avaliar e
sugerir; ela torna público para toda a comunidade o que é desenvolvido
na instituição de Educação Infantil. No contexto remoto, ela também
torna público o que é realizado na casa das famílias e serve para reflexão
sobre as escolhas didáticas feitas pela equipe docente, além de ressaltar
os cuidados na Primeira Infância.
Como

a

documentação

pedagógica

pode

contribuir

para

o

desenvolvimento infantil, mesmo remotamente?

Quando ela é planejada intencionalmente, confere a identidade da
escola de Educação Infantil, sendo organizada de várias maneiras para
registrar as atividades lúdicas e interativas de bebês e crianças. A
documentação pedagógica precisa ser revista, analisada e (re)planejada
(principalmente antes de receber bebês e crianças no contexto
presencial). O registro das atividades precisa ser socializado
permanentemente, constituindo a definição cultural de cada instituição.
Professoras/es e gestoras/es precisam estar atentas/os ao trabalho que
será desenvolvido de forma híbrida. Por essa razão é importante
planejar quais as especificidades de cada unidade educacional e como
implementar a documentação pedagógica, levando em consideração a
parceria das famílias.
Dessa forma, é essencial fortalecer a comunicação família - escola bebês/ crianças, principalmente nesse contexto de pandemia. A família
poderá ajudar a documentar, com orientação do grupo gestor e das/os
professoras/es da escola de Educação Infantil, todo o desenvolvimento
de suas crianças e bebês durante o período em que realizaram (ou não)
as atividades em casa.
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A Documentação pedagógica será sempre um instrumento coringa, isto
é, pode ser adaptado a diferentes contextos, como foi neste tempo de
atividades remotas (com as crianças em casa). Nesse cenário, as famílias
faziam as observações e enviavam seus registros para escola, que
analisava e reprogramava suas atividades. Quando essa estratégia é bem
planejada, essa parceria pode funcionar muito bem.
Sabemos que, no contexto híbrido, as crianças vivenciarão suas
experiências em dois espaços (em casa e na escola). Logo, teremos a
figura de dois observadores diretos e alternados: a família e as/os
professoras/es. Mais à frente, apresentaremos sugestão de dois
cenários (seção DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EM CONTEXTO
HÍBRIDO) que podem ser o ponto de partida para planejar a
documentação pedagógica.
No contexto híbrido, as crianças irão para escola em dias ou semanas
alternadas, mas suas atividades deverão ter uma continuidade, um
planejamento. É preciso pensar uma sequência de atividades integradas
e contínuas e um acompanhamento do desenvolvimento infantil. Essa
ação é da/o professora/or em parceria com a família. No contexto
híbrido, a/o professora/or vai planejar práticas presenciais e remotas,
articuladas com as famílias e planejar como farão as observações e
registros utilizando ou não as ferramentas digitais. Um aspecto positivo
desse contexto é o maior envolvimento da escola e da família.
Para nortear a implementação da documentação pedagógica, sugerimos
os seguintes questionamentos, colocados por Marques (2011):

Quem documenta?
No contexto presencial, as/os professoras/es, com a ajuda das
gestoras/es e demais profissionais da Educação Infantil, fazem a
observação das crianças individual ou coletivamente. Lembrem-se de
que as crianças, também, precisam participar desse momento de
escuta e de serem observadas em suas vivências.
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No contexto híbrido, as(os) professoras/es fazem suas observações e
registros e as famílias, com a orientação da escola, principalmente,
quando as atividades são remotas, observam tudo que as crianças
vivenciam por meio das atividades sugeridas, fazem o registro (em
áudios, bilhetes ou videochamadas, por exemplo) e enviam para as/os
professoras/es.

O que se documenta?
Tudo que acontece na Escola de Educação Infantil (aspectos
administrativos e pedagógicos, aspectos relacionados ao percurso
formativo das/os profissionais e ao desenvolvimento de bebês e
crianças, a história de cada grupo infantil, a comunicação entre escola
e família…).
Tudo o que acontece com bebês e crianças em casa, quando as
atividades são encaminhadas pela escola e mediadas pelas famílias.

Onde se documenta?
Há inúmeros instrumentos que podem ser utilizados: no diário de
registros das crianças, no diário de registro das/os professoras/es, no
projeto pedagógico, nos planos de trabalhos, nos diários de bordo das
famílias, nos cadernos de anotações, nos arquivos eletrônicos, nos
jornais escolares, no mural, nos cartazes, em exposições, em
fotografias, em vídeo relatos…
O ideal é que sejam escolhidos mais de um instrumento, que sejam
complementares e que professoras/es, crianças, famílias e equipe
gestora se sintam confortáveis.
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Como se documenta, com quais instrumentos?
Detalhando cada experiência, mostrando todos os materiais utilizados
(via WhatsApp e e-mail, por exemplo) fazendo esquemas gráficos,
tabelas, sintetizando elementos essenciais.

Para quem se documenta?
Para si mesma/o, para colegas, para a instituição de Educação Infantil,
para gestoras/es, para professoras/es, para as famílias, para outras
crianças, para quem solicitar.

Como a reformulação do PPP, orientada pelo parecer 299/2020, auxilia

no retorno ao presencial?

Sabemos que o Projeto Político
Pedagógico/PPP é o plano que
orienta as ações da instituição de
Educação Infantil e define as
metas
pretendidas
para
o
desenvolvimento integral dos
bebês e das crianças que dela
fazem parte. É papel da
escola/instituição
fazer
o
monitoramento de suas ações e
avaliar sua organização interna, a
partir do PPP. Essa sistematização
acontece em um processo de
construção coletiva e tem impacto
sobre a aprendizagem das/os
bebês e das crianças.

Por meio do PPP, e com base no
diagnóstico realizado inicialmente,
a
escola
pode
definir,
explicitamente, o tipo de ação
educativa que se quer realizar, as
prioridades das aprendizagens, as
estratégias didáticas e os projetos
a
serem
elaborados
coletivamente.
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Pode
também
construir
alternativas para promover a
educação e o cuidado de bebês e
de crianças, assegurando seus
direitos de aprendizagem e
desenvolvimento, considerando
seus diferentes interesses e
necessidades, atendendo assim às
situações
vivenciadas
nesse
tempo de pandemia.

No Caderno de Gestão da
Educação
Infantil
(CGEI)
(publicado em março/2021) e no
Caderno de Jornada Pedagógica
2021 (publicado em janeiro/2021)
trazemos importantes orientações
sobre o que é o PPP e como a
escola pode fazer seus ajustes a
partir do parecer do CEE no
0299/2020.

Ainda estamos vivendo tempos
de distanciamento social e
realizando atividades remotas,
mas vislumbramos um retorno às
atividades presenciais, em um
contexto híbrido, uma realidade
que não tínhamos vivenciado até
o momento na Educação Infantil.
Então, o que fazer?

Para acessar esses e outros
materiais construídos pela
Célula de Apoio e
Desenvolvimento da
Educação Infantil, clique
aqui:
https://idadecerta.seduc.ce.
gov.br/
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E se a escola não reformulou o PPP e o Regimento Escolar, o que fazer?

Pode-se iniciar o processo de reformulação do PPP neste contexto?

A construção e a avaliação permanente do PPP da escola são
imprescindíveis. É necessário, portanto, pensar os modos de avaliação
coletiva da própria escola. Nesse cenário, sugerimos alguns passos que
podem orientar a escola neste momento de contexto híbrido:

Verificar se a escola já conta com um PPP.
Observar se ele já passou por atualização, considerando o parecer
0299/2020.
Definir uma comissão que vai coordenar as atividades de
revisão/adequação do PPP (instituída pela gestão da escola).
Estabelecer quais serão as estratégias para realização dos trabalhos:
1. pensar na metodologia para revisão e adequação do PPP;
2. organizar e mobilizar a equipe (definir e distribuir as
responsabilidades);
3. estudar os temas pertinentes ao PPP (o contexto híbrido e o
retorno ao presencial, por exemplo);
4. promover amplo debate com todos os segmentos da escola;
5. revisar/adequar/encaminhar o PPP.
A partir dessas discussões e definições, as/os professoras/es irão
adequar/organizar seu planejamento individual, levando em conta as
orientações acordadas pela equipe escolar. Esse trabalho coletivo
promove a unidade, a integração e o fortalecimento da ação educativa,
principalmente num contexto que é necessário seguir ações de cunho
coletivo para o bem-estar social.
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Quais documentos-base as/os professoras/es precisam considerar, a fim

de elaborar práticas pedagógicas que se adequem ao contexto híbrido?

Sugerimos neste Guia o foco para quatro documentos-base para a
Educação Infantil: as Orientações Curriculares para a Educação Infantil
(CEARÁ, 2011), a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), o
Documento Curricular Referencial do Ceará (CEARÁ, 2019) e as
Orientações Curriculares Prioritárias do Ceará (CEARÁ, 2020).

O primeiro é um documento elaborado por profissionais da SEDUC e
consultoras/es pedagógicos que, inspirado nas novas Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Infantil (CEARÁ, 2009), trata da
“função” da Educação Infantil (função Política e Pedagógica para Educar
e Cuidar de forma indissociável). Além disso, orienta sobre a construção
de ambientes favoráveis para a educação e cuidados de bebês e
crianças, com o olhar voltado para o desenvolvimento pleno e
abordagem de conceitos e fundamentos para a elaboração de planos,
rotinas, metodologias, atividades específicas e materiais a serem usados
na primeira etapa da educação básica.
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O terceiro - DCRC - foi elaborado também com a participação de
profissionais da SEDUC, à luz da BNCC. Ele incorpora, assim, um
conjunto de orientações e normatizações para esta primeira etapa da
educação básica, de modo que sejam assegurados os direitos de
aprendizagem e de desenvolvimento para bebês e crianças. Tudo isso
em conformidade com o Plano Nacional de Educação e com o Plano
Estadual de Educação. Nesse sentido, tanto a BNCC quanto o DCRC
norteiam as propostas pedagógicas para a Educação Infantil e fixam as
interações e as brincadeiras como eixos estruturantes, respeitando as
singularidades das atividades a serem trabalhadas com todas as infâncias
cearenses.
Por fim, sugerimos a retomada das OCPC (CEARÁ, 2020), as quais
apoiam a organização do planejamento de atividades das(os)
professoras(es) da Educação Infantil, considerando as necessidades, os
interesses e o contexto das crianças, especificamente para o período de
Covid-19 (e/ou de acordo com o impacto da pandemia nas redes de
ensino). As OCPC sugerem temáticas que assegurem as oportunidades
de aprendizagem adequadas às realidades das crianças de modo que
todas possam vivenciar suas experiências de forma satisfatória,
respeitando suas condições socioeconômicas, territoriais, físicas e
valorizando sua identidade cultural.

No contexto de atividades presenciais, que atividades posso desenvolver

com bebês e crianças?

Sugerimos a leitura do Material Educacional Nova Escola - Educação
Infantil Ceará, que traz cadernos, organizados em parceria com a
Associação Nova Escola, construídos por professoras(es) da rede pública
e alinhados à BNCC e ao DCRC. O material educacional fortalece e
orienta práticas de educação e de cuidados, por meio de ricas
experiências para bebês e crianças potentes e capazes.
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Para acessar o
material, clique
na imagem ao
lado.

É preciso deixar evidente que esse material impulsiona as professora e o
professor a desenvolverem atividades nos mais diversos ambientes de
aprendizagem (para além da sala de referência) e aqui ressaltamos que é
necessário utilizar mais e melhor os espaços externos (quadras e
parques, por exemplo), os quais promovem ventilação, arejamento e,
consequentemente, reciclagem do ar.

Você também pode realizar a Formação para
o bom uso do Material Educacional Seduc Nova Escola para Educação Infantil. Clique
na imagem ao lado para ser direcionado à
plataforma.
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No

contexto

de

atividades

remotas,

que

atividades

posso

desenvolver

com bebês e crianças?

Em 2020, com a pandemia, a Célula de Apoio e Desenvolvimento da
Educação Infantil (CADIN) lançou o Projeto Brincando em Família,
voltado para o fortalecimento de vínculos entre família, criança e escola.
Quinzenalmente são lançadas várias sugestões de histórias, cantigas,
brincadeiras e jogos. A mediação para a utilização desse material é feita
pela escola, que realiza seu planejamento semanal e envia para as
famílias das crianças. Há, no projeto, cards, podcasts, cartelas de
atividades para bebês e vídeos com contos e recontos de histórias
populares e clássicas da Literatura Infantil. Esse material pode ser
trabalhado com bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas.
Para os contos e recontos da
Literatura Infantil, você pode
acessar a playlist Era uma vez
uma história, no canal do
Youtube COPEM COEPS
SEDUC. Clique na imagem ao
lado.

Há

uma

proposta

específica

para

a

rotina

de

atividades

de

bebês,

crianças bem pequenas e de crianças pequenas no atual cenário?

A BNCC (BRASIL, 2017) e o DCRC (CEARÁ, 2019) apresentam a
organização curricular por campos de experiências que orientam o
desenvolvimento integral e o processo de educação e de cuidados de
bebês, de crianças bem pequenas e de crianças pequenas. Esse arranjo
curricular foi revisitado pelas OCPC (CEARÁ, 2020), as quais sugerem
diferentes possibilidades de vivências para que a partir delas sejam
organizadas as rotinas para cada faixa etária também no período
pandêmico.

de
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Como as crianças aprendem e se desenvolvem em sua integralidade
(aspectos emocionais, cognitivos, sociais e físicos), principalmente
quando elas vivenciam experiências lúdicas em seu cotidiano, as rotinas
precisam ser construídas considerando esses aspectos. Há alguns
pontos essenciais que devem ser levados em conta pela/o
professora/or, no planejamento e na organização de experiências
significativas, tanto no contexto presencial, quanto no híbrido ou no
remoto. De acordo com o DCRC (CEARÁ, 2019), é preciso:
Garantir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento (Brincar,
Conviver, Participar, Explorar, Expressar e Conhecer-se).
Envolver os Campos de experiências (O eu, o outro e o nós; Corpo,
gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala,
pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações).
Promover experiências diversas, nos mais variados espaços
(ampliando o ambiente educativo da sala de referência), com foco na
interação entre as crianças, entre elas e as/os professoras/es, e
entre elas e as famílias.
Possibilitar aprendizagens, por meio de brincadeiras.
Escutar e considerar a opinião das crianças, levando em conta o
ponto de vista delas.
Oportunizar que as crianças organizem os espaços e os materiais.

Logo, não há uma rotina específica a ser seguida, mas aspectos que
precisam ser observados, dependendo da forma como a escola acolha as
crianças. O exemplo abaixo mostra a rotina de uma turma (turma A) de
crianças bem pequenas, que é acolhida em contexto híbrido. Observem:

DIA

SEGUNDA

Turma de crianças bem
pequenas A.2

Turma de crianças bem
pequenas A.1

(Crianças bem pequenas /
2 - 3 anos e 11 meses)

TURMA

PRESENCIAL

REMOTO
Orientação para
atividade criança família

CONTEXTO HÍBRIDO

Atividade: Inspirada em “Brincadeiras e
brinquedos preferidos”
Formato: atividade recorrente (AR)
Onde encontrar: Material Educacional
SEDUC - Nova Escola
Volume 01, Unidade 01 pág.15 a 17.

Link de acesso: AQUI

Atividade: Descobrindo texturas
Formato: Podcast
Onde encontrar: Projeto Brincando em
Família

(Obs.: deve-se considerar a observação e a escuta
ativa das crianças, a análise da documentação
pedagógica, a organização da unidade
educacional e os protocolos sanitários)

PROPOSTA DE ATIVIDADES

Agenda MACRO da turma
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DIA

TERÇA

Turma de crianças bem
pequenas A.1

Turma de crianças bem
pequenas A.2

(Crianças bem pequenas /
2 - 3 anos e 11 meses)

TURMA

PRESENCIAL

REMOTO
Orientação para
atividade criança família

CONTEXTO HÍBRIDO

Atividade: Inspirada em “Brincadeiras e
brinquedos preferidos”
Formato: atividade recorrente (AR)
Onde encontrar: Material Educacional
SEDUC - Nova Escola
Volume 01, Unidade 01 pág.15 a 17.

Link de acesso: AQUI

Atividade: Descobrindo texturas
Formato: Podcast
Onde encontrar: Projeto Brincando em
Família

(Obs.: deve-se considerar a observação e a escuta
ativa das crianças, a análise da documentação
pedagógica, a organização da unidade
educacional e os protocolos sanitários)

PROPOSTA DE ATIVIDADES

Agenda MACRO da turma
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DIA

QUARTA

Turma de crianças bem
pequenas A.2

Turma de crianças bem
pequenas A.1

(Crianças bem pequenas /
2 - 3 anos e 11 meses)

TURMA

PRESENCIAL

REMOTO
Orientação para
atividade criança família

CONTEXTO HÍBRIDO

Atividade: Inspirada em “Conhecendo a
escola”
Formato: atividade recorrente (AR)
Onde encontrar: Material Educacional
SEDUC - Nova Escola
Volume 01, Unidade 01 pág.18 a 20.

Link de acesso: AQUI

Atividade: Dedo Mágico
Formato: Card
Onde encontrar: Projeto Brincando em
Família

(Obs.: deve-se considerar a observação e a escuta
ativa das crianças, a análise da documentação
pedagógica, a organização da unidade
educacional e os protocolos sanitários)

PROPOSTA DE ATIVIDADES

Agenda MACRO da turma
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DIA

QUINTA

Turma de crianças bem
pequenas A.1

Turma de crianças bem
pequenas A.2

(Crianças bem pequenas /
2 - 3 anos e 11 meses)

TURMA

PRESENCIAL

REMOTO
Orientação para
atividade criança família

CONTEXTO HÍBRIDO

Atividade: Inspirada em “Conhecendo a
escola”
Formato: atividade recorrente (AR)
Onde encontrar: Material Educacional
SEDUC - Nova Escola
Volume 01, Unidade 01 pág.18 a 20.

Link de acesso: AQUI

Atividade: Dedo Mágico
Formato: Card
Onde encontrar: Projeto Brincando em
Família

(Obs.: deve-se considerar a observação e a escuta
ativa das crianças, a análise da documentação
pedagógica, a organização da unidade
educacional e os protocolos sanitários)

PROPOSTA DE ATIVIDADES

Agenda MACRO da turma
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DIA

SEXTA

Planejamento
Integrado / Coletivo
Reorganização
interna da escola
(medidas sanitárias)
Atendimento
personalizado às
famílias de maior
vulnerabilidade
social

(Crianças bem pequenas /
2 - 3 anos e 11 meses)

TURMA

Todas os grupos
remotamente.
Orientação para
atividade criança família

CONTEXTO HÍBRIDO

Atividade: Cantiga Um, Dois, feijão com arroz
Formato: Podcast
Onde encontrar: Projeto Brincando em Família
Link de acesso: AQUI

Atividade: Cinema Com Pipoca! (Chá Fabular)
Formato: Vídeo
Tempo de duração: 5:20 min
Onde encontrar: Projeto São Luiz Itinerante
(canal do Cine Teatro São Luiz, no Youtube) Parceria SEDUC / SECULT.
Chá Fabular
Link de acesso: AQUI
OU

(Obs.: deve-se considerar a observação e a escuta
ativa das crianças, a análise da documentação
pedagógica, a organização da unidade
educacional e os protocolos sanitários)

PROPOSTA DE ATIVIDADES

Agenda MACRO da turma
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Alô, escola!
O “Chá Fabular” conta a história “O Bode Ioiô”,
que vivia no centro de Fortaleza por volta de
1915. A história do escritor Almir Mota é narrada
pela contadora de histórias, idealizadora do
projeto “Lamparinas de Histórias” e também
sommelière de chá, Júlia Barros.
Esses e outros vídeos estão sendo indicados,
quinzenalmente, nos calendários do Projeto
Brincando em Família.

Observações importantes:
Não recomendamos a divisão das crianças por nível de
aprendizagem, nível econômico, por gênero ou outro tipo de
separação com olhar discriminatório.
A quantidade de crianças em cada grupo precisa ser articulada junto
à equipe gestora, considerando a organização da unidade
educacional (na seção seguinte, há algumas orientações mais
específicas sobre o assunto).
As oportunidades de aprendizagem devem ser as mesmas para
todas as crianças, mas isso não impede que as atividades sejam
diferentes entre os grupos formados. A/O professora/a, a partir de
sua observação e reflexão, por meio dos instrumentos pedagógicos
que julgar necessários, tem autonomia para replanejar as rotinas das
crianças (como se percebeu na Agenda MACRO da turma).
As atividades do material educacional funcionam como um
repertório de práticas. Por isso, é fundamental que sejam analisadas
e adaptadas a cada situação (e não “replicadas”!).
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As atividades remotas precisam ser explicadas às famílias, de forma
simples, pelas/os professoras/es. Pode-se enviar os áudios um dia
antes pelo WhatsApp, por exemplo; pode-se criar um calendário
com as atividades remotas da semana; pode-se fazer um vídeo
tutorial curto, para as famílias, explicando as atividades e como os
pais e/ou cuidadores podem conduzi-las; pode-se encaminhar
bilhetes com as orientações… (ver APÊNDICE A).
É imprescindível pensar em atividades diferenciadas para as diversas
realidades das famílias (sem acesso à internet, com acesso somente
pelo celular, sem televisão, com pais e/ou cuidadores não
alfabetizados…). Todas as crianças precisam estar contempladas no
planejamento pedagógico.
Qualquer organização por grupos de crianças, como o apresentado
acima, precisa ser informada aos pais, responsáveis e/ou cuidadores.
A comunicação escola-família precisa ser de fácil compreensão, para
que as dúvidas sejam sanadas.
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ESTRUTURA FÍSICA E ORGANIZAÇÃO
ESCOLAR PARA O CONTEXTO HÍBRIDO
Diretoras/es e Coordenadoras/es Pedagógicas/os,
Nesta seção, apresentaremos orientações sobre como organizar as
unidades educacionais para receber bebês e crianças no contexto
híbrido e/ou presencial. Aqui abordaremos aspectos relacionados à
estrutura física e operacional, considerando os protocolos sanitários
estabelecidos até o momento da confecção deste material.
Recomendamos, mais uma vez, que os decretos municipais sejam
consultados.
Estrutura física:

Para o retorno gradual e seguro às atividades presenciais, é preciso,
inicialmente, que a instituição de Educação Infantil realize um
diagnóstico estrutural de seus espaços, para identificar quais ambientes
são propícios para a utilização por parte de profissionais e crianças;
quais podem ser adaptados para evitar a disseminação do vírus causador
da Covid-19 e quais não oferecem condições adequadas de segurança
sanitária para poderem ser utilizados neste momento.
A escola deve estar ciente de quantas salas de referência podem ser
utilizadas e quantas crianças podem ser atendidas em cada uma,
atentando-se para:
a ventilação natural (de preferência, cruzada);
o arejamento e a reciclagem do ar;
o atendimento das crianças da turma de modo seguro;
outros ambientes (pátios, refeitório, quadras esportivas) que podem
ser utilizados para o desenvolvimento de atividades, mantendo a
segurança sanitária.
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Além da porcentagem estipulada nos decretos, é válido considerar o
estudo topográfico das salas de referência. Ressaltamos também que,
sempre que possível, as atividades sejam "desenvolvidas
preferencialmente em ambientes abertos, favoráveis à reciclagem do ar,
além do que deverão respeitar o distanciamento, os limites de ocupação
e as demais medidas sanitárias previstas em protocolo geral e setorial"
(Decreto Nº34.031, de 10 de abril de 2021).
Outro aspecto importante a ser observado é o fato de que os decretos
governamentais do estado do Ceará, quanto às medidas de combate ao
Coronavírus, preveem que
O retorno à atividade presencial de ensino se dará sempre a
critério dos pais e responsáveis, devendo os estabelecimentos
oferecerem aos alunos a opção pelo ensino presencial ou remoto,
garantida sempre, para aqueles que optarem pelo ensino remoto,
a permanência integral nessa modalidade. (Decreto Nº 34.031,
de 10 de abril de 2021).

Portanto, a instituição de educação,
previamente, deve entrar em
contato com os pais e responsáveis
das crianças matriculadas para
realizar
sondagem
sobre
a
quantidade de crianças cujos
responsáveis desejam e autorizam o
retorno às atividades presenciais.
A partir do levantamento de dados
colhidos com esse diagnóstico,
relativo
à
estrutura
e
ao
quantitativo de crianças que serão
acompanhadas presencialmente, a
escola será capaz de planejar o
retorno às atividades presenciais de
modo seguro e orientado.

As instituições também devem
realizar, cada uma dentro de suas
possibilidades, orientadas pelas
secretarias municipais e com base
nos
dados
levantados,
adequações estruturais para o
melhor atendimento às crianças e
à comunidade escolar. Portanto,
antes do retorno às atividades,
deve-se:
Anexar sinalização em
locais visíveis com
orientações quanto ao uso
de EPIs (Equipamentos de
Proteção Individual) e de
álcool em gel.
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Além disso, é preciso:

- anexar sinalização (no chão ou em parede visível) em locais
de entrada ou em que normalmente se criem filas para
atendimento (como entrada, secretaria e coordenação) que
demarque o distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas;
- fornecer guias físicos, como fita adesiva no chão ou nas
calçadas e placas nas paredes, para organizar o fluxo de
pessoas e priorizar sentido único;
- disponibilizar álcool em gel em totens ou sobre lugares
acessíveis somente aos adultos em todos os ambientes, desde
a entrada;
- instalar tapetes sanitizantes na entrada da escola;
- incentivar a desinfecção, na entrada, de objetos e bolsas com
hipoclorito de sódio de 2% ou solução de quaternário de
amônia ou outro sanitizante de eficácia comprovada;
- adquirir termômetro digital infravermelho para aferição da
temperatura na entrada de todos à escola, sendo impedidos
aqueles cuja temperatura aferida for igual ou superior a
37.5°C;
- vedar acesso a espaços inadequados (conforme descrito
acima) para a utilização, observadas as normas de segurança
sanitária contra a Covid-19;
- reforçar a aquisição de material de limpeza e sanitizantes
para a desinfecção dos ambientes;
- adquirir máscaras de proteção individual para profissionais,
para crianças maiores de 3 anos e para pessoas da comunidade
que estejam na escola e não os tenham;
- adicionar barreiras físicas ou intercalar uso de pias e outros
materiais fixos quando esses não possibilitarem o
distanciamento de 1,5m;
- adaptar bebedouros para uso somente como forma de
encher copos e garrafas pessoais.
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As salas de referência devem passar por limpeza com hipoclorito de
sódio de 2% (250ml de solução e 750ml de água) ou solução de
quaternário de amônia ou outro sanitizante de eficácia comprovada,
diariamente, assim como brinquedos, mesas e demais objetos
manuseados pelas crianças e pelas/os profissionais.
Para mais orientações de adequação
relacionadas à estrutura física,
acessar o Protocolo Setorial 18 Atividades Educacionais,
disponível para download na página
14 deste Guia ou ao clicar na
imagem ao lado..

Você também pode ler na íntegra o
Protocolo Setorial de retomada
das atividades escolares ao lado.

Segurança:

Definitivamente, a retomada das atividades em contexto presencial
necessita de reflexão e replanejamento sobre as ações cotidianas. As/os
profissionais da escola, assim como as famílias, devem ser muito bem
orientadas/os a respeito das novas rotinas pedagógicas e sanitárias, para
tanto, sugerimos que reuniões, antes do retorno presencial, sejam
realizadas via chamadas de vídeo com todos os setores que compõem a
unidade escolar para tratar sobre as orientações de segurança sanitária
que competem a cada um: professoras/es; família e funcionárias/os de
serviços gerais, portaria e merendeiras.
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Na reunião com professoras/es, dentre outras temáticas, podem ser
abordados os seguintes tópicos:

- acolhida e escuta às/aos profissionais (ouvir os anseios,
temores e expectativas dos profissionais e tranquilizá-las/os ao
retorno presencial);
- apresentação, por meio de fotos e vídeos, das modificações
estruturais realizadas na escola para trazer segurança a esses
profissionais para o retorno ao ambiente escolar físico;
- orientações sobre uso de EPIs;
- orientações sobre autocuidado (como: lavar as mãos na
chegada do trabalho e constantemente; manter o cabelo preso
e evitar o uso de acessórios etc);
- orientações caso apresente sintomas de Covid (não ir à escola
e realizar teste de Covid e quarentena de 14 dias);
- orientações sobre utilização e limpeza de brinquedos e de
outros materiais utilizados durante as atividades pedagógicas;
- orientações sobre limpeza das mãos das crianças (O uso de
álcool em gel está liberado para crianças a partir de 5 anos de
idade sob supervisão de um adulto. Crianças com idade inferior
devem higienizar as mãos com água e sabão, com supervisão
de um adulto);
- apresentação das novas rotinas de aprendizagem (ver seção
“Rotinas de aprendizagem" deste guia);
- recepção das crianças;
- momento para ouvir sugestões;
- planejamento coletivo.
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Na reunião com profissionais de serviços gerais, de portaria e de
cozinha, dentre outras temáticas, podem ser abordados os seguintes
tópicos:

- acolhida e escuta às/aos profissionais (ouvir os anseios,
temores e expectativas dos profissionais e tranquilizá-las/os ao
retorno presencial);
- apresentação, por meio de fotos e vídeos, das modificações
estruturais realizadas na escola para trazer segurança a esses
profissionais para o retorno ao ambiente escolar físico;
- orientações sobre uso de EPIs;
- orientações sobre autocuidado (como: lavar as mãos na
chegada do trabalho e constantemente; manter o cabelo preso
e evitar o uso de acessórios etc);
- orientações caso apresente sintomas de Covid (não ir à escola
e realizar teste de Covid e quarentena de 14 dias);
- orientações sobre desinfecção de materiais e alimentos,
conforme Orientações para a Execução do Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE).

Para conhecer as
orientações do PNAE,
clique na imagem ao lado
e faça download do
material.
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- orientações quanto aos procedimento sanitários que serão
adotados durante o serviço da merenda;
- orientação para instrução aos profissionais de empresas
parceiras e fornecedoras/es quanto ao uso de EPIs e
distanciamento quando estiverem na escola;
- momento para ouvir sugestões.
Na reunião com a família e responsáveis, dentre outras temáticas,
podem ser abordados os seguintes tópicos:

- acolhida e escuta dos pais e responsáveis (ouvir os anseios,
temores e expectativas delas/es e tranquilizá-las/os ao retorno
presencial);
- apresentação, por meio de fotos e vídeos, das modificações
estruturais realizadas na escola para trazer segurança a essas
pessoas para o retorno ao ambiente escolar físico;
- orientações sobre uso de EPIs (crianças, a partir de 3 anos de
idade, devem fazer uso de máscara de proteção, de acordo
com decreto estadual; o uso de álcool em gel está liberado para
crianças a partir de 5 anos de idade sob supervisão de um
adulto. Crianças com idade inferior devem higienizar as mãos
com água e sabão com supervisão de um adulto);
- orientações sobre como preparar a criança para ir à escola
(levar máscaras extras, quando maiores de 3 anos, e
garrafinhas de uso individual, por exemplo) ;
- orientações para, quando possível, deixar a criança na porta
da escola, não adentrando para evitar maior circulação de
pessoas no ambiente;
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- apresentação e discussão junto aos pais e responsáveis do
“Guia de Volta à Escola com segurança” (ver APÊNDICES B, C
e D);
- atualização dos dados de contato com as famílias para
facilitar a comunicação;
- criação de canais de comunicação, caso não haja ainda;
- orientações caso a criança apresente sintomas de Covid (não
levar à escola, realizar teste de Covid e quarentena de 14 dias);
- atenção aos novos horários da rotina escolar e
conscientização para a importância de respeitá-los, evitando
atrasos ou antecedências (ver na seção “Rotinas de
aprendizagem" deste Guia).

De acordo com o Protocolo Setorial 18 - Atividades escolares, a
instituição de ensino deve
Notificar em até 48 horas as autoridades competentes os casos
de profissionais e alunos afastados da instituição com sintomas
relacionados à COVID-19. Manter na instituição de ensino
relatório atualizado com as providências tomadas, sendo seu
acesso restrito à direção e autoridades de saúde do Estado ou do
município.(Protocolo Setorial 18 - Atividades escolares, 2020,
p.3)

Uma outra estratégia que pode ser eficiente no controle da
disseminação do Coronavírus é a criação, dentro de cada instituição de
educação, de um comitê (ou grupo de discussão), com representantes
dos diversos segmentos da comunidade escolar, próprio para debater,
planejar, monitorar e auxiliar a implantação de ações com vista à
segurança sanitária de todas/os.
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Manter diálogo constante com todas/os da comunidade escolar
(profissionais, responsáveis, bebês e crianças) é fundamental para a
circulação eficiente das informações e direcionamentos da nova rotina e
para a garantia de seu cumprimento, portanto, momentos como os
sugeridos podem (e devem) se repetir sempre que necessário. Além
disso, manter e fortalecer o vínculo entre escola e família é chave para
que todos sintam-se acolhidos e pertencentes à escola, bem como para
o planejamento e implementação de ações que favoreçam o
desenvolvimento infantil.

Diretrizes organizacionais

Tendo em vista a necessidade de
distanciamento
social
em
atendimento às medidas sanitárias
para conter a disseminação do
vírus causador da Covid-19, uma
solução para atendimento de
crianças em contexto presencial,
diminuindo a quantidade de
pessoas em um mesmo espaço,
seria a realização de rodízio, em
que grupos pequenos de crianças
se revezam entre frequentar a
escola em dias (ou semanas)
alternados
para
o
desenvolvimento de atividades
presenciais,
enquanto
outro
grupo permanece desenvolvendo
atividades domiciliares orientadas
pela escola.

Mesmo que os decretos vigentes
autorizem a liberação de acesso à
instituição a um número maior de
crianças, a escola pode escolher
retomar
suas
atividades
presenciais com um número
menor
e
ir
gradualmente
aumentando esse atendimento até
a porcentagem autorizada. Desse
modo, os profissionais e familiares
podem avaliar, a partir da
observação prática, as ações
propostas e desenvolvidas, sua
eficiência
na
garantia
de
segurança e, acima de tudo, da
qualidade da educação oferecida
às crianças.
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Alô, escola!
Visando à contenção da circulação do vírus, os
grupos de crianças e profissionais não devem se
misturar. Assim as/os professoras/es estarão em
contato sempre com os mesmos grupos de
crianças e, do mesmo modo, as crianças que
compõem os grupos de rodízio serão sempre as
mesmas.

Após a realização de consulta aos pais e responsáveis sobre a
autorização e desejo de retorno presencial, a escola deve fazer um
estudo sobre a ordem em que os grupos de crianças voltarão a
frequentar o ambiente escolar.

É preciso verificar, junto à Secretaria Municipal
de Educação, quais as medidas de segurança
estabelecidas nos decretos municipais para os
transportes escolares. A organização da escola
precisa se adequar ao deslocamento das
crianças matriculadas na unidade educacional.

É indicado que primeiro retornem às atividades presenciais as crianças
em situação de vulnerabilidade social, que, durante os meses de
distanciamento, não tiveram acompanhamento pedagógico por parte da
escola. Em contrapartida, desencorajamos o retorno, em um primeiro
momento, de crianças que fazem parte do grupo de risco ou que
convivam no mesmo domicílio de pessoas desse grupo.
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A instituição pode, ainda, com vistas à segurança sanitária, flexibilizar o
tempo de permanência na escola e aumentá-lo gradativamente,
observando os resultados das primeiras semanas, sem que haja,
contudo, prejuízos ao desenvolvimento de bebês e crianças, sendo
sugeridas atividades que supram possíveis perdas.

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EM CONTEXTO HÍBRIDO

A seguir, apresentamos sugestões de
organização dos grupos de crianças
em forma de rodízio.

Cenário 1 (turma A):

DIA

GRUPO DE CRIANÇAS A.1 GRUPO DE CRIANÇAS A.2

SEG

ATIVIDADES PRESENCIAIS

ATIVIDADES REMOTAS

TER

ATIVIDADES REMOTAS

ATIVIDADES PRESENCIAIS
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QUA

ATIVIDADES PRESENCIAIS

ATIVIDADES REMOTAS

QUI

ATIVIDADES REMOTAS

ATIVIDADES PRESENCIAIS

Neste cenário, os grupos de crianças se organizam em dias alternados
para ir até a escola desenvolver as atividades pedagógicas de modo
presencial. Essa organização apresenta como fator positivo a diminuição
do intervalo da criança dentro da instituição de educação, facilitando
sua adaptação, tendo em vista que o retorno presencial se configura
como uma grande mudança na rotina das crianças. Por outro lado, a alta
rotatividade de crianças requer uma atenção ainda maior à limpeza de
objetos, brinquedos e ambiente e às demais medidas sanitárias por parte
de profissionais e responsáveis. Observem que, na tabela, não
colocamos a sexta-feira. Explicaremos mais a frente.

Cenário 2 (turma A):

SEMANA

GRUPO DE CRIANÇAS A.1 GRUPO DE CRIANÇAS A.2

SEMANA 01

ATIVIDADES PRESENCIAIS

ATIVIDADES REMOTAS

SEMANA 02

ATIVIDADES REMOTAS

ATIVIDADES PRESENCIAIS
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SEMANA 03

ATIVIDADES PRESENCIAIS

ATIVIDADES REMOTAS

SEMANA 04

ATIVIDADES REMOTAS

ATIVIDADES PRESENCIAIS

A proposta do cenário 2 prevê rodízio semanal entre os grupos. O
grande intervalo de frequência estabelecido nesta proposta pode
impactar negativamente na adaptação das crianças à rotina escolar (por
isso, sugerimos para a faixa de 4 - 5 anos, com turmas mais numerosas),
embora, sanitariamente, diminua a circulação de diferentes grupos de
pessoas e, consequentemente, a exposição ao vírus.
Em ambas as propostas, previmos a reserva de um dia fixo por semana
sem que haja crianças na instituição para:
o planejamento das atividades pelas/os profissionais;
a avaliação da semana para consequente reestruturação das ações
implantadas;
a reorganização dos espaços de aprendizagem e a limpeza interna;
e, principalmente, para atendimento personalizado:
às famílias sem acesso à internet e que, durante o período
de isolamento, estiveram distantes das orientações
pedagógicas elaboradas pela escola de maneira remota;
às famílias com várias crianças para uso dos equipamentos
eletrônicos com acesso à internet ou ainda em faixas etárias
diferentes.
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O cuidado e a atenção para crianças de famílias em contexto de alta
vulnerabilidade social ou em situação desfavorável ao acompanhamento
de desenvolvimento das atividades pedagógicas propostas pela escola
em contexto híbrido é fundamental para garantia da qualidade e da
equidade da Educação Infantil neste momento pandêmico.
Reforçamos aqui o uso, como ferramenta no auxílio ao planejamento e
ao desenvolvimento das atividades, do material educacional Nova
Escola, em contexto presencial, e do Brincando em família, material
elaborado pela Secretaria da Educação do Estado do Ceará, no âmbito
da COEPS, em contexto remoto.
Novas

rotinas

de

aprendizagem

em

contexto

híbrido/presencial

Além da adequação do espaço, a rotina escolar também precisa ser
repensada e redirecionada para garantir a segurança sanitária de bebês,
crianças, profissionais e famílias que fazem parte da comunidade
escolar. Para tanto, uma série de sugestões, com base nos documentos
legais e publicações de orientações de segurança sanitária, serão
apresentadas a seguir.

Chegada e saída da escola:

Escalonar os horários de entrada e saída das turmas, com
intervalos de tempo suficientes para que todas/os da turma
que estarão em atividades presenciais sejam acolhidos nas
respectivas salas de referência antes da chegada ou saída da(s)
próxima(s) turma(s).
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Evitar, ao máximo, a circulação de pessoas no interior da
instituição. Assim, se possível, as crianças devem ser entregues
aos profissionais pelas/os responsáveis no portão de entrada
da escola.
Divulgar amplamente, em cartazes na escola e por meio digital,
os novos horários estabelecidos e reforçar com todas/os da
comunidade escolar a importância do cumprimento desses.

Durante a realização das atividades:

As crianças aprendem por meio de interações e brincadeiras, assim, é
muito difícil manter o distanciamento físico entre elas durante todo o
tempo em que permanecem na escola. Cabe, portanto, aos pais e aos
profissionais da escola, minimizar ao máximo o risco de infecção pelo
Coronavírus, por meio da adoção das medidas sanitárias já mencionadas.
A gestão escolar precisa sempre manter comunicação eficiente com pais
e responsáveis, reforçando as medidas sanitárias. As/os professoras/es
e as/os auxiliares pedagógicos precisam estar sempre atentos à
interação entre as crianças e fazer a separação dos objetos e brinquedos
utilizados e não higienizados em local específico, evitando a
contaminação cruzada.
Os materiais e objetos não utilizados cotidianamente, como mobiliários
excedentes (tendo em vista a diminuição do quantitativo de crianças),
devem ser retirados das salas de referência, reduzindo a possibilidade de
contaminação.
Deve ser priorizada a utilização de brinquedos laváveis, assim, pelúcias e
outros objetos de difícil higienização devem ser evitados. Se houver a
utilização, tais objetos devem passar por um período de quarentena até
estarem aptos ao uso seguro novamente.
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As atividades propostas devem buscar diminuir o máximo possível o
compartilhamento de brinquedos e objetos. O uso de objetos de higiene
pessoal deve ser realizado com ainda mais atenção e supervisão
pelas/os profissionais. Se possível, as crianças podem ser divididas em
grupos menores nos momentos de banho e escovação dentária.
Desenhar caminhos e marcações no chão e nas paredes pode ajudar, de
maneira lúdica, as crianças a entenderem como se deslocar no ambiente,
mantendo o distanciamento.
A higienização das mãos e superfícies deve ser feita com regularidade
por todas/os durante o tempo em que estiverem na escola. Ressaltamos
que os materiais de limpeza devem ser guardados fora do alcance das
crianças e, apesar de ser de presença obrigatória em todas as salas de
referência, o álcool em gel não deve ser utilizado por crianças menores
de 5 anos. Para essas, recomenda-se a lavagem com água corrente e
sabão como medida de desinfecção das mãos.

[...] o álcool em gel não deve
ser utilizado por crianças
menores de 5 anos.

As/os profissionais devem priorizar a realização de atividades ao ar livre
sempre que possível e evitando aglomerações.
Não é recomendada a realização de festas ou eventos culturais na
escola.
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Durante a alimentação das crianças:

Recomendamos que as refeições sejam realizadas dentro da própria sala
de referência evitando o contato entre crianças de turmas diferentes.
Caso não seja possível, aconselhamos o rodízio de turmas para utilização
do refeitório (ou outro ambiente arejado), que deve ter as mesas
higienizadas a cada novo grupo de crianças.
As/os profissionais devem estar atentos, durante a alimentação, para
evitar a troca de talheres ou de alimentos entre as crianças. Pratos,
colheres, mamadeiras e outros utensílios utilizados para alimentação
deverão ser individualizados e corretamente higienizados após o uso.
Sugere-se realizar a lavagem das louças com hipoclorito diluído a 0,5%
ou água quente.
Para maior detalhamento sobre manipulação de alimentos dentro das
instituições, retomar as Orientações para a Execução do Programa
Nacional Escolar (PNAE), apresentadas na página 55 deste Guia.
Em suma, diante de um cenário
propício à retomada gradual das
atividades
das
unidades
educacionais no contexto híbrido
e/ou presencial, salientamos que as
orientações e recomendações que
são apresentadas nesta seção
vislumbram a possibilidade das/os
professoras/es,
gestoras/es,
funcionárias/os, pais e cuidadores,
bebês e crianças, sentirem-se
seguros quanto à organização
escolar e aos aspectos físicos
estruturais necessários para evitar a
disseminação
do
Coronavírus,
causador da Covid-19.

Para tanto, é imprescindível que a
instituição de Educação Infantil se
adapte às necessidades sanitárias
diante da pandemia, iniciando desde
a
realização
do
diagnóstico
estrutural
de
seus
espaços,
passando pelo levantamento do
quantitativo de crianças que serão
acompanhadas presencialmente, até
as mudanças na rotina escolar.
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Quanto à segurança, indicamos também nesta seção os devidos
cuidados presentes nas diretrizes organizacionais, tais como a realização
de rodízio entre pequenos grupos de crianças e profissionais,
intercalando a frequência escolar em dias (ou semanas) alternados, a
preferência pelas atividades ao ar livre, a higienização das mãos, a
limpeza das salas de referência e outros ambientes, bem como
brinquedos, mesas e demais objetos utilizados pelas crianças e pelas/os
profissionais, a higienização dos alimentos a serem consumidos pelas
crianças e utensílios de cozinha, seguindo os protocolos sanitários.

SUGESTÕES DE LEITURA PARA
APROFUNDAMENTO
A seção abaixo traz textos e vídeos para que diretoras/es,
coordenadoras/es pedagógicas/os, professoras e professores possam se
apropriar melhor dos assuntos abordados neste Guia e expandir as
reflexões, considerando suas realidades.

Para acessá-los, clique
em cima dos títulos.
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Como voltar às atividades
na Educação Infantil?

Documento referência
SEDUC/UNDIME

Educação Infantil em tempos de
pandemia: desafios no ensino remoto
emergencial ao trabalhar com jogos e
brincadeiras.

Contextos de interações em tempo de pandemia - Prof.ª Dr.ª
Beatriz Ferraz
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A Educação Infantil no Contexto da Crise (Com Beatriz Abuchaim)

Perspectivas para o retorno na Educação Infantil - Rita Coelho

Avaliação na Educação Infantil em Tempos de Pandemia
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Guia Estratégico para implementação do Contexto Híbrido e retorno
ao presencial na Educação Infantil: vínculo escola - família trouxe
alguns pontos-chave que podem servir de base para que professoras/es
e gestoras/es organizem as creches, pré-escolas, CEIs e escolas, de
forma estrutural e pedagógica, a fim de acolher bebês, crianças e suas
respectivas famílias na volta às atividades presenciais.
Como mostramos, essa percepção organizacional precisa ser pensada
considerando as diretrizes legais - via decretos e normatizações; as
diretrizes sanitárias - por meio das orientações dos órgãos de saúde
municipais, estaduais e nacionais; e o diagnóstico estrutural e
pedagógico da unidade educacional, partindo das observações deste
Guia.
Ampliando essas observações, é preciso ter atenção aos aspectos
emocionais e psicológicos de todos os envolvidos, visto que a volta é,
antes de tudo, uma quebra de rotina e, principalmente, um “voto de
confiança” na instituição de Educação Infantil. É essencial, portanto, ter
propriedade para decidir quais ações são necessárias ao contexto no
qual as pessoas estão inseridas e calma para conduzir os processos.
Além disso, é preciso saber voltar! Permitir-se ser flexível nessa
trajetória é ter cuidado com a nossa vida e, especialmente, com a do
outro. Esperamos, então, que este Guia funcione como uma bússola,
guiando os passos de vocês, diretoras/es, coordenadoras/es e
professoras/es, neste momento em que, apesar das incertezas quanto
ao futuro, nos empenhamos fortemente para assegurar a qualidade e a
equidade da Educação Infantil cearense.
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APRÊNDICES
APÊNDICE A

MODELO DE ORIENTAÇÃO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA AS
FAMÍLIAS
(BILHETE)
Olá, Pais, mães ou Cuidadores!
Esta é mais uma oportunidade para brincar e acompanhar o
desenvolvimento
da(o)
__________________________________________________ [nome da criança].
Primeiro, converse com a criança e explique o que acontecerá na
atividade. Permita que elas participem da escolha do material e da
organização da brincadeira ___________________ [colocar nome da
brincadeira]. Deixe que elas toquem nos objetos ou façam perguntas.
Escutem atentamente e olhem-se nos olhos. Então comecem a brincar.
Para esta brincadeira, você vai precisar de: [listar materiais]. Agora siga
as orientações do [card, podcast, cartela…] que faz parte do projeto
Brincando em Família.
Divirtam-se bastante!

Professora/or,
Planeje se você vai enviar a atividade ou as orientações
utilizando as ferramentas digitais (as imagens dos cards
e os podcasts pelo WhatsApp, por exemplo), se vai
enviar algo físico para a criança (como os livros
literários do Mais Paic) ou se vai indicar o site, por email, WhatsApp ou outra forma de comunicação. Essa
decisão precisa ser feita depois do diagnóstico da
turma.
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APÊNDICE B

GUIA DE VOLTA À ESCOLA COM SEGURANÇA - INFOGRÁFICO
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APÊNDICE C

GUIA DE VOLTA À ESCOLA COM SEGURANÇA - INFOGRÁFICO
(STORY PARA REDE SOCIAL)
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APÊNDICE D

GUIA DE VOLTA À ESCOLA COM SEGURANÇA - INFOGRÁFICO
(SEQUÊNCIA DE POSTS PARA REDE SOCIAL)
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