
Educação Infantil

Faremos aqui um breve histórico da situação nacional e da realidade de nosso colégio:

      A disseminação do COVID-19, infelizmente,  é uma realidade que afetou o nosso país
impondo às autoridades públicas competentes medidas emergenciais de maneira a preservar
a saúde dos cidadãos ou,  ao menos,  reduzir  os riscos e potenciais  danos provenientes da
propagação da moléstia que já ocorre, como sabido, em escala mundial.

     Dentre as medidas tomadas em quarentena de isolamento social, o Decreto nº46.970 de
13/03/2020, editado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Resolução nº5840/2020
da  Secretaria  Estadual  de  Educação,  impuseram  a  suspensão  das  aulas  e  atendimentos
presenciais no ambiente escolar por um período de inicial  de 15 (quinze) dias com Regime
Especial Domiciliar,  o que foi prontamente acatado por pelo Colégio,  que preza pela vida,
saúde e bem-estar de todos. 

     Esse período (16/03 – 29/03)  foi  considerado como o recesso escolar  que daríamos
normalmente em julho, previsto no Calendário Escolar 2020.

     A partir de 30 de março demos início às aulas em regime domiciliar em conformidade com
as decisões das autoridades instituídas. 

Concepção de Aprendizagem

As  diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  Infantil  (DCNEI)  trazem  definições
importantes em normativas para o atendimento das crianças de 0 a 5 anos de idade. 
A educação infantil tem como finalidade proporcionar oportunidades de desenvolvimento da
identidade,  da  autonomia,  de  diferentes  competências  de  cada  criança  por  meio  da
organização  de  um  ambiente  educativo  que  privilegia  as  interações,  as  brincadeiras  e  as
experiências que promovem as aprendizagens. 

A organização curricular proposta na BNCC está estrutura em cinco campos de experiências: 

 O eu, o outro e o nós – construção de um modo de próprio de agir, sentir e pensar.
Construído sua autonomia e senso de auto cuidado, de reciprocidade e interdependência com
o meio.

 Corpo, gestos e movimentos – através dos sentidos, gestos, movimentos impulsivos
ou intencionais, as crianças exploram o mundo os objetos ao seu redor, brincam e produzem
conhecimentos sobre si e o outro. 

 Traços,  sons,  cores  e  formas –  conviver  com  diferentes  manifestações  artísticas,
culturais, cientificas, locais e universais. 

 Escuta,  fala,  pensamento  e  imaginação –  participam  de  situações  comunicativas
cotidianas, potencializando sua participação na cultura oral, individualmente ou em grupo. 

 Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações – experiências nas quais as
crianças  possam  fazer  observações,  manipular  objetos,  investigar  e  explorar  seu
entorno, levantar hipóteses e buscar respostas as suas curiosidades e indagações. 



       As  aprendizagens  essenciais  compreendem  tanto  comportamentos,  habilidades  e
conhecimentos  quanto  vivências  que  promovem  aprendizagem  e  desenvolvimento  nos
diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e brincadeiras como eixos
estruturantes  das  práticas  pedagógicas  e  as  competências  gerais  da  Educação  Básica
propostas pela BNCC.

01  a  31/06– Prosseguimento  das  aulas  em  regime  domiciliar  em  conformidade  com  as
decisões das autoridades instituídas:

 Aplicativo de Comunicação e Informação pela linha de Transmissão via WhatsApp –
As situações de aprendizagem são os momentos pedagógicos que orientam as vivências e as
experiências das crianças que seguem em nossos Roteiros de Estudos, lançados diariamente.

 Através  desse  canal  há  a  comunicação  entre  professores  e  alunos  de  cada  turma,
respeitando o horário de aula e os responsáveis enviam os exercícios e tiram suas dúvidas. 

 Videoaulas –   Produzidas pelos professores do Colégio Odete São Paio e enviadas
pela linha de transmissão via Whats App.

As  videoaulas  são  divididas  em  dois  momentos:  Primeiro  momento  com  conteúdos
relacionados  à  matemática,  linguagem  e  natureza  e  sociedade.  Segundo  momento  com
atividades de artes, músicas, histórias e recreação. 

 Aulas ao vivo, em videoconferência.  Uma vez por semana acontecem aulas ao vivo
através do aplicativo Zoom Meeting. É informado dia e horário através de comunicados pela
linha de transmissão. 

06- Entrega de atividades direcionadas aos estudos domiciliares.

Horário: 14:00 – Maternal I e II / Horário: 15:00 – Pré I e II 

10- Início das atividades relacionadas a “Sacolinha Divertida”. Pré I e II.

15  a  17 –  Zoom  dos  Super  Heróis.  Separe  suas  fantasias  ou  adereços!!!  Seguirá  bilhete
posteriormente via linha de transmissão. 

20- Dia do Amigo e Internacional da amizade. 

28 a 31 -  “Dia do Pijama”.  Momento de diversão,  brincadeiras e aprendizagem, através do
Aplicativo Zoom Meeting. Seguirá bilhete posteriormente via linha de transmissão. 

Vem aí... em agosto:
 Aniversário de 40 anos do Colégio Odete São Paio

OBSERVAÇÕES: 

1- O Decreto 147/2020 da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, determina que as aulas nas
Unidades de Ensino fiquem suspensas até o dia 31/07/20, podendo esse prazo ser revisto a
qualquer tempo.

2- O Informativo Mensal de Julho poderá sofrer alterações, de acordo com as decisões das
autoridades governamentais. Fique atento!



3- Colégio já está planejando as suas atividades pedagógicas e instrumentais para quando o
retorno as aulas forem autorizadas pelos Órgãos Públicos.

4-Canais de Comunicação:
• Site do colégio: https://www.odetesaopaio.com.br/
• E-mail: contato@odetesaopaio.com.br
• E-mail setor financeiro: financeiro@odetesaopaio.com.br

5- Redes sociais:
• Facebook: https://www.facebook.com/odetesaopaio/
• Instagram: @odetesaopaiooficial
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