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Como garantir a continuidade do atendimento escolar para os alunos desta 

unidade escolar quando as aulas foram suspensas? 

Optamos ainda em fevereiro, no início do ano letivo, pela Pedagogia 

Afetiva, onde nenhum aluno ficasse sem o olhar atento de todos para suas 

necessidades de aprendizagem. Resolvemos em equipe identificar os 

alunos com dificuldades.            

               A Diretor Adjunta/ Coordenadora Pedagógica elaborou um 

questionário para ser respondido pelas professoras.   Os resultados foram 

analisados pela direção e verificamos a necessidade de intensificar a 

alfabetização para alunos dos anos iniciais, do 2º e 3º ano que ainda tinham 

dificuldades de leitura e escrita, nos primeiros dias do ano letivo.  

               O projeto pedagógico caracterizado neste ano pela ênfase na 

afetividade, teve como inspiração a música “One Love”, antes mesmo do 

início da pandemia tomar proporções mundiais.  A letra da canção traduzida 

é uma mensagem para este momento da crise mundial da saúde. Nos 

versos: “um só amor, um só coração, vamos seguir juntos para lutarmos,... 

tenha piedade daqueles cujas chances são poucas..., eu estou suplicando 

pela humanidade... um só amor, um só coração”. Não sabíamos que o tema 

da música estivesse tão adequado ao momento, onde a afetividade e o 

cuidado com o semelhante é preocupação mundial. 

              No entanto com o agravamento da pandemia, a suspensão das 

aulas, deu novos rumos ao trabalho dos professores.  

              Acostumados à ênfase nos conteúdos, e ao controle da disciplina 

para mobilizarem a atenção dos alunos, a sala de aula virou a casa de cada 

aluno. As aulas principalmente nos anos finais do primeiro segmento, são 

muito mais sobrecarregadas com os conteúdos. Hoje o uso do celular é o 

veículo de comunicação entre alunos e professores nas aulas à distância. 



Estão sendo priorizados os conteúdos pré-requisitos para a leitura e 

compreensão dos textos, a produção escrita, palavras, frases e textos, de 

acordo com a aquisição dos conhecimentos e habilidades dos alunos. As 

operações matemáticas e situações problema para o desenvolvimento do 

raciocínio lógico, e leitura compartilhada de livros de histórias.  

              A Pedagogia Afetiva que no início do ano letivo foi objeto de 

definição, e de leituras, hoje se expressa na preocupação de todos da 

Escola, em relação a cada família dos nossos alunos, que só consegue 

acompanhar a aula através de um celular. Este fato nos aproxima. A casa 

dos alunos é a sala de aula.  

               Um fato marcante foi a Festa Junina realizada com a Professora de 

Educação Física Andreia Mussi e as Professoras Luciana Rodrigues e Ângela 

Caser, com a das turmas destas duas professoras, com a participação 

maciça das turmas.  


