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Resultado das experiências nas atividades remotas
O CEMEI Stefânia Falcão Margotti, como vários outros estabelecimentos de Ensino
Público de nossa cidade, enfrentou nessa Pandemia um grande desafio: dar continuidade ao
processo de ensino/aprendizagem, sem perda de qualidade e sem desmotivar os pequeninos.
Durante este período houve a necessidade de adotar várias formas de adaptação para
que o conhecimento chegasse até o seu destino final: a criança.
Nos relatos dos professores podemos ressaltar algumas situações e experiências únicas
vividas por eles em relação ao ensino remoto, dentre elas:
- Auxiliou na adaptação de atividades dos professores regentes;
- Possibilitou a participação direta dos pais junto às atividades dos filhos, proporcionando a
aproximação da comunidade escolar: “Pai – Professor – Aluno”;
- Ajudou na marcação de consultas (AEE);
- Incentivou a criatividade dos professores ao elaborar aulas, contando com músicas, vídeos
com painéis temáticos ao fundo, materiais impressos, dentre outros;
- Em alguns casos foi possível incentivar o aluno a utilizar materiais recicláveis e até mesmo
brutos da natureza, mostrando a eles a importância do aproveitamento desse material para o
homem e para o meio ambiente e despertando a curiosidade e criatividade das crianças.
- Houve atendimento individual agendado no CEMEI para os pais que tiveram dificuldade em
acompanhar e realizar as atividades junto dos seus filhos.
- Aumentou a interação entre os professores e demais funcionários do CEMEI envolvidos
nesta etapa;
- Capacitação dos agentes de creche e professores pela equipe pedagógica nas reuniões
semanais.
Essa troca de informações proporcionou uma experiência única e memorável. E com
esses novos métodos de ensino notou-se que, mesmo com todas as dificuldades que
vivenciamos, foi possível sim difundir o conhecimento e a troca de experiências, despertar o
interesse dos pequenos pelas atividades e obter resultados no geral satisfatórios,
conseguindo um retorno da grande maioria.
Av. Julião Arbex nº 143- Centro – Três Corações/MG – CEP: 37410-000
Telefone (35) 3232-6134 - e-mail: margotti.seduc@gmail.com

