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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.

PARA FAZER EM CASA

Sabia que existem brincadeiras que você pode desenvolver em casa e 
se divertir com as crianças?

A brincadeira “sopro de bolinhas” é simples e divertida. Amasse algumas 
bolinhas de papel e sopre em cima de uma superfície, a bolinha que for 
mais longe ganha.

Outra brincadeira divertida e fácil para fazer em casa é a corrida de 
aviãozinho de papel. Para brincar, faça um aviãozinho de papel e veja 
quem consegue lançar mais longe.

Essas são algumas dentre as várias brincadeiras fáceis e rápidas para 
fazer em casa.

 Clique no link e veja mais dicas: vamos brincar?

A formação docente é um importante eixo de trabalho no “Programa 
mapAtivo: Comunidade Educadora”, tendo como foco o aprimoramento 
das estratégias de ensino remoto e a criação de novas perspectivas de 
diálogo entre a família e a escola. A formação tem como público-alvo 
professores(as) da Rede e monitores(as) do Programa Escola Integrada 
das escolas participantes do mapAtivo e está sendo desenvolvida em 
três módulos, com as seguintes temáticas: 

I) Desafios e Aprendizagens Docentes durante o Ensino Remoto na 
Pandemia. 

II) O processo de busca ativa às famílias: o olhar e as demandas das 
famílias durante a Pandemia (ensino remoto e presencial).

III) Mudanças na família e impactos no processo de aprendizagem. 

Com carga horária total de 50 horas, a proposta prevê encontros virtuais 
síncronos, por meio de plataformas digitais, e atividades assíncronas, por 
meio da Plataforma Moodle do Instituto Cultiva. O sucesso da proposta 
depende do engajamento de todos(as), pois a formação é contínua e 
se estenderá até dezembro de 2021.

VOCÊ SABIA?????

O atual contexto da pandemia da covid-19 aprofundou as desigualdades e 
trouxe grandes desafios para a educação, evidenciando que a escola tem 
um papel social que vai muito além de ensinar os conteúdos disciplinares. 
Em recente estudo, o UNICEF traçou o panorama da exclusão escolar 
antes e durante a pandemia e revelou que o Brasil pode regredir duas 
décadas no acesso de meninas e meninos à educação. Nesse contexto, 
será necessário empreender todos os esforços para reverter essa situação, 
de forma que gestores(as) e profissionais da educação, bem como 
agentes de outras áreas que atuam na garantia de direitos de crianças 
e adolescentes no município, devem se engajar em estratégias para que 
cada criança e cada adolescente estejam na escola. Nessas ações, é 
importante considerar as articulações entre família e escola por meio de 
diversos canais de comunicação, como redes sociais e aplicativos de 
mensagens, que auxiliem as familias não só no planejamento da rotina 
de estudos dos(as) seus(suas) filhos(as), mas também no apoio para 
encaminhamento de situações que possam impactar a aprendizagem. 

Em suma, nesse cenário tão desa-
fiador, o apoio das famílias às 
ações estratégicas desenvolvidas 
pelas escolas é fundamental. Em 
diálogo e parceria, encontraremos 
soluções pedagógicas para que 
os(as) estudantes avancem em seu 
processo de aprendizagem.

PARA REFLETIR
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SAÚDE EM FOCO

Conviver em comunidade e buscar diálogo também nos momentos 
difíceis é fundamental para levar a vida adiante e fortalecer os laços 
dentro e fora da família, estabelecendo e mantendo uma forte rede de 
apoio. No atual contexto, considerando que a pandemia acabou por 
nos afastar um pouco, é preciso desenvolver novas formas de encontro 
com o outro, a fim de melhor lidar com as adversidades.

Por meio de vivências coletivas e da criação de espaços de partilha 
e aprendizagem, é possível viver experiências que contribuam para o 
nosso desenvolvimento social e emocional. Pessoas que compartilham 
experiências com uma comunidade, que pode ser um grupo de estudos, 
um grupo religioso ou apenas um grupo de amigos que se encontra 
com frequência, mesmo que virtualmente, tendem a ter uma vida mais 
significativa.

 Assista a um vídeo que fala sobre a importância das redes de apoio 
e comece já esse movimento de se manter conectado(a) com os outros.

Comunica Rede 
E S P E C I A L  2 0 2 1 

Secretaria Municipal de Educação     |     N º 24     |     Setembro

EDITORIAL

Olá, profissionais da Educação!

Esta edição do Comunica Rede traz como temática o “Programa mapAtivo: 
Comunidade Educadora”, um programa desenvolvido em parceria com 
o Instituto Cultiva e que busca, por meio do fortalecimento dos laços 
intersetoriais, a construção de uma comunidade educadora, colabora-
tiva e solidária. A proposta tem o intuito de conhecer  o contexto e as 
questões referentes aos(às) estudantes, principalmente aqueles(as) 
em situação de vulnerabilidade social, garantindo, assim, o direito à 
qualidade e à equidade no acesso aos processos educacionais, bem 
como o direito à cidadania.

Nesse sentido, o programa estabelece uma conexão significativa com 
o mapa socioeducacional construído nas escolas da RME-BH, que se 
configurou como um elemento fundamental no processo de busca ativa 
de estudantes e familiares. No mapAtivo, o mapa socioeducacional 
aprimora-se, trazendo a compreensão do contexto social, cultural e 
educacional desses sujeitos, bem como fomenta o desenvolvimento de 
práticas/ações dialógicas e integradas entre a saúde, a assistência social 
e a educação, visando garantir a proteção, o cuidado e a educação das 
nossas crianças e adolescentes.

É com alegria que convidamos você a conhecer este programa 
socioeducacional.
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DICA DE LEITURA

A dica de leitura deste boletim é o artigo da revista digital “Sem Recreio”, 
intitulado “Distante do olhar protetor dos educadores”. O artigo aborda 
as vulnerabilidades a que estudantes de todo o país estão expostos 
e que foram agravadas devido à pandemia. Além de reforçar a escola 
como lugar de proteção, a leitura nos ajuda a refletir sobre as medidas 
necessárias para superar os impactos negativos com os quais a escola 
precisará lidar, como o abandono escolar. Os aspectos ligados à 
economia afetaram as famílias, principalmente as mais pobres, cujos 
filhos e filhas assumiram papéis importantes no sustento dos lares. 
Assim, o consequente aumento do trabalho infantil faz com que o 
acesso à educação, direito constitucionalmente reconhecido, volte a se 
tornar um desafio na pauta educacional. O quadro estabelecido merece 
atenção especial e desenha-se como um obstáculo a ser superado pela 
educação e pelas redes de proteção da criança e do adolescente. 

 Leia a matéria completa, acessando o link: Distante do olhar protetor 
dos educadores.
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ACONTECE NAS ESCOLAS

A ideia na prática: como o programa mapAtivo 
vem funcionando nas escolas

Na Escola Municipal Belo Horizonte (EMBH), situada na regional 
Noroeste, o programa mapAtivo está sendo bem recebido pela 
comunidade. Além de os(as) articuladores(as) estarem sendo bem 
acolhidos(as), eles(as) estão conseguindo detectar as demandas das 
famílias e fazer um levantamento sobre as questões dificultadoras do 
acesso ao ensino remoto. Assim, o programa tem auxiliado na busca 
ativa dos(as) estudantes, tendo em vista que o contato telefônico com 
as famílias nem sempre se mostra eficaz.

A professora coordenadora do Programa Escola Integrada da EMBH, 
Jacyra Lage, relata que a comunidade sente que a escola está presente 
e busca soluções conjuntas para as demandas das famílias, tornando 
os laços da escola com a comunidade cada vez mais fortalecidos. 
“Muitos vizinhos, quando nos veem nas visitas, querem saber que dia 
serão visitados também. Ainda é cedo para avaliar os resultados na 
aprendizagem, porém, desde o início do programa, houve um aumento 
considerável da participação dos estudantes nas aulas presenciais”, 
afirma Jacyra.

Baseada nas visitas realizadas, Chenia Guimarães, coordenadora 
do Programa Escola Integrada da Escola Municipal Professora Maria 
Mazarello (EMPMM), localizada na regional Nordeste, avalia que 
a comunidade está acolhendo bem o mapAtivo e as famílias estão 
receptivas aos(às) articuladores(as). “Acredito que o programa será 
um importante instrumento para o estreitamento das relações entre a 
comunidade e a escola. Após o início do programa, observamos maior 
preocupação e envolvimento de algumas famílias no acompanhamento 
da vida escolar da criança”, declara a coordenadora.

Além disso, Chenia considera o programa relevante para a escola, pois 
favorece uma maior aproximação com a realidade das famílias nesse 
período de distanciamento. Para a coordenadora, o estreitamento da 
relação família e escola permite que seja possível “readequar as práticas 
pedagógicas e atender o estudante da melhor forma possível”.

Com incentivo do programa mapAtivo, estudantes da EMBH retornam às aulas presenciais.
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COVID-19

Programa mapAtivo estabelece protocolos sanitários 
para visitas seguras às famílias

A Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte (Smed), assessorada 
pelo Instituto Cultiva, ONG que visa aumentar a capacidade de gestão 
dos(as) cidadãos(ãs) e otimizar ações integradas, focadas no ser humano 
e nas comunidades, implementou o “Programa mapAtivo: Comunidade 
Educadora”, que busca atender especialmente aos(às) estudantes em 
situação de maior vulnerabilidade social e com dificuldades de acesso 
às ferramentas tecnológicas e aos ambientes virtuais de ensino. Com 
o objetivo de alcançar o maior número de estudantes, tendo em vista 
a redução das desigualdades no processo de ensino-aprendizagem, 
as visitas domiciliares, realizadas pelos(as) articuladores(as) comu-
nitários(as), são a base para o desenvolvimento do programa. As(Os) 
articuladores(as) foram indicados(as) pelas escolas e orientados a 
estabelecer contato direto com as famílias, tendo sido ofertada, pela 
Smed, formação específica para essa atuação.

As primeiras famílias já foram visitadas 
e o cuidado com a saúde de todos e 
todas não foi esquecido. Para realizar 
a tarefa, os(as) articuladores(as) 
receberam um kit para os cuidados 
consigo e com os outros, contendo: 
face shields, máscaras e álcool em 
gel para higienização das mãos e 
dos objetos utilizados. O protocolo 
estabelecido para a realização das 
visitas frisou que não houvesse o 
compartilhamento de materiais; 
recomendou que o contato com as 
famílias e com os(as) estudantes 
obedecesse ao distanciamento de 
2 metros; além de reforçar a importância de que, ao retornarem das 
visitas para lançamento dos dados obtidos, os(as) articuladores(as) 
higienizassem as mãos e os objetos utilizados. 

Todas as informações sobre as visitas foram previamente encaminhadas 
às famílias, de modo que elas também pudessem se preparar para um 
encontro seguro e confiável, de acordo com os protocolos sanitários 
de prevenção ao contágio pelo coronavírus.

Confira as cartas encaminhadas às famílias e o protocolo de segurança 
utilizado pelo programa: 

 Carta às famílias 

 Carta de Apresentação Articulador Comunitário

 Protocolo mapAtivo 
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Articuladoras da EM Gracy Viana Lage preparadas
para as visitas.

ACONTECE NA RME/BH

MapAtivo: o aprimoramento do mapa 
socioeducacional na RME-BH

O “Programa mapAtivo: Comunidade Educadora” teve início no mês 
de junho e visa reconhecer os mapas socioeducacionais das escolas 
como instrumentos fundamentais na proposição de processos de 
ensino-aprendizagem mais significativos e integrados, bem como po-
tencializar a busca ativa dos(as) estudantes e oferecer formação para 
professores(as), monitores(as) e demais profissionais da escola. 

Assim, podemos dizer que o ponto central do “Programa mapAtivo: 
Comunidade Educadora” é dar continuidade ao trabalho desenvolvido 
na elaboração dos mapas socioeduca-
cionais dos(as) estudantes, no intuito de 
conhecer a realidade vivida por eles(as) 
e desenvolver ações para melhoria das 
aprendizagens na Rede Municipal de 
Educação. Como elemento potencializador 
da busca ativa, a realização das visitas 
domiciliares restabelece o contato direto 
da escola com as famílias, contribuindo 
para o diálogo em favor do bem-estar 
dos(as) estudantes. Além disso, ao com-
partilhar as informações levantadas com 
outros setores que compõem a rede de 
proteção à criança e ao adolescente, o 
programa contribui para o fortalecimento 
do diálogo intersetorial. 

O piloto do mapAtivo, que se pretende difundir em toda a Rede, está 
sendo desenvolvido em 34 escolas localizadas em áreas de alta vulnera-
bilidade social e com grandes desafios a serem superados. Inicialmente, 
foram definidos alguns critérios de escolha para priorização dos(as) 
estudantes cujas famílias seriam visitadas, como: impossibilidade de 
acesso às atividades remotas, ausência de retorno em comunicações 
com a família, ausência de suporte tecnológico e queda no desempenho 
escolar. Entretanto, o compromisso com a oferta de uma educação para 
todos e todas conduziu à definição de que essa atenção direta deveria 
se estender a todos(as) os (as) estudantes.

As visitas são realizadas pelos(as) articuladores(as) comunitários(as), sob 
a supervisão direta da Coordenação Pedagógica Geral e da Coordenação 
da Escola Integrada de cada instituição, com o propósito de identificar e 
acompanhar de perto os problemas que impedem o acesso à educação, 
de modo a reafirmar a escola como lugar de proteção.

Os dados levantados pelos(as) articuladores(as) são a base para a 
elaboração de relatórios descritivos e analíticos sobre a situação dos(as) 
estudantes durante a pandemia, considerando o acesso e a qualidade 
do ensino, bem como as dificuldades encontradas. Até o momento, 
já foram realizadas mais de 1.000 visitas e o programa vem se esta-
belecendo como elemento fundamental no diálogo da Rede Municipal 
de Educação com as secretarias parceiras e com as instituições de 
cuidado e atenção à criança e ao adolescente que atuam no território 
(conselhos de direitos, Conselhos Tutelares e associações de bairro), 
trazendo benefícios para toda a RME-BH e, em especial, para os(as) 
estudantes. 

EM Tancredo Phídeas Guimarães vai ao encontro 
das famílias e coloca o mapAtivo nas ruas.
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https://prefeitura.pbh.gov.br/educacao
mailto:ascom.smed%40edu.pbh.gov.br?subject=
comunicacaooficial.smed@pbh.gov.br
https://wa.me/message/GW2VFNEGN23LD1
https://wa.me/message/GW2VFNEGN23LD1
https://youtu.be/_WJGQ1JyjEM
https://www.youtube.com/watch?v=PBs_fKXrTP8
http://semrecreio.licaodecasa.org/distantesdoolharprotetordoseducadores/
http://semrecreio.licaodecasa.org/distantesdoolharprotetordoseducadores/
https://drive.google.com/file/d/1V---kundiLFJC-JsxsfRzqSnjFYVxZxC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o0uTZmb78eNuAjwZGZsGzp7kE2rLd53V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hDweokoOnNCpFqzNdh-nmw71ZeD8wQud/view?usp=sharing

