
“MEU EU VIRTUAL”: UMA 
ESTRATÉGIA PARA  

APRENDIZAGEM NA 
QUARENTENA

Escola: Escola Municipal Diogo Feijó

Apresentadora: Simone Ferreira dos Santos.



OBJETIVOS

Valorizar a educação infantil como parte integrante da
educação básica e um espaço fundamental para o processo
de aprendizagem;

Ampliar o universo de experiências das crianças
favorecendo uma aprendizagem possível e significativa
durante a quarentena;

Possibilitar a construção de vínculo com as famílias e as
crianças recém chegadas à escola;

 Alimentar a manutenção do vínculo entre escola e famílias
diminuindo o impacto da suspensão das aulas presenciais;

Desenvolver habilidades e competências inerentes a faixa
etária de 4 anos;

Engajar crianças e famílias nas atividades propostas pela
professora durante a quarenta.



DESCRIÇÃO DAS PRÁTICAS:

1ª  ETAPA:

• Reuniões e conversas com a coordenação e direção da escola para traçar 
o caminho a ser percorrido nas atividades que serão disponibilizadas para 
casa:

 Preocupação com a roteirização das atividades, com os conteúdos e como ele seria 
apresentado;

 Layouts dos materiais, mais coloridos e atrativos para as crianças;

 Vídeos de orientações direcionados as crianças e as famílias sobre os procedimentos 
durante as atividades.

 Vídeos com contação de histórias.



OS VÍDEOS

 Por que gravar vídeos? 

 Interação com crianças pequenas;

 Estabelecer vínculo através da 
minha imagem e da minha voz;

 Tornar as atividades mais leves, 
lúdicas e compreensíveis.

(44) HISTÓRIA - “O PAPEL QUE NÃO QUERIA SER 

PAPEL” para turma EI41 – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=AfGipqrWgyI


(44) HISTÓRIA - “DE PONTO EM PONTO UM DESENHO EU MONTO” - YouTube

(44) CHAMADINHA DA EI-41 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=MHFV2-TRLo8
https://www.youtube.com/watch?v=mefAYAtTIQU


ATIVIDADE 
RELACIONADA 
AO VÍDEO

(45) Brincadeira para 

quarentena – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=qKLPUB2xn9A


https://www.youtube.com/watch?v=L7xlFzHGnmI
(47) A lenda da vitória régia - Conto 

Indígena – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=L7xlFzHGnmI
https://www.youtube.com/watch?v=qD3_C_cliuo


(45) Atividades Educação Infantil - Diogo Feijó - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=VVd6Ii918h8&t=80s


EVOLUÇÃO DO MATERIAL





2ª  ETAPA:

• Elaboração de atividades em PPT com links para vídeos e
jogos.

• Realização de vídeos para interação com as famílias.

• Contação de histórias com recursos variados: Teatro de
sombra, teatro de vara, dobradura.

• Elaboração de planejamento semanal aproveitando o
material de complementação escolar e construindo novos
materiais.

• Criação de personagem animada, intitulada “Simone
animada”, para interação e motivação na realização das
atividades.



HISTÓRIAS

(45) HISTÓRIA - TRÊS PORQUINHOS - YouTube

Três porquinhos  - Teatro de vara

https://www.youtube.com/watch?v=-f2icHV2iq4&feature=youtu.be


CONTO AFRICANO –
O MACACO E O 

TAMBOR
TEATRO DE SOMBRA

https://www.youtube.com/watch?v=AZBdDBUWJOM

https://www.youtube.com/watch?v=AZBdDBUWJOM


O SAPO TUNINHO –
HISTÓRIA EM DOBRADURA

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=_X0YDX9Z-BE

https://www.youtube.com/watch?v=_x0ydX9Z-bE


ATIVIDADES



JOGOS
*JOGO DA MEMÓRIA

* KAAHOOT

• Efuturo Jogo da Memória Desenvolvido por: SIMONE 
FERREIRA DOS SANTOS - Game: JOGO DA MEMÓRIA

https://www.efuturo.com.br/jogo_memoria_internauta.php?cdJogo=6392&id=17711




HVirtua - Jogos Educativos

Efuturo Jogo da Memória Desenvolvido por: 

SIMONE FERREIRA DOS SANTOS - Game: JOGO 

DA MEMÓRIA DAS CORES

https://jogoseducativos.hvirtua.com/animais-e-formas
https://www.efuturo.com.br/jogo_memoria_internauta.php?cdJogo=4332


A “SIMONE ANIMADA”

• POR QUE CRIAR UM DESENHO
ANIMADO?

 Incentivar ainda mais, a
participação das crianças;

 Tornar as atividades mais
atrativas e lúdicas;

 Proporcionar um maior
envolvimento com as
atividades, possibilitando uma
maior identificação da criança
com os conteúdos que estão
sendo trabalhados.



PRIMEIRA ATIVIDADE COM 
A “SIMONE ANIMADA”

https://youtu.be/JIPY8P7ofSA

https://youtu.be/JIPY8P7ofSA


“SIMONE ANIMADA” 
GANHA MOVIMENTOS 

• https://youtu.be/N4zT2ZgXKeQ

https://youtu.be/N4zT2ZgXKeQ


https://youtu.be/K7KrmfxWa10

https://youtu.be/K7KrmfxWa10


APLICATIVO USADO 
NA CRIAÇÃO DO 

AVATAR “SIMONE
ANIMADA”

 zepeto



Interação da personagem nas atividades 



3A ETAPA:

• Elaboração de um kit escolar com materiais
da escola, para que as crianças possam
trabalhar em casa.

• Utilização da Plataforma Teams:
*Postagens das atividades;
*Conversas e recadinhos para crianças

e responsáveis;

*Elaboração de tarefas e
questionários;

*Controle de presença, através de
planilha online, criada pela direção da escola;

*Aula online uma vez por semana com
duração de 50min.



KIT ESCOLAR



Plataforma Teams



AULAS 
ONLINE

Acontecem todas as 
quintas-feiras das 10h às

10h50min.



 RESULTADOS:

Durante esses 8 meses de trabalho remoto, pude perceber uma evolução tanto 
no meu trabalho, como na participação das crianças.

É nítido que a elaboração mais detalhada, a construção dos power points, a 
criação da “Simone animada” e de vídeos com histórias e recentemente a 

utilização da plataforma TEAMS contribuiu para um gradativo aumento da 
participação das crianças nas atividades propostas. 

Gravar vídeos e criar a “Simone animada” veio de uma angústia: eu não queria 
que eles me esquecessem. Afinal, ficamos juntos apenas 1 mês na escola e esse 

era primeiro ano deles na Diogo Feijó.

Acredito que esses recursos possibilitaram momentos divertidos para as 
crianças e despertou o interesse em realizar as atividades.



 FATORES IMPORTANTES PARA CONSTRUIR ESSE PROJETO DE 
TRABALHO:

*ENTENDER QUE PAIS NÃO SÃO PROFESSORES, POR ISSO A IMPORTÂNCIA DE 
ATIVIDADES LÚDICAS, BEM DIRECIONADAS PARA AS FAMÍLIAS. 

*PREOCUPAÇÃO COM A QUANTIDADE E COM A QUALIDADE DAS ATIVIDADES PARA 
NÃO SOBRECARREGAR AS FAMÍLIAS. 

*ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES SIMPLES, QUE AS CRIANÇAS POSSAM REALIZAR COM 
OS MATERIAIS QUE TÊM EM CASA.

*AS CRIANÇAS APRENDEM A PARTIR DAS EXPERIÊNCIAS E DAS REFLEXÕES SOBRE 
ESSAS EXPERIÊNCIAS.

*ESTUDAR SEMPRE, BUSCAR APERFEIÇOAMENTO TEÓRICO PARA APRIMORAR A MINHA 
PRÁTICA. O CURSO “METODOLOGIAS ATIVAS” MINISTRADO EM ABRIL FOI 

FUNDAMENTAL E GRANDE INSPIRAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DESSE PROJETO.



ENGAJAMENTO
DOS ALUNOS









Encontro virtual na Semana da Educação 

Infantil / SME 

Festa Junina Virtual



Participação na Mostra de 

Arte da 2ª Coordenadoria 

de Educação



PÚBLICO ALVO:
Educação Infantil de 4 anos da EM Diogo Feijó.

Professora Simone Ferreira dos Santos

e-mail: simonef.santos19@gmail.com




