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EDITORIAL
Olá, profissionais da Educação!
Esta edição do Comunica Rede Especial traz como temática o retorno
presencial às escolas. Pensar e planejar o retorno presencial de nossas
crianças, adolescentes e profissionais da educação às escolas significa
criar constantemente uma rede solidária de diálogos intersetoriais. É
necessário que haja uma integração de ações e saberes de diferentes
setores da gestão pública, para garantir o direito à qualidade, à equidade
nas práticas educacionais, e o direito à vida de todos(as)!
É nesse cenário desafiador, de criar condições de garantia do direito
às aprendizagens, do direito à igualdade e do direito à vida, que a
Secretaria Municipal de Educação desenvolveu planos pedagógicos
emergenciais, neste contexto de pandemia, que podem ser potencializados com a mediação do professor de modo presencial,
de modo seguro e responsável, considerada a autorização para o
retorno e sempre observando os protocolos sanitários definidos pela
Secretaria Municipal de Saúde. Para isso, foram desenvolvidas ações
de acolhimento das experiências dos sujeitos durante a pandemia,
de formação docente e de acompanhamento do desenvolvimento e
das aprendizagens dos(as) estudantes.
Convidamos você a conhecer mais de perto como nossas escolas
se prepararam para a retomada gradual e segura das atividades
presenciais. Desejamos que o período de volta ao cotidiano das escolas
seja pautado pelo positivismo e pela esperança de dias melhores.

COVID-19
PBH definiu orientações para retorno
seguro do ensino presencial
A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da Secretaria
Municipal de Saúde (SMSA), elaborou o protocolo sanitário para
viabilizar a retomada gradual e segura às atividades escolares
presenciais. Importante destacar que o retorno é facultativo, cabendo
a decisão à família de cada estudante. Quando for feita a opção
pelo retorno, o(a) responsável pelo(a) estudante deverá assinar
um Termo de Responsabilidade que é disponibilizado pela Smed.
Assim, tanto as escolas quanto os familiares ficam resguardados
quanto à segurança e responsabilidades
necessários ao processo de retorno ao ensino
presencial. Para a organização das rotinas
e ações que envolvem o retorno presencial,
a Secretaria Municipal de Educação (Smed)
emitiu orientações e documentos norteadores,
que estão disponíveis no Portal da Prefeitura/
Educação. Assim, é possível obter todas as
informações sobre os cuidados essenciais
necessários para que o retorno ocorra da
melhor forma possível e com segurança. Para
ter acesso ao Termo de Responsabilidade,
ao Detalhamento dos Protocolos, dentre
outras informações, confira o
Portal da Prefeitura.
DETALHAMENTO DOS PROTOCOLOS
RETORNO AO ATENDIMENTO PRESENCIAL
NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS REDES MUNICIPAL
E PARCEIRA DE BELO HORIZONTE
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ACONTECE NA RME/BH
Volta às aulas com segurança
Desde o início da suspensão do atendimento presencial em função da
pandemia da Covid-19, a Secretaria Municipal de Educação (Smed)
vem construindo, de forma cuidadosa e responsável, as condições
necessárias para o retorno às atividades presenciais junto às escolas,
a partir das orientações do Comitê de Enfrentamento à Covid-19,
instituído pela Prefeitura de Belo Horizonte.
Na Educação Infantil, as escolas municipais retornaram no dia 3 de
maio, abrindo as fases de retomada gradual das atividades escolares
presenciais. Posteriormente, a partir de 21 de junho em diante, foi a vez
dos(as) alunos(as) do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental retornarem,
sendo o segundo grupo orientado para a retomada gradual. Para este
grupo foi elaborado o Plano Emergencial de Alfabetização (PEAlfa),
com o objetivo de potencializar e consolidar o processo de letramento
e alfabetização, numeramento e alfabetização matemática. O PEAlfa
tem como foco o acompanhamento do desenvolvimento e da aprendizagem dessas crianças, baseando-se em avaliações diagnósticas
e formativas, bem como em orientações e materiais pedagógicos
compartilhados pela equipe “Appia: um olhar para a infância”. Esse
Plano fundamenta-se na compreensão da infância e da alfabetização
como direitos de toda criança.   
Na sequência do processo de retomada, foi elaborado o Plano Pedagógico
do Ensino Remoto Emergencial (PPRE), destinado aos(às) estudantes
do 4° e do 5° ano do Ensino Fundamental, que retornaram em 5 de
julho. Com o objetivo de potencializar, acompanhar e consolidar o
processo de ensino-aprendizagem no contexto pandêmico, o PPRE
conta com atividades remotas (virtuais e/ou impressas), considerando
ações diagnósticas e viabilização de mediação presencial, nos termos
definidos pelos protocolos sanitários.
Com previsão de retorno para 5 de agosto, estudantes das turmas do 6°
ao 9° ano também serão contemplados(as) pelo PPRE, resguardadas
as especificidades do atendimento referente a esses anos escolares.
Conheça abaixo cada um dos planos pedagógicos:

PLANO EMERGENCIAL DE ALFABETIZAÇÃO
PEALFA

DETALHAMENTO DO PLANO PEDAGÓGICO
REMOTO EMERGENCIAL PARA OS(AS)
ESTUDANTES DO 4º E DO 5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE

DETALHAMENTO DO PLANO PEDAGÓGICO
REMOTO EMERGENCIAL PARA OS(AS)
ESTUDANTES DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE
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ACONTECE NAS ESCOLAS
EDUCAÇÃO INFANTIL
Para receber os(as) estudantes, a Emei Petrópolis, assim como as
outras escolas da RME-BH, adequou seu espaço de acordo com os
protocolos sanitários, visando ao retorno presencial organizado e
seguro para crianças, familiares, professores(as) e funcionários(as). O
planejamento foi elaborado de forma coletiva e teve papel fundamental
nestes novos tempos vivenciados nas escolas, que buscam aprimoramento e adequações para que todos os grupos e as faixas etárias
se adaptem nesse novo espaço e ambiente escolar.

Foto: acervo da escola

A Escola tem trabalhado em um maior dinamismo, buscando não
perder o sentido de estimulação, exploração e vivacidade, tudo
para que as crianças se sintam acolhidas em seu retorno ao espaço
escolar. Atendendo às definições do protocolo, a Emei organizou os
agrupamentos com menor número de crianças, e cada um recebeu um
nome para melhor identificação. Os grupos têm horários de entrada
e saída determinados, além dos espaços
de vivência na escola.
As atividades de leitura têm despertado
o interesse dos(as) estudantes. A partir
da história “João e o pé de feijão”, uma
atividade foi feita junto às crianças, tendo
como culminância a realização de uma
experiência muito rica. Para a realização
dessa atividade, o seguinte material foi
disponibilizado: vasilhas de fácil higienização para o plantio do feijão, algodão
e sementes. As crianças registraram
o progresso em livros e agendas de
observação, além de elaborarem um
painel sobre a experiência vivenciada.
O projeto explorou eixos importantes
Plantio do feijão no potinho com ilustração
da história João e o pé de feijão
do trabalho pedagógico na Educação
Infantil, tais como o brincar, a natureza e as múltiplas linguagens.
A diretora da Emei, Maria Lopes da Silva, relata que o retorno presencial
tem sido desafiador. Para ela, “estamos aprendendo, a cada dia, com
as nossas crianças, que têm descoberto novas formas de descobrir,
aprender, experimentar e vivenciar essa Escola de Novos Tempos”. A
diretora afirma ainda acreditar “sempre em dias melhores, e trabalhamos
muito para que nossas crianças, famílias e profissionais vivam as
melhores experiências na nossa Instituição”.

1° AO 3° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fotos: acervo da escola

A E. M. Ulysses Guimarães foi inteiramente organizada para esse
novo tempo, como relata a diretora, Bernadete dos Reis. A renovação
dos espaços, como a biblioteca, salas de aula e espaços da Escola
Integrada fez com que estudantes e professores(as) se sintam mais
acolhidos e integrados(as) no retorno à escola. Atrelado a isso,
observa-se a alegria dos estudantes com o retorno o que vem sendo
também confirmado por seus familiares.

Festa julina na E. M. Ulysses Guimarães

Em julho foi realizada uma “festa
julina”, em cada sala de aula,
somente entre os estudantes do
mesmo agrupamento, respeitadas
as definições do protocolo sanitário.
Àqueles(as) que estavam somente
em ensino remoto foi pedido o
envio de vídeos e fotos em trajes
caipiras. “Teve uma ótima participação dos estudantes, as famílias
acolheram e aderiram à ideia”, diz
a diretora.

A E. M. Ulysses Guimarães prevê aumentar sua frequência presencial
em agosto, tendo em vista que os familiares estão aderindo cada
vez mais à proposta procurando a escola para avisar que seus(suas)
filhos(as) aguardam alegremente pelo retorno. Os(as) estudantes
que não voltaram ao presencial recebem atividades impressas e
participam de atividades online via aplicativo de mensagens.
A diretora Bernadete dos Reis relata ainda que é muito bom ter a escola
funcionando novamente, os(as) estudantes chegam com alegria e seguem
todos os protocolos. “Acredito que teremos um segundo semestre de
grandes aprendizagens. Família e escola juntas fazem a educação
acontecer”, afirma.

Foto: acervo da escola

Já a E. M. Gracy Vianna Lage elaborou uma proposta de atividades
monitoradas durante o horário
do recreio, onde são realizadas,
com segurança e distanciamento,
atividades de resgate de jogos
e brincadeiras antigas, como
“coelhinho sai da toca”, “morto
e vivo”, “procurar cores em si
mesmo”, “trocar de lugar com
bambolê”, dentre outras. “As
Estudantes se divertem no recreio monitorado
gargalhadas e gritarias nos
da E.M. Gracy Vianna Lage
fizeram lembrar como a escola
era antes da pandemia. Foi possível perceber como nossos meninos
e meninas se conectaram com a proposta e como ficaram felizes”,
disse a diretora Thaís.
Além disso, a escola realizou um “Arraiá Pré-férias” e fez a caracterização dos ambientes, pescaria, lembrancinhas e tocou músicas juninas.
Para aqueles que não puderam comparecer, a escola disponibilizou
um kit “Arraiá nas Férias”, contendo livro literário, moldes e materiais
para a confecção de um lindo balão.

4° E 5° ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Na E. M. Antônio Mourão Guimarães o planejamento foi fundamental
para o retorno do 4° e 5° anos. A partir das experiências com o retorno
das etapas anteriores, a direção fez reuniões com a equipe pedagógica
e com as famílias, para orientar sobre os protocolos e avaliar a decisão
das famílias pela adesão ao presencial. A volta dos(as) alunos(as) do
4° e do 5° ano ocorreu no dia 5 de julho, após as reuniões de planejamento. A diretora Carla Lopes explica que a segurança e o cumprimento
dos protocolos aumentaram a confiança das famílias nesse processo.
Após a contabilização de adesão, a direção criou agrupamentos de
oito estudantes (capacidade máxima das salas com as exigências de
distanciamento do protocolo), com atendimento presencial em dois dias
da semana.
Os materiais foram organizados em caixas organizadoras de forma
individualizada para cada estudante de modo a facilitar a higienização
e garantir o cumprimento dos protocolos. Carla também destaca
a decoração com o tema junino, comemoração tradicional na
escola, e as aulas de Libras oferecidas aos(às) alunos(as) do 4°
ao 5°. Os(as) estudantes também
recebem, mensalmente, o Jornal
JORNAL EMAMG
A newsletter oficial da Escola Municipal Antônio Mourão
EMAMG, elaborado pela equipe
Guimarães
do Programa Escola Integrada
(PEI), com informações em geral e
notícias da E. M. Antônio Mourão
Guimarães.
EDIÇÃO JULHO DE
2021

O jornal foi uma forma de aproximar
os(as) estudantes da escola e
intensificar o acolhimento. Na
publicação há seções variadas, como
as que apresentam informações
sobre a Covid-19, indicações de
NOSSA EDIÇÃO DE JULHO
filmes e livros, bem como o “Espaço
ESTÁ SENSACIONAL!
CONSTRUÍDA COM
TBT”, que relembra projetos da
CARINHO PARA VOCÊ!
Escola Integrada. O jornal também
Jornal EMAMG, feito pela equipe do Programa
tem espaços relacionados à direção
Escola Integrada
e à equipe pedagógica, com falas e
dicas. Nele também encontramos citações sobre as principais datas
comemorativas do mês. A edição de julho de 2021, por exemplo,
abordou o Dia dos Amigos e o Dia dos Avós.  
PÁGINA 01

EDIÇÃO JULHO DE 2021

Confira a última edição do Jornal.

6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Na E. M. Polo de Educação Integrada (EMPOEINT), no Barreiro, o
planejamento para o retorno presencial para os(as) estudantes do
6° ao 9° ano está em fase final. Considerando que, nessa unidade,
o atendimento ao Ensino Fundamental se dá somente do 6° ao 9°
anos, a escola terá o retorno das atividades presenciais a partir do
dia 5 de agosto.

Foto: acervo da escola

Em razão do espaço amplo em que
funciona, a EMPOEINT conseguirá
garantir atendimento diário a
maior número de estudantes, com
segurança e respeito aos protocolos
sanitários de prevenção ao contágio
e à disseminação da Covid-19.
O Diretor Luiz Henrique explica
que “ a E. M. POEINT conseguiu
construir, de forma coletiva, entre
Organização das salas de aula da E.M POEINT
seus educadores, uma proposta
para o retorno do 6° ao 9° ano.
de organização de transição ao
modelo presencial”. O Diretor informa que há previsão de que cerca
de 80% dos estudantes retornem presencialmente, considerando pesquisa de interesse de adesão realizada junto às famílias.
Reiteramos que, conforme definido no protocolo sanitário, o retorno
presencial é facultativo.

”

PARA REFLETIR

”

Eu quero desaprender para aprender de novo. Raspar as tintas
com que me pintaram. Desencaixotar emoções, recuperar sentidos.

Rubem Alves

O retorno presencial nos traz um cenário de mudanças e reconstruções.
A pandemia nos fez desconstruir e reinventar novos modelos de ensino
e aprendizagens. Nesse contexto, tanto estudantes quanto professores(as) estão lidando com uma nova forma de educação. O retorno da
convivência no ambiente escolar vem despertando novas possibilidades
de construção de afetos e saberes.

PARA INSPIRAR
Indicamos o vídeo Fragmentos, para nos inspirar e sempre lembrarmos
de que o afeto é essencial em nossas relações.

Imagem do video

Assista ao video - para pensar habilidades socioemocionais.

RECEBA AS INFORMAÇÕES DA SMED DIRETAMENTE
EM SEU WHATSAPP. MAIS FÁCIL, MAIS RÁPIDO!
Para se cadastrar basta adicionar o número (31)8798-5716 aos
seus contatos e enviar uma mensagem com a frase: “Quero
receber”, ou se preferir clique aqui para autorizar o recebimento
de informações.

*Imagens cedidas gratuitamente: https://pixabay.com - https://br.freepik.com/ - https://www.pexels.com/
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