Nós do CEMEI Maristela Meliato II, refletindo sobre o ano de 2020,
concordamos que foi um ano de grandes desafios. Ressaltamos lados
positivos desse desafio que foi, ampliar o conhecimentos através das
muitas ferramentas tecnológicas, das diversas plataformas digitais e dos
diversos suportes
portes para preparar aulas, para pesquisas e para interação os
pares.
O maior entrave foi justamente a pergunta que nos foi proposta,
conseguir participação mais efetiva dos pais e alunos para as realizações
das atividades. As tentativas que fizemos para aalcançar
lcançar este objetivo
foram: o contato particular e direto com a família, incentivo através de
vídeos e reuniões através da plataforma digital.
Com certeza esse será o maior desafio neste ano também, por isso,
ainda temos que repensar estratég
estratégias para conquistar
nquistar o interesse da
família para que o trabalho seja realmente produtivo. Inicialmente
podemos sugerir que tenhamos um contato no início para ouvir e interagir
com os pais, uma pesquisa sobre suas dificuldades, expectativas. A partir
daí, devemos reverr as atividades que vamos enviar, para que esteja de
acordo com a realidade que eles possam particip
participar.
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Estratégias usadas para alcançar as famílias em 2020:

01- Gravar vídeos, pois prontos do youtube não é totalmente de acordo
com o conteúdo e nossa realidade. São mais distantes. O aluno vendo o
rosto da professora fica mais próximo.
02- Montar cenário de acordo com o tema, para chamar mais atenção dos
alunos. (Exemplo: cenário de festa junina: bandeirinhas, balão, fogueira).
Cenário de primavera e outros temas trabalhados.
03- Utilizar materiais que as crianças já tivessem em casa: potes com
tampa, brinquedos, roupas. E não material que precisasse comprar,
facilitando a realização da atividade.
04- As atividades eram para trabalhar o corporal, a oralidade e a
criatividade da criança com materiais acessíveis naquele momento.
05- Entrar em contato com os alunos que não estavam realizando as
atividades através de ligações e mensagens. Questionar o porquê e suas
dificuldades. E tentar ajudar.
06- Outro item importante é nos vídeos reforçar a importância do
distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos.
Apesar de todas essas estratégias usadas por mim, não consegui alcançar
a maioria das famílias. Infelizmente, elas ainda acham que educação
infantil é o local onde as crianças ficam para as mães trabalharem,
realizarem os afazeres de casa com tranquilidade ou ficar no celular. A
maioria não dá importância à educação dos filhos nessa fase escolar. É
preciso mudar essa mentalidade. Quanto mais baixa a classe social, menos
dá valor a Educação. E por esse mesmo motivo, não conseguem sair desse
ciclo social e financeiro baixo. Mas o ano se inicia, vamos novamente
tentar convencer essas famílias da importância da Educação Infantil.

