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Titulo:

Diogo Feijó aqui, ali e acolá ... o
projeto pedagógico através das 

ferramentas digitais  

Nome da Escola: 

Escola Municipal Diogo Feijó  

Nome da apresentadora: 

Suzane Fernandes (Coordenação Pedagógica)



Objetivos da prática apresentada

• Proporcionar atividades pedagógicas de forma remota.
• Adaptar o projeto pedagógico de 2020 ao momento atual.
• Manter vínculos e interação com a comunidade escolar.
• Oferecer possibilidades dinâmicas para o aprendizado em isolamento

social, principalmente a partir do uso de diferentes ferramentas
digitais.

• Oportunizar o acesso da comunidade ao Material de
Complementação Escolar oferecido pela Prefeitura.

• Valorizar a busca e a superação da equipe docente.
• Garantir a qualidade da educação oferecida na escola.

Público alvo:
Alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I  



Descrição da prática

1ª Etapa –

Estabelecimento de contato através
do WhatsApp para acompanharmos
o bem-estar das famílias no
contexto atual.

Apropriação das práticas pedagógicas
oferecidas pela SME (Material de
Complementação Escolar). Busca de
esclarecimentos sobre o caminhar
pedagógico em sistema remoto
através de e-mail e deliberações.



2ª Etapa – Reuniões com a equipe a fim de definir as práticas
pedagógicas a serem adotadas na escola. Definição de um cronograma
de trabalho e um perfil das atividades.

Descrição da prática

* Material de Complementação Escolar 

* Vídeos com explicações de assuntos   

* Jogos online 
* Gabaritos para o MCE

* Matific

* Vídeos com mensagens para alunos e 
familiares





Posts que apresentam a 
atividade da semana 

3ª etapa: Envio das atividades 
semanalmente e acompanhamento 
das situação social das famílias 



Material enviado em 06.07



Vídeos gravados pelos 
professores Divulgação das produções dos 

nossos alunos pelas redes 
sociais.Interação com 

as famílias 



Vídeo produzido a partir de história 
apresentada no MCE.

Clique e assista !

https://www.youtube.com/watch?v=6K0wIQ_y8lw
https://www.youtube.com/watch?v=6K0wIQ_y8lw


Atividade de Artes Plásticas e 
interação com os alunos 



Vídeos-aula e formulários de revisão – Inglês 



Vídeos postados para apropriação 
do Xadrez 

Uso do Google Slides para 
preparação de material 
complementar ao MCE



Vídeo gravado pela 
professora para 

contextualizar as atividades 
do MCE

Interação com as 
famílias 

Clique e assista !

https://drive.google.com/file/d/1qkRttZsi7L2JmIYi3pVw4IRgXx4wZ3wr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qkRttZsi7L2JmIYi3pVw4IRgXx4wZ3wr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t9ScfiXK4HwEvKd_XOJ6usbFNecCCCKo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t9ScfiXK4HwEvKd_XOJ6usbFNecCCCKo/view?usp=sharing


Construção de jogos 
usando o KAHOOT nos 
diferentes anos de 

escolaridade  

https://kahoot.it/challenge/02098052?challenge-id=8ba244b9-293a-4fa4-adf6-edcd1728265a_1594327504302
https://kahoot.it/challenge/02098052?challenge-id=8ba244b9-293a-4fa4-adf6-edcd1728265a_1594327504302


Contação de histórias através de podcast 

https://anchor.fm/suzane97/episodes/Livro-dos-Porques---Episodio-1-egifg7

Criação de avatar 
para interação com 
os alunos 

https://anchor.fm/suzane97/episodes/Livro-dos-Porques---Episodio-1-egifg7


Vídeo gravado pela professora  

Interação dos alunos

https://drive.google.com/file/d/1lVcf4V9gEkqSwQQJ5UGYwtjBTOYSpqV9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lVcf4V9gEkqSwQQJ5UGYwtjBTOYSpqV9/view?usp=sharing


Outras práticas foram sendo sugeridas e realizadas pela equipe 

“Lives”(encontros virtuais) com as turmas

Uso do Power Point para 
dinamização das interação e 

atividades de leitura e 
matemática



Interagindo com os alunos 



Mensagens de carinho às famílias 



Recursos utilizados para realização do projeto 

• Equipe docente
• Comunidade escolar
• WhatsApp
• Aplicativos variados
• Internet



Resultados
A avaliação é essencial para dar continuidade e aprimorar uma prática. Perguntas norteadoras: o que 

aprendi com esta prática (a fazer e a não fazer)? Quais foram os resultados de aprendizagem alcançados? 

O que ainda falta alcançar? Como isso pode ser feito?

O grande destaque desse processo é a superação individual dos professores ao 
criarem diferentes formas de levar o conhecimento ao aluno. A cada semana 

trazem produções inovadoras que nos encantam e nos enchem de orgulho.

Claro que esbarramos na baixa devolutiva das famílias diante da nossa enorme 
expectativa de levar o melhor para eles ... Mas olhamos as pequenas falas, as poucas 
fotos, as mensagens de agradecimento como o combustível para continuar buscando 

cada um no seu tempo, ao seu jeito...  
Sabemos que eles estão conosco !!! Estamos juntos levando nossa empatia, 

cooperação e carinho, afinal isso também é processo pedagógico e aprendizagem 
para todos. 

E vamos continuar buscando melhores formas/ferramentas de chegar até eles 
porque sempre serão a razão do nosso trabalho e dedicação !



“Obrigada pelo carinho com nossos filhos 😍”

“Meu coração não aguenta todo esse 
amor e dedicação.”

“Aqui fica meus parabéns a escola Diogo 
Feijó.

100%pró de nossos alunos. Sempre que 
temos dúvidas eles atende a gente com 

maior prazer.
Por mais profissionais assim.

Obrigada diretora Juliana e aos demais 
envolvidos.”

Alguns relatos das famílias... 



Contatos:
E-mail:

emfeijo@rioeduca.net 

Telefone e WhatsApp:

999551-1979


