
Seminário de Boas Práticas
Quarentena



Titulo: CIEP SEM MUROS 

Nome da Escola: CIEP Presidente Agostinho Neto 

Nome da apresentadora: Márcia Nunes Rodrigues Meninato



Objetivos da prática apresentada
• Multiplicar boas práticas;
• Manter o vínculo da família com a escola;
• Dar continuidade ao trabalho que vínhamos desenvolvendo;
• Promover a Inclusão digital.

Público alvo:   Gestores e educadores das demais escolas apoiadas pela Associação 
Parceiros da Educação 



Descrição da prática
Como esta prática foi realizada:
Como acontecido com todas as outras escolas, no dia 16/03/2020, fechamos nossas escolas por conta da Pandemia. E,
as incertezas e o tempo do isolamento social instituídos em nosso país acabaram por mudar o rumo da comunidade
escolar. A necessidade de acessar aquele aluo do qual sequer nos despedimos, de nos solidarizar com suas famílias
sem saber ao certo como, fez com que nos atracássemos com a única ferramenta que tínhamos: o WhatsApp. E, foi
através dele que reestabelecemos os contatos, o vínculo afetivo e posteriormente um suporte para as práticas
pedagógicas.



1ª Etapa
Utilizamos os grupos das turmas já formados
para começar a mandar propostas de
atividades, usando como recurso de apoio o
caderno carioca, propostas de exercícios que
poderiam ser feitos nos cadernos. Alguns
áudios explicativos para os alunos. Mas não
poderíamos seguir apenas dessa forma. Os
professores se mobilizaram e passaram a
trabalhar por equipes de anos escolares,
planejar, pesquisar e estudar novas
abordagens juntos. Mantivemos nossos
centros de estudos semanais, podendo
integrar PI e PII, para alinhar nossas
propostas.



2ª Etapa
A cada live um novo aprendizado, a cada
nova ferramenta descoberta, um novo
compartilhamento com a equipe. E as
aulas passaram a contar com novos
elementos (links, vídeos, áudios, vídeo
aula, Zoom....). Professores super
empolgados com suas descobertas e sem
retorno das famílias. Foi quando fizemos
nossa 1ª pesquisa da quarentena utilizando
o FORMS. O retorno da pesquisa nos
trouxe dados importantes (as dificuldades
encontradas por conta da falta de memória
nos celulares, de sinal de internet, de
conhecimento das ferramentas e até do
medo pela saúde e da falta de sustento.



3ª Etapa
Gravação do 1º vídeo solidário.
Reformulamos nossos pensamentos e
ações. Adotamos uma plataforma que
pudéssemos arquivar as aulas que estavam
sendo enviadas (como um banco de dados)
no Google Classroom ode reproduzimos as
turmas da escola virtualmente.
Passamos a dimensionar melhor nossas
ofertas de propostas
Começamos uma campanha para doação
de cestas básicas.
Nova pesquisa, novas constatações.

https://photos.app.goo.gl/qFwokTijpKFkdRwL8



4ª Etapa

Passamos a envolver as famílias nas aulas, com orientações aos pais durante as vídeo aulas.

Retomamos nossas parcerias e aprimorando nossas ofertas de apoio socioemocional

Retomamos as rodas de conversa com as famílias e profissionais, com o suporte da equipe de psicólogos do Girassol

A Parceiros da Educação manteve o apoio e o suporte super necessário (cestas, Leda, podcasts, trocas, pesquisas 
de protocolos, construção de documentos, oferta de cursos)

Aprimoramos nossa prática remota com cursos e reprogramamos nossas ações, de acordo com o retorno de um  
novo formulário.

Fizemos novas parcerias em busca de tablets e sinal de Internet (Projeto Educação + Digital)



5ª Etapa
Colheita de alguns frutos:

Campanha #ForaCorona

Fechamento de semestre
Resgate dos trabalhos feitos (padlets)

Aulas integradas (núcleo comum, inglês, 
artes, educação física)

Encontros via Hangouts / Festas 
Zoomninas

Construção de Tutoriais

Incentivo ao uso do ambiente virtual 
(Google Sala de Aula)

Entrega dos primeiros tablets.



Recursos utilizados para realização do projeto 

Descreva os recursos humanos, materiais, financeiros, digitais, técnicos necessários para o
desenvolvimento. O que a escola/professora precisará para executar esta prática?

Disposição
Vontade de aprender
Internet
Celulares/ tablets/ computadores
Integração com os alunos, suas famílias e seus pares.



Resultados

Mais estudos, mais descobertas, mais ferramentas e a constatação de que o nosso CIEP não tem 
mais muros, nem grades, nem fronteiras que terá o tamanho que quisermos que tenha e que 
formos capazes de construir. Que apesar da distância, nunca estivemos tão unidos em prol do 
objetivo comum de construir pontes com nossas crianças. Que nunca estivemos tão próximos a 
essas famílias.

O que ainda falta alcançar? 

Nossa meta: “Ao infinito e além!”
Como isso pode ser feito?

Acreditando que somos capazes e agarrando todas as oportunidades.



DIGITAL  ALFABETH
A ANDROID / APPLE / APP

B BOOMERANG

C CLASSROOM / CHAT

D DOWNLOAD / DRIVE/ DEEZER

E E‐MAIL / EMOJI / EAD

F FACEBOOK / FORMS

G GOOGLE CHROME / GARTIC / GMAIL / GOOGLE MAPS

H HANGOUTS / HTTP

I IOS/ IPOD / IPHONE / INSTAGRAM / ITUNES / INTERNET

J JAMBOARD

K KAHOOT

L LINK / LIVE

M MICROSOFT TEAMS / MENSAGEM /  MÍDIA / MENSSAGER

N NOTEBOOK / NETFLIX

O ONLINE / ONE DRIVE/ ORKUT

P PLATFORMS/ PDF / PINTERST / POWER POINT/ PLAYSTORE/ POST/ POD 
CAST

Q QUIZZ / QR CODE

R RETWEET

S SNAPCHAT / STATUS / STORY / SOFTWARE / SEARCH / SHARE / 
SMARTPHONE / SPOTIFY / SPAM/ SWAI

T TIKTOK  / TWITTER / TABLET / TWEET / TELEGRAM/ TEAMS

U UPLOAD / UPGRADE

V VIDEO CONFERÊNCIA / VIDEO AULA

W WINDOWS / WHATSAPP / WIKIPEDIA / WEBINAR WEB

X

Y YOUTUBE

Z ZOOM

Adoção de um novo vocabulário...



Fotos / imagens/ links
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-iTsLVrWkTr1ibIy4St70VBxrdWA2wT6cnD81XTg8NNbMxQ/viewform

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1vTbGkb6QuWdISI5I96ln1EMSxm299ppi&ll=10.71427211455908%2C30.905
383599999993&z=2



Fotos / imagens/ links

Aulas especiais/ Interdisciplinaridade

Mother's day special
https://youtu.be/qiQcmpDCrNE

June festival the arraiá
https://www.youtube.com/watch?v=xpAbnbWizGQ&featur
e=emb_logo

Shapes, Colors and Music with Kandinsky: 
https://www.youtube.com/watch?v=Oe2PaqfMFmc&feature=emb_logo

Da Vinci Ed. Física / Matemática/ inglês:
https://www.youtube.com/watch?v=eCKkSwdv-r8&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=tVz5cadOsB8&feature=emb_logo



Fotos / imagens/ links

Novos canais do YouTube...
Amália: https://www.youtube.com/user/amaliamaria
Juliana: https://www.youtube.com/channel/UC7_jk4BMwrQadJ2ASVEQW_Q
Cíntia: https://www.youtube.com/channel/UC9dVBynZBOWCgV_fcv5B5pg
Lisbete: https://www.youtube.com/user/Teacherlis
Evelyn: https://www.youtube.com/user/Evydite
Isabela: https://www.youtube.com/channel/UCg3FzQsAao8yfha8ETkWvLg
Martha: https://www.youtube.com/channel/UCSvqNeFCS3yxQ84vVKB3HtA
Magda: https://www.youtube.com/channel/UCAQjgTg0lgrlJtyiQx3Si_w
Jacqueline: https://www.youtube.com/channel/UCF_hh1ctVI5382_Q0iRTxyw
Cláudia Leite: https://www.youtube.com/channel/UC7UHwZFCoDizLltEE0VW17w
Aulas Vanessa e Marise: 
Consuelo e Cláudia de música: https://www.youtube.com/channel/UCSbGL_VxuCt_wUC24IH1QkA



Fotos / imagens/ links/ padlets

https://pt-br.padlet.com/lisdornelas/second_grade

https://padlet.com/marcelawermelinger/8hy484olyarp99y

https://padlet.com/consuelosantaritta/qcdugi4ohgcf6lab

https://padlet.com/evydite/tivis2ejxzca0ae9

https://padlet.com/martinhadamico/Bookmarks

https://padlet.com/evydite/5cbuvkt97yvns7pd

https://pt-br.padlet.com/patriciavazcouto/1j759h4q7vyeqh5k

https://padlet.com/ludmilampinheiro/dd6y3urbakkkhdzh

https://padlet.com/acintia3003/x9amce8yi29oxgmi

https://padlet.com/evydite/hjyicoh5wcmumw0h

https://padlet.com/claleite19/i66pcqn8tupqb537



Fotos / imagens/ links

2ª AVALIAÇÃO DAS FAMÍLIAS SOBRE AS AULAS A DISTÂNCIA APÓS 50 DIAS DE 
AFASTAMENTO DA ESCOLA: (101 RESPOSTAS) 
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=9uE1lQaXt0yPI5WqOAmKu505cdb
VVvJHjdE9LAeG9J1UM0EzVTZVNUZPWUEyREJOOVdWREgyNVFRUy4u&sharetoken=tq
pkmi41tzmZGxrVIxOZ

1ª AVALIAÇÃO DAS FAMÍLIAS SOBRE AS AULAS A DISTÂNCIA: (288 RESPOSTAS) 
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=9uE1lQaXt0yPI5WqOAmKu5
05cdbVVvJHjdE9LAeG9J1UNjBKOFdORU45WDVVTEVNN0tSMkdLQzlVMy4u&sharet
oken=tqpkmi41tzmZGxrVIxOZ

3ª AVALIAÇÃO DAS FAMÍLIAS SOBRE AS AULAS A DISTÂNCIA: (187 RESPOSTAS) 
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=9uE1lQaXt0yPI5WqOAmKu5
05cdbVVvJHjdE9LAeG9J1UQkhETUZGV05YWlNDRTg3MEU2NzRZVDZUNS4u&shar
etoken=hMY0IKAUWHGQZPv5CoWE



Contatos:
E-mail: ciepaneto@rioeduca.net
Telefone: 25357637
WhatsApp: 992541402 


