
Desafios e conquistas da turma 1501 durante a pandemia.

Conectados com o 5o ano Escola Municipal Capistrano de Abreu

Professora: Mariana Peixoto Saldanha



Primeiros momentos e adaptação
Nos primeiros meses de isolamento social, escolas fechadas, nosso esforço estava 
concentrado em manter o vinculo com os alunos e traçar estratégias para esse novo 
momento. 

A escola já tinha um perfil no Instagram para divulgação de eventos e fotos, bastante 
acessado pelos alunos. 

Logo nas primeiras semanas criei uma conta profissional no Instagram para ter acesso 
direto com os alunos.  

Direção em contato constante com as famílias pelo WhatsApp.



Plataforma e atividades
Coordenadora organizando e divulgando. 

Atividades inéditas preparadas por cada professor. 
Folhas de exercícios, vídeos com explicação. 

Instagram – divulgação do material elaborado pela 
prefeitura e vínculo direto com alunos. 

Busca do equilíbrio entre cobrar participação e 
realização das atividades entendendo as barreiras 
de acesso, utilização de tecnologia e ainda, 
emocionais. 

Grande envolvimento e participação dos alunos do 
5º ano.



Estante Mágica

Após o recesso surgiu a possibilidade de 
tentar realizar o projeto Estante Mágica a 
distância. 

Consultamos o interesse e disponibilidade 
das famílias 

Cadastramos, individualmente, os alunos 
com acesso na plataforma Microsoft Teams. 

Iniciamos os encontros semanais pela 
plataforma para realizar o projeto. 



Encontros semanais pelo Teams com a turma sobre produção textual, ilustração – 
atendimento individual, em horário extra, ao aluno da educação especial.  

Colaboração de outros professores. 

Apoio incessante da coordenação, mediando, incentivando, cadastrando, trazendo os 
alunos.  

Produção final de 24 livros individuais, completos, totalmente autorais.





E AGORA?
Ao final de um projeto longo, trabalhoso 
e com resultados incríveis... 

Percebemos a poss ib i l idade de 
aproveitar a rotina pelo Teams para 
trabalhar conteúdos. 

Sendo o 5º ano o último dessa turma na 
escola, reformulamos mais uma vez a 
rotina e iniciamos uma nova etapa. 



Preparação para o 6o ano
A turma desejava mais conteúdos. 

Reorganizamos grande parte do currículo. 

Novo planejamento – duas disciplinas em foco por semana e atendimento individual ao Pedro 

Nova rotina semanal: atividade – aula – dever de casa – retorno  

Novo formato de aula – whiteboard – interação – dúvidas – chat no Teams 

Envio de atividades – acolhimento – construção coletiva dos próximos encontros





Preparação para o 6o ano Projeto Passagem  
Parceria com Escola Camilo Castelo Branco 



Depoimentos dos alunos

Bianca Alves Bispo

“Então eu gostei muito da estante mágica gostaria que 
em todas as escolas tivesse que seria muito legal pena 
que já acabou mas foi muito bom fazer. O teams é um 
aplicativo muito bom para nós nos falarmos .E o 
melhor é  que da para todos se falar ,uma ideia incrível 
que vcs tiveram gostei muito da ideia. Instagram e bom 
mas nem todos podem ter  mas também é um bom 
aplicativo para as pessoa se comunicar.”



Ana Julia Rodrigues

“Eu achei a experiência de  participar de um 
projeto super legal, a estante mágica, super 
interessante e diferente, porque eu nunca escrevi 
um livro e no ano que eu iria participar desse 
projeto veio a pandemia. Mas não atrapalhou nem 
um pouco, eu consegui terminar o meu livro e 
estou muito feliz! Eu achei muito interessante e 
divertido! E a minha experiência do uso da 
plataforma Teams, mais especificamente as aulas 
online, estou achando importante e proveitoso, 
pois eu consegui fazer as atividades e tarefas q 
escola mandou esse ano e também porque eu 
consegui aproveitar ao máximo esse desafio que, 
não só eu mas como todos nós, tivemos q passar 
esse ano.”



Enzo Gabriel Correia de Souza

“Participar da Estante Mágica utilizando o site do 
app do Teams foi diferente e divertido porque eu 
pude ver, ouvir e falar com os amigos e professores 
sem ter aglomeração e foi engraçado as vezes 
também ,espero que possamos nos ver 
pessoalmente  novamente  em breve. :)
Sentirei falta da Capistrano.”

“O projeto da Estante Mágica é muito legal por que tipo você tem 
que desenhar e também quando você desenha acho que você vai 
melhorar muito no desenho. Ter aulas no Teams é muito bom por 
que você pode enviar matéria etc, e quando tem aulas é muito por 
que tem como você colocar a matéria pra todos verem. No 
Instagram também é bom por que você pode mandar varias coisas 
importantes porque quando você não tem zap ai tem o 
Instagram .O Whatsapp ele e um uma coisa muito bom por que 
tem como você manda muita coisas também tem como voce enviar 
matéria etc então e muito bom!”

Giulia Marques Albuquerque



Sofia Pereira

“Participar do projeto foi muito importante pra 
mim, amei desenhar e fazer meu livro, depois que 
começamos a usar o Teams as coisas ficaram bem 
mais fáceis pois era como uma aula presencial.”

“Bom, a experiência de fazer um livro foi muito boa, é 
como se eu fosse um autor famoso que escreveu o melhor 
livro do mundo. Gostei muito da oportunidade de escrever 
um livro.
Bom eu gostaria de estar estudando na escola porque é 
melhor, mas graças a Deus estamos estudando pelas redes 
sociais. As professoras tiram um tempo para nos ajudar.”

João Gabriel Coelho



Natalina Borges de Sousa

“Para mim a estante mágica foi mágico, foi muito 
legal, uma experiência maravilhosa gostei muito de 
participar.
O Teams está sendo muito legal, mesmo a distância 
estou conseguindo entender bem direitinho o 
conteúdos das aulas.”

“Boa tarde, foi uma experiência incrível escrever, 
me expressar, e ler o livro dos outros colegas da 
minha sala, pelo TEAMS eu posso ler, fazer o dever, 
o mesmo com o Whatsapp e o Instagram que eu 
também posso ver e fazer as tarefas.”

Thayná Oliveira Lomeu



– Mariana Saldanha

Obrigada 


