Diálogo e parceria
com as famílias
A utilização do diálogo é uma prática muito
comum aqui na Casa Escola. Pode-se dizer que
o diálogo se encontra, inclusive, estampado em
nosso DNA. Este é um pilar importante nas
práticas

educacionais

que

sustenta,

principalmente, a nossa compreensão de
participação e cuidado com a criança e com a
família. Por meio de trocas constantes com os
pais, construímos caminhos e acertamos os
prumos, a m de cuidar do bem-estar do aluno
e de suas aprendizagens.
Desta forma, seguimos com essa mesma perspectiva no ensino remoto. Diante da delicadeza do
cenário e de suas incertezas, o diálogo permanece aberto, o que favorece às mudanças e às
transformações do ensino remoto quase que diariamente.
Sensíveis à situação das famílias na con guração do distanciamento social, exercemos intensivamente a
prática da escuta. Ouvir os pais, em suas di culdades, e nos abrir às críticas e sugestões permitiu que as
melhorias do ensino remoto acontecessem de forma rápida e de maneira bastante e ciente.
Queremos agradecer aos que acreditaram que os pro ssionais da Casa Escola seriam capazes de
adequar e aperfeiçoar as metodologias de ensino para que nossas crianças e jovens tivessem o direito
de continuar aprendendo e que pudessem interagir com professores e colegas em um momento tão
inusitado que nos mantém sicamente afastados.

O ambiente virtual
e suas linguagens
A professora da disciplina de Língua
Portuguesa

aproveitou

esse

permanente

contato dos alunos com as tecnologias e
trouxe o ambiente virtual a favor da educação.
Ao trabalhar os gêneros textuais e suas
diferentes
Thayane

características,
Morais

desa ou

a

professora

os

alunos

a

produzirem textos para um blog, até então,
ctício – inclusive com a montagem do layout
da plataforma e imagens, demonstrando que a
estética também é um fator linguístico
importante a ser considerado.
Mas, para chegar até a produção textual, os
alunos passaram, antes, pela etapa de pesquisa
e discussão. Eles assistiram a vídeos que
abordam

a

cultura

japonesa,

com

apresentação de kumi-daiko – uma espécie de
dança conjunta com diferentes tambores. Os
alunos zeram uma análise sobre a construção
de sentidos nos vídeos. A nal, a comunicação
vai além das palavras, está presente nas
vestimentas, na expressão corporal, facial,
en m, em todo o contexto. Tudo isso foi
analisado, discutido e compartilhado entre os
estudantes durante as aulas online.
Antes de colocar a “mão na massa”, ou melhor,
os “dedos no teclado”, eles chegaram a um
consenso sobre qual seria a linguagem
utilizada nos textos para o blog. Em geral, “é
uma linguagem mais informal, leve e divertida”,
de niram. Com estes acordos estabelecidos
em conjunto, cada um escreveu um texto
hipotético com o intuito de dividir as
experiências de uma viagem feita ao Japão.

“Este foi um pontapé para outra atividade a ser desenvolvida. A ideia futura é trabalhar a
produção textual dentro do gênero diário virtual, o que será feito de maneira coletiva, a
m de amenizar os efeitos do distanciamento entre os alunos neste período. Nos textos,
serão transmitidas as impressões e sentimentos de cada um, também contendo as notícias
do dia, um fator de preocupação ou, quem sabe, de esperança por tempos melhores. Seria
como uma 'cápsula do tempo' virtual. A turma está empolgada para a atividade e isso nos
contagia, no sentido bom da palavra!”
Prof. Thayane Morais

Mais cores na
quarentena do Infantil
Os materiais escolares enviados a cada duas
semanas para a casa dos alunos do Ensino
Infantil, o que chamamos de “envelopes”, já
estão contribuindo e colorindo a rotina escolar
das crianças durante a quarentena.
O G1 e G2 vespertino, por exemplo, têm
estudado nestas últimas semanas os contos
clássicos da literatura infantil. Uma das
histórias trabalhadas foi a fábula “Os Três
Porquinhos”. Após a contação, com recursos de
vídeo bem explorados pela professora Karla, as
crianças se sentiram bem motivadas para
confeccionar

uma

das

três

casas

dos

Porquinhos. A casa de madeira foi a escolhida,
o que não foi problema construir, bastava ter
palitos de picolé, tintas, cartolinas e até
cotonetes. Criatividade foi o que não faltou e o
trabalho foi bem prazeroso para as crianças.
Já os alunos do G3 e G4 vespertino estão
pesquisando sobre o planeta Terra. Como
atividade introdutória para esse assunto, elas
re

tiram sobre o céu. Uma das percepções

das crianças é de que o céu tem variadas cores
e não precisa ser pintado só de azul. Para
ilustrar essas descobertas, elas realizaram uma
releitura do céu estrelado, de Van Gogh.

Enquanto isso, a turma do G5 da tarde tem
desenvolvido

atividades

voltadas

a

experimentos e combinações de diversos
materiais. Uma destas práticas, em que
puderam exercitar suas habilidades manuais,
foi a confecção de arroz colorido, com o uso de
tinta, álcool e arroz (com o auxílio dos pais,
certamente!). Com os grãos personalizados,
eles formaram um mosaico em uma mandala.
Não precisamos nem dizer o quanto foi
desa ador. Nenhum trabalho

cou igual ao

outro, mas todos caram extremamente belos.

Economia doméstica: como falar sobre o
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Crianças na cozinha: por que seu lho
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