ESCOLA MARTIM PESCADOR

Rio de Janeiro, 29 de Março de 2020.

Orientações – Educação Infantil

Aos responsáveis pelos alunos do Minimaternal ao Pré II,
Como já é do conhecimento de todos, estamos passando por um momento difícil na
sociedade, que acarretou o fechamento das escolas. A Escola Martim Pescador, seguindo as
orientações dos órgãos competentes, da Resolução SEEDUC nº 5.840, de 24/03/2020, que
regulamenta o Decreto nº 46.980, de 19/03/2020, manterá suas atividades presenciais
suspensas até a divulgação, oficial, da permissão à reabertura.
Desde o dia 16/03/2020 até hoje adotamos a antecipação do recesso de Julho para
nossos alunos. Enquanto isso, a equipe pedagógica, juntamente com a Direção da Escola,
passou a semana de 23 a 27 de março reunida, virtualmente, planejando soluções possíveis,
à distância, para esse novo contexto. Como forma de minimizar a distância entre alunos e
professores da Educação Infantil, “atravessamos” os muros da Escola, espaço conhecido e
confortável para nossas professoras, e entramos em um ambiente novo, virtual, através de
comunicados com postagens no aplicativo Iscool, que se iniciarão nesta segunda-feira, dia
30/03.
Como primeira ação, ainda presencial, lançamos, nesta última semana, o Projeto TEM
ARTE NA SACOLA, a partir da entrega, às famílias, de itens diversificados para que os alunos
acompanhem atividades específicas, que serão sinalizadas pelas professoras. Nosso projeto
anual, A LINGUAGEM DA NATUREZA, continuará norteando nossas atividades nesse
período e também aparecerá UM CESTO DE TESOUROS, como elemento de partida dos
trabalhos propostos.
As turmas de Pré II terão: atividades dirigidas com o cadernão e com o estojo,
videoaulas de Inglês com a Maggie, videoaulas de Ciências com a Lívia, Projeto de Literatura
Plic, artes e outros;
As turmas de Pré I terão: atividades dirigidas, videoaulas de Ciências com a Lívia,
Projeto Conte outra vez, com os livros de histórias das crianças, enviados à Escola no
começo deste ano, artes e outros;
As turmas do Minimaternal, Maternal I e Maternal II: com as crianças muito pequenas,
nosso objetivo é propor atividades lúdicas com diferentes professoras, para oferecer
diversidade de interação, mantendo o vínculo de aprendizagem e afeto. O Projeto Conte outra
vez, com os livros de histórias das crianças, enviados à Escola no começo deste ano, também
se fará presente.
Para complementar o nosso trabalho, daremos sequência ao projeto CONTANDO E
RECONTANDO, já nesta terça-feira, dia 31/03, quando um colaborador da nossa Escola
contará uma história para as crianças. Quem será dessa vez?

Esperamos que esta fase passe logo e que possamos voltar à Escola para, juntos,
vivenciarmos uma aprendizagem mais significativa. Agradecemos o apoio das famílias,
amparando nossos alunos diariamente nas atividades propostas, no período do dia mais
conveniente à dinâmica de cada casa.
Cuidem-se e sigam as orientações oficiais sobre a prevenção do coronavírus, mas,
principalmente, cuidem da saúde emocional da família, da criança, pois só passaremos bem
por todo esse desafio se estivermos bem.
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