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A chácara do Chico Bolacha
(Cecília Meireles)

Na chácara do Chico Bolacha,
o que se procura
nunca se acha!

Quando chove muito,
o Chico brinca de barco,
porque a chácara vira charco.

Quando não chove nada,
Chico trabalha com a enxada
e logo se machuca
e fica de mão inchada.

Por isso, com o Chico Bolacha
o que se procura
nunca se acha!

Dizem que a chácara do Chico
só tem mesmo chuchu
e um cachorro coxo
que se chama Caxambu.

Outras coisas ninguém procura,
porque não acha,
coitado do Chico Bolacha!
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O que as aulas on line (remotas) podem trazer de benefício 
neste momento?

Para preservar a saúde e a vida, todos nós tivemos que nos 
isolar dentro de nossas casas, mas nem  por isso, precisaremos 
ficar isolados de nossos familiares, amigos e escola.

Através das aulas online (remotas), todo o aluno terá acesso 
a um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) chamado 
CONEXÃO DIGITAL, onde os professores darão suas aulas, 
também postarão atividades  para que o aluno continue 
aprendendo, se desenvolvendo e interagindo. 

Essa também será a oportunidade, do aluno, conhecer uma 
nova forma de estudar e de ver seus amigos e professores, 
mesmo que através da tela de um celular ou de um monitor.

Com essa mudança da escola, para dentro de casa, cada 
aluno poderá definir o melhor lugar, para fazer as suas tarefas, 
participar de suas aulas além de compartilhar com seus 
familiares seu aprendizado em tempo real, já que os pais ou 
quem o estiver auxiliando, poderá acompanhar como ouvinte as 
aulas em tempo real.

Diante dos novos tempos, de viver a Escola a distância, 
como criar oportunidades de experiências para a criança que 
convive, brinca, participa, explora, se expressa e assimila 
valores, longe do ambiente escolar?
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Como viabilizar uma abordagem que favoreça o interesse da 
criança por contextos de pesquisa, criação, interação e 
expressão? 

Nesta perspectiva, debruçamo-nos sobre os mesmos 
princípios e fomos junto com toda equipe pedagógica, buscar 
alternativas para assegurar aos alunos o DIREITO de seguir 
vivenciando EXPERIÊNCIAS pautadas nas INTERAÇÕES com os 
materiais e com as propostas encaminhadas pelas professoras, 
mantendo nossa PRESENÇA, ainda que por intermédio de 
recursos digitais. 

Assim, construímos um formato possível e provisório para 
seguir dando CONTINUIDADE à grande parte do que nossos 
alunos VIVENCIAM em nossa rotina, sempre flexibilizando, 
avaliando e aprimorando semanalmente o processo e os recursos 
utilizados.
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1- PROPÓSITOS NO PLANEJAMENTO DA ROTINA NÃO 
PRESENCIAL

- Manter os vínculos afetivos: Mesmo que através dos 
recursos digitais, manter o aluno conectado à Escola, aos 
professores e colegas,  através das propostas semelhantes 
aquelas vivenciadas no ambiente escolar, trazendo o sentimento 
de pertencimento, tão importante para as crianças e de 
acolhimento.

 - Organizar a rotina da criança em casa:  Como ocorre na 
escola, manter o compromisso com os horários e a 
responsabilidade em realizar as atividades propostas pelo 
professor,  dada a importância e o sentido da estabilidade para 
crianças nessa faixa etária. 

- Dar continuidade ao processo educativo dos alunos: 
Através da repetição de propostas conhecidas e significativas 
para cada criança, de acordo com cada faixa etária e também 
por meio de vídeos, animações, plataformas, games e canais 
diferentes, o aluno poderá adquirir novos conhecimentos de uma 
maneira ainda mais  significativa. 
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2- PORTAL ON-LINE

Temos utilizado a Agenda Edu, uma plataforma virtual, para 
que haja uma comunicação efetiva do Colégio com as famílias.

Dada a faixa etária e as habilidades relativas a esse 
segmento, é necessária a intervenção de um adulto no processo, 
acessando a plataforma, baixando as atividades propostas e 
realizando-as com a criança.

Embora as orientações se concentrem num ambiente virtual, 
nós nos esforçamos ao máximo, para aproximar as atividades da 
forma como acontecem na Escola, considerando a vivência das 
crianças diariamente conosco.

1- Google for Education
Dentro desta plataforma utilizaremos os recursos 

tecnológicos Google Sala de Aula (Classroom) e Google Meet 
(Hangouts Meet), através do acesso que os pais RECEBERAM, 
pelo e-mail de acesso do aluno, que FOI disponibilizado através 
de um convite, enviado no e-mail do responsável (cadastrado na 
Agenda Edu).
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2- Google Meet
As aulas on-line são um momento rico, para que as crianças 

possam “se encontrar” com suas professoras e seus colegas de 
turma, dando continuidade aos laços afetivos já estabelecidos. O 
Google Meet é um recurso para as aulas on-line, que possibilita 
além da interação, a explicação dos conteúdos, esclarecimento 
de dúvidas e orientação para realização de atividades e 
acompanhamento da participação do(a) aluno(a) nas aulas.
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3- ROTINA

Um aspecto presente e muito importante ao planejarmos as 
atividades, é o cuidado com a exposição excessiva das crianças 
ao ambiente digital. Assim, uma gama de atividades propostas 
fará um convite para que a criança atue em lugares diferentes, 
para além das telas do computador, tablet ou celular.

Algumas propostas, feitas pelos professores, poderão sugerir 
a postagem de fotos das crianças em atividade ou de suas 
produções, onde o objetivo, nesses casos, é que os docentes 
possam dar uma devolutiva sobre os trabalhos realizados.

Semanalmente, enviaremos um cronograma de atividades 
para possibilitar a organização da rotina de estudo da criança, de 
acordo com a disponibilidade de tempo das famílias.

Dicas para organizar a rotina da criança:

1. Rotina de estudo diário: Assim como na escola,  e agora 
através da aula online, todo estudante, precisa ter um horário 
para estudar. Planeje um período do  dia, para que seu filho, 
realize as  tarefas escolares, no período invertido ao seu período 
de aula online.
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2. Uniforme: O uso do uniforme durante as aulas à 
distância, não será necessário. Mas por outro lado,  para 
crianças que tiverem dificuldade de compreender neste período 
inicial, que estão numa sala virtual, talvez o uso da camiseta do 
uniforme ajude, despertando os gatilhos de atenção. Pois para 
algumas, a manutenção do hábito de colocar o uniforme para 
assistir a aula remotamente, poderá trazer à tona a reprodução 
da experiência anterior onde fará a associação com a escola e a 
aula.

3. Local Adequado: Para que a criança se concentre e realize 
diariamente suas atividades, será muito importante que seja 
designado um local fixo. Lembre-se de avisar a todos da família 
que aquele cantinho será dedicado aos estudos! Uma super dica,  
está em colocar uma identificação, que a própria criança poderá 
fazer com seu nome, sua foto, uma frase, enfim! Podem soltar a 
criatividade!

4. Objetos e materiais: A sala de aula é formatada para o 
aprendizado. Cada objeto disposto lá serve a uma função 
específica. O ideal é tentar reproduzir esse ambiente, colocando 
à disposição da criança apenas o que ela for utilizar para aquela 
aula (material didático, cadernos, estojo, etc). Todos os demais 
objetos, que poderão distraí-la,  devem ser removidos do 
ambiente de estudos. 
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5. Anotações durante a aula, dos pontos principais: Os pais 
ou os que acompanham o aluno, durante a aula online, podem 
incentivá-lo a fazer anotações sobre os pontos principais do 
assunto que está estudando, sejam através de desenhos, 
palavras ou frases curtas. 

6. Dúvidas sobre o conteúdo?: Durante a realização da 
atividade, no período de aula, o aluno poderá pedir a ajuda da 
professora através do áudio ou do chat, conforme o combinado 
entre eles para aquele momento. Durante a realização da lição 
de casa, a criança poderá registrar suas dúvidas no próprio 
material didático ou caderno onde estiver realizando a tarefa, 
para que na próxima aula, possa perguntar a professora no 
horário reservado para isso. Caso queira, poderá solicitar o 
auxílio de um adulto que esteja em sua casa. Acreditamos na 
capacidade de nossos alunos na resolução de problemas e 
sabemos que esta habilidade é muito importante que seja 
desenvolvida, com o respaldo de um adulto, mas dando 
autonomia para que a criança encontre possíveis formas de 
solucionar o que precisa.

7. Interesse no assunto?: Se não compreender bem um 
assunto ou se algo lhe despertar muita curiosidade, aproveite 
para pesquisar, fazer a releitura do conteúdo em seu material 
didático, em suas anotações, ou até mesmo conversar com os 
seus colegas no período que estarão juntos para realizarem as 
tarefas e conversarem livremente. 
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8. Conversar após a aula sobre o que a criança aprendeu 
(respeite se ela não quiser falar): Esse hábito ajuda a criança a 
retomar o conteúdo da aula, de forma natural. Além disso, 
estimula o hábito da troca diária e faz com que vocês pais, 
percebam se a criança está se adaptando ao novo formato. Rever 
a tarefa de casa, ou fazer junto com a criança, também pode ser 
um momento bacana para fortalecer os laços afetivos e reforçar 
o conteúdo aprendido. Caso observe alguma dificuldade, não 
deixe de entrar em contato com o setor pedagógico, através da 
Agenda Edu ou fale diretamente com a professora via chat, no 
horário estabelecido para isso.

9. Hora do recreio: Aproveite o horário de intervalo de aula, 
para se alimentar e ir ao banheiro. Afinal, o recreio também pode 
acontecer em casa! 

10. Você não está sozinho: Precisamos lembrar, de que o 
aluno não está sozinho, mesmo não estando dentro da escola. 
Há muitas pessoas conectadas do outro lado da tela.  Por isso, é 
muito importante tomar cuidado com os tipos de brincadeiras. 
Nós queremos que todos fiquem bem, então não será permitido 
qualquer tipo de discriminação, violência, exposição, 
preconceito, falta de respeito e brincadeiras desrespeitosas. 
Vamos tratar bem os colegas e professores, para que também 
nos respeitem! Se perceber alguma brincadeira “sem graça”, 
avise a professora!
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4- ATUAÇÃO DAS FAMÍLIAS

Como não podemos esperar autonomia das crianças nem 
para acessar os recursos multimídia, nem para permanecer no 
ambiente sem supervisão de um adulto, contamos com o apoio 
das famílias para essa mediação, onde vislumbramos ganho em 
cada atividade que for desenvolvida com a criança.

Para isso, solicitamos às famílias que suas ações sejam 
centradas em:

1- Acessar diariamente a Plataforma, no horário de aula do 
aluno;

2- Ler as propostas do respectivo dia e apoiar as crianças no 
que precisarem para a realização das atividades;

3- Sempre que apresentados, abrir os links com os vídeos, 
áudio, textos, histórias, entre outros, que forem postados para as 
crianças;

4- A criança poderá realizar as atividades propostas no dia 
ou em dias alternativos, com exceção das aulas on-line (ao vivo) 
e das atividades que forem propostas neste período;
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5- Nos momentos de interação ao vivo, é bem provável que 
nos primeiros dias, algumas crianças se sintam tímidas ou, ao 
contrário, entrem em estado de euforia e não consigam participar 
ativamente da conversa com a professora e com os colegas. 
Gradativamente, a professora fará os convites para incentivar a 
participação e ajudá-las a interagir coletivamente da forma mais 
adequada no ambiente virtual. Pedimos que acompanhe seu 
(sua) filho (a) de perto, dando apoio sempre que solicitado pela 
professora; 

6- Sempre que a professora sugerir atividades que envolvam 
alguma produção escrita, é importante que permitam que a 
criança as realize do seu jeito, sem preocupar-se em fazer 
correções ou ensiná-la do “jeito certo” de escrever. Pede-se 
somente que possa auxiliá-la em suas dúvidas, indagações, 
questionamentos e curiosidades. Esse processo de ensino será 
retomado presencialmente pelos professores, no retorno à 
Escola.
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5- ACOLHIMENTO EMOCIONAL

Assim como nós, as crianças possuem muitos 
questionamentos e incompreensões sobre o momento pelo qual 
estão passando, com a diferença que elas não possuem, como os 
adultos, elementos para elaborar de forma racional todas as 
mudanças que nos foram impostas pela realidade atual.

Dependendo da maneira como os familiares estão 
enfrentando esta situação, elas também a enfrentarão, pois elas 
se espelham muito nas reações do adulto e naquilo que elas 
ouvem e observam.

É indispensável, acolher e compreender que seu (sua) filho 
(a) está se adaptando a uma rotina completamente nova e que 
por isso, comportamentos como irritabilidade, choro, 
indisposição ou mesmo resistência a algumas atividades devem 
ser vistas com naturalidade.

É importante dar o tempo que a criança precisa, para que se 
acomodem a esses novos contextos.

Aproveitar os momentos em família, fazer pausas, sempre 
que possível das redes sociais, para criar memórias afetivas, que 
ficarão registradas mesmo após este momento de isolamento 
social. 
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Trecho da música AQUARELA 
(Toquinho)

Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo
E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo
Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva,
E se faço chover, com dois riscos tenho um guarda-chuva

Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel,
Num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu
Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul,
Vou com ela, viajando, Havaí, Pequim ou Istambul
Pinto um barco a vela branco, navegando,
É tanto céu e mar num beijo azul
Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião rosa e grená
Tudo em volta colorindo, com suas luzes á piscar
Basta imaginar que ele está partindo, sereno, lindo,
E se a gente quiser, ele vai pousar
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Finalizamos expressando nossa gratidão a todas as famílias,  
que têm sido parceiras, em todo esse processo.

Reiteramos o compromisso com pais e alunos, onde temos 
trabalhado e buscado estratégias e ferramentas que amenizem o 
impacto que esta situação tem trazido para as famílias, alunos e 
educadores.

Continuamos pedindo a Deus que Ele nos direcione em todas 
as nossas ações e nos dê sabedoria,  para sabermos,  o tempo 
adequado para cada decisão a ser tomada, pois o que mais 
almejamos, é em breve voltar ao convívio com os nossos 
queridos alunos e abrir os portões do Renascer para poder 
recebê-los com o mesmo carinho que sempre foram recebidos e 
acolhidos por todos da família Renascer.

                                                               
                                                           Um abraço virtual!
                               Equipe Pedagógica - Colégio Renascer
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6- CANAIS DE COMUNICAÇÃO: 

Fundamental I 
Patricia C. Romão – Coordenadora Pedagógica  
patrícia.coordenacaofund1@colegiorenascer.com.br

Patrícia Dias – Assistente de coordenação   
patrícia.assistentefund1@colegiorenascer.com.br

Com a Escola: por meio de mensagem através da                             
Agenda Edu

Com as professoras: por meio de mensagens nas atividades 
postadas no Google For Education
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