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“Tem gente preocupada com as crianças "perdendo o ano", por causa da suspensão
das aulas em função da pandemia (...). Fora da escola regular, presencial, há também muito o

que aprender. Crianças, jovens, adultos e idosos temos sempre muito o que ensinar e aprender.
Somos chamados a viver docentemente e como eternos aprendizes. Se não faltarmos às aulas de
convivência e paciência (algumas sofridas) de cada dia vivido, 2020 não será um ano perdido”.

(Na escola da vida não há férias, Chico Alencar)

“Proteger a vida, cuidar da casa comum”Dando continuidade ao lema de 2020 , abrimos este
boletim com um trecho do texto “ Na escola da vida não há férias!”  de Chico Alencar. O texto de
linguagem simples e ilustrativa é um convite aos nossos leitores, no sentido de encaminharmos

nossas reflexões teóricas e práticas, neste boletim, em duas direções que se entrecruzam.
Primeiro, pensarmos que os processos e a muitas possibilidades de ensino e aprendizagem se dão,
não apenas na escola, mas também na vida e na riqueza presente no cotidiano de cada um/a de
nós. Segundo, que a ideia formada de que as crianças estariam “ perdendo o ano” , por causa da
suspensão das aulas em função da pandemia, contradiz a perspectiva colocada primeiramente e
ainda endossa o discurso presente na estratégia de afrouxamento nas regras de distanciamento

social por pressão de grupos econômicos, reverberando assim no efeito dominó de reaberturas de
instituições e comércios de forma irresponsável. Dessa vez, são as Unidades Escolares que sofrem

pressão para reabrirem as portas e voltarem com as aulas presenciais. Fica então a pergunta: Já
podemos falar sobre o retorno das aulas presenciais de forma segura? As escolas estão preparadas

para retomarem suas atividades? Que lugar o direito à vida ocupa nessa estratégia de retorno?
Quais protocolos de cuidado e segurança deverão ser pensados e considerados dentro de um

“ possível”  retorno às aulas? Todas essas questões levam-nos a afirmar cada vez mais a
necessidade de pensarmos processos educativos comprometidos com o direito à vida, com a

nossa responsabilidade diante do mundo, com os movimentos de solidariedade
comunitária e com o ativismo de cidadão político.
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A pandemia do Covid-19 trouxe inúmeras modificações na
rotina de vida das pessoas, entre elas o afastamento social,
limitação e/ou interrupção das atividades e o fato de lidar com
os receios e inseguranças inerentes a este cenário. O contexto
educacional precisou reorganizar-se de forma a buscar,
minimamente, a atender as novas exigências contextuais,
transformando o cotidiano dos profissionais, alunos e
responsáveis.

As unidades educacionais (UE) lançaram mão de reinvenções
no que tange aos processos de ensino e aprendizagem e as
formas de contato entre alunos e professores. A tecnologia
passou a ser uma ferramenta essencial no processo educativo
formal, mas também intensificou a desigualdade entre grupos
sociais, tendo em vista a dificuldade em garantir o acesso de
todo corpo discente à internet e aos aparelhos necessários para
sua utilização.

Essas modificações nos instrumentos e nas relações
educacionais trouxeram à tona a discussão sobre a função social
do espaço educacional, onde a escola não só transmite
conteúdos, como também, auxilia o alunado nas descobertas
diárias do desenvolvimento humano e social. Desta forma, não
só os diversos processos de aprendizagens deverão ser
reconhecidos e trabalhados dentro das unidades como
também, fatores socioeconômicos e os impactos emocionais da
pandemia, como por exemplo, comportamentos agressivos,
crises de ansiedade, sentimento de insegurança, irritabilidade,
medo, entre outros, que podem acometer profissionais,
familiares e alunos.

Demandas sociais que antes da pandemia atravessavam o
cotidiano escolar, mas não eram tão evidenciadas, atualmente
fazem parte de um conjunto de preocupações inerentes ao
retorno das atividades na escola: crianças que têm somente a
merenda escolar como fonte de alimentação do dia, alunos e
profissionais que perderam familiares e/ou amigos acometidos
pelo Covid-19, dificuldade de acesso a plataformas digitais para
a execução de atividades tanto por alunos quanto por
professores, intensificação das relações de violências, evasão
escolar, etc.

Diante deste cenário, pergunta-se: como a escola receberá e
acolherá gestores, professores, equipe pedagógica, alunos e a
comunidade? Seria somente a escola a responsável por receber
e acolher as demandas socioeconômicas que lhe atravessam?

Ao se pensar no retorno às atividades pedagógicas presenciais,
é de extrema importância ter a clareza que a configuração das
relações e intervenções será outra e que novos aspectos
precisarão ser considerados e incluídos no cuidado diário

dentro da unidade educacional, como por exemplo, a atenção a
saúde mental de profissionais, alunos e familiares assim como, a
necessidade de comunicação e articulação com a rede
intersetorial (saúde, assistência e sociocomunitárias).

Tendo em mente a necessidade de atenção à saúde mental e a
articulação entre escola, comunidade e serviços, propõe-se
algumas possibilidades de atuação na escola no retorno às
atividades presenciais:

Buscar informações sobre o funcionamento da rede
intersetorial (

endereço, telefones e outras formas de contato,
profissional de referência;

Manter contato com as equipes da Saúde e da Assistência
Social para identificar e apoiar estudantes e funcionários que
apresentem intensificação das reações ou questões sociais,

Elaborar atividades e/ou sistema de informações junto às
famílias, de acordo com a realidade da população atendida,
amenizando possíveis angústias e o afastamento do aluno da
escola;

Realizar encontros de acolhimentos dos profissionais, sobre
as experiências desse período de pandemia;

Responder de maneira receptiva aos comportamentos
apresentados e oferecer apoio;

Criar oportunidades para que a criança brinque e relaxe;

Responder e abordar as perguntas sobre o assunto de forma
adequada à faixa-etária;

Estimular a expressão e comunicação dos sentimentos;

Orientar os alunos a como apoiar seus colegas e prevenir a
exclusão e o

Encorajar os alunos a conversar com professores no caso de
perguntas e aflições;

Oferecer aos alunos, dos anos iniciais, a oportunidade de se
expressarem através de atividades lúdicas, de artes, voltadas
à expressão de suas emoções;

Desenvolver com os alunos dos anos finais rodas de
conversa que tenham relação com a experiência vivida
durante a pandemia e o retorno das atividades presenciais;

CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e Unidades
de Saúde):

bullying;
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Psicóloga formada pela UERJ. Psicóloga Escolar no município de Itaguaí.
Especialista em Psicologia Jurídica.

Psicóloga formada pela UFF. Psicóloga Escolar no município de Itaguaí e
Psicóloga do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE).
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Educação na Pandemia: (re) inventando as práticas cotidianas
Geisa Oliveira Loureiro - Vanessa Borges Alves1 2

Compreendemos o quão complexo é pensarmos em um possível retorno às aulas presenciais
neste momento. A possibilidade de reabertura das escolas elucida o descaso e a negligência
do Estado com as orientações de especialistas e da própria OMS. Mas, embora caibam aqui
todas as críticas possíveis e elas existem, não podemos perder de vista que essa possibilidade
bate à porta. Com isso, pensar de que maneira está sendo pensado este retorno, bem como
exigir dos órgãos responsáveis todas as medidas necessárias para os protocolos de segurança

e para o enfrentamento e cuidado com os desafios psicológicos, emocionais e sanitários
existentes é urgente e necessário. É o que o texto abaixo nos ajuda a refletir.
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@ong.novamerica          @ong_novamerica

Quer ficar por dentro das nossas próximas rodas de
conversas? Curta a fanpage da Novamerica no
Facebook, siga a nossa página no Instagram.

Não perca os próximos debates!

https://twitter.com/quebrandootabu/status/1247486780154294272. Acesso em: 17/07/2

Este é o nosso convite à reflexão
na edição deste boletim!

Um abraço virtual e fique em
casa se puder.

Nossas lives bombaram nas redes! Nossa primeira roda de conversa
“ Cuidando de si e do Outro em tempos de isolamento social”  trouxe

o tema com os convidados/as
Cristiane Antunes (SEMED Mesquita) e Hamilton Lopes (Secretário
de Educação de Mangaratiba). Nossa segunda roda de conversa
debateu o tema

com os convidados/as Daise Pereira
(SMEC Magé), Wagner Mattos (OE Duque de Caxias),
Caroline da Matta (professora do Colégio Pedro II) e

a nossa última roda trouxe para o debate o tema
com as

convidadas Claudia Fernandes (professora da
UNIRIO), Katia Medeiros (coordenadora pedagógica

do Colégio Teresiano) e Débora Carlos
(superintendente de ensino da SEMED Nilópolis).

Escolas em tempo de pandemia

Escolas e os desafios da educação antirracista no
contexto atual

Avaliação em tempo de ensino remoto



Educação Infantil Ensino Fundamental I

Ensino Fundamental II
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Apesar das violações históricas aos direitos dos povos indígenas, é inegável que
vivemos momentos de graves e concretas ameaças à sobrevivência e à preservação

cultural dessas populações, como a negligência com a questão alarmante de
contaminação do coronavírus nas aldeias. Mais do que nunca se faz necessário

afirmar seus direitos constitucionais e resistir aos ataques sofridos de forma
constantes aos povos tradicionais e originários, bem como toda a recusa de

oferecer assistência e direitos mínimos a essa população,
tal como água potável aos povos indígenas.
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