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Iniciamos o mês de Março com a revitalização da pintura interna da nossa unidade. Seguimos no processo 
de padronização de cores e o resultado final ficará lindo!

ESTAMOS EM OBRAS!

Nas duas primeiras semanas do mês, recebemos doações do Mesa Brasil que fizeram a diferença na vida das 
nossas famílias! - 1ª Semana: Frutas e Leite de Amêndoas

DOAÇÕES MESA BRASIL

Antes Depois
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2ª Semana: Frutas, Legumes, Leite em pó, Feijão e Creme Dental

Nossas atividades continuam acontecendo de forma remota! Nosso canal do Youtube está sendo a maneira 
mais rápida e fácil de comunicação e nosso WhatsApp a maneira de estar mais próximo deles. 
Nos acompanhe!! Nosso endereço é Ana Brasil – Unidade Nilópolis

ATIVIDADES ONLINE
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Aguardamos ansiosos pelo dia que poderemos abrir as portas da nossa instituição e ver nossas crianças e 
adolescentes preenchendo esses espaços preparados com muito amor para eles. 
Isso nos move, afinal, “sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que 
foram chamados de acordo com o seu propósito.” Romanos 8:28

Reflexão baseada em Êxodo 6:1-9
O ursinho Pooh ficou conhecido por dizer: “Se a pessoa com que você está falando parece não estar ouvindo, 
seja paciente. Talvez, ela tenha um pedacinho de algodão no ouvido”.
Aprendi que o ursinho pode estar certo numa coisa: quando alguém não ouve seus conselhos para o próprio 
bem, pode ser que a hesitação dela seja um pedacinho de algodão no ouvido. Ou talvez seja outro problema: 
alguns acham difícil ouvir bem, porque estão feridos e desanimados.
Moisés falou com o povo de Israel, mas eles não o ouviram, porque o espírito deles estava ferido, e a vida 
deles era difícil (ÊXODO 6:9). A palavra desanimado em hebraico literalmente significa “sem fôlego”, resulta-
do da escravidão no Egito. Sendo esse o caso, a relutância de Israel em ouvir as instruções de Moisés exigia 
entendimento e compaixão, não repreensão.
O que devemos fazer quando não nos ouvem? As palavras do ursinho Pooh consagram a sabedoria: “Seja 
paciente”. Deus diz: “O amor é paciente e bondoso” (1 CORÍNTIOS 13:4); é disposto a esperar. Ele não terminou 
a obra nesse indivíduo. O Senhor está agindo em meio as tristezas deles, com o nosso amor e nossas orações. 
Talvez, em Seu tempo, Ele abrirá os seus ouvidos para ouvir. Apenas seja paciente. 

Com essa simples reflexão abrimos o mês de março na certeza que TUDO IRÁ PASSAR, APENAS SEJA 
PACIENTE!

VAI PASSAR!

ALGODÃO NO OUVIDO
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Neste mês de Fevereiro recebemos doações de 
alimentos do MESA BRASIL como Neston e 
Bolachas Cokies, que estão sendo entregues 
para as nossas famílias.  Agradecemos aos 
nossos parceiros pelas doações nesse momento 
de pandemia.

DOAÇÕES PARCEIROS

Recebemos doações de cestas básicas e kit higiene da campanha - O AMOR FAZ, realizado pela Igreja do 
Nazareno Central de Campinas. Essas cestas já estão sendo distribuídas para as nossas famílias que são 
atendidas pelo ANA Dic IV. As famílias ficaram muito felizes!

DOAÇÕES O AMOR FAZ!
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Realizamos junto aos nossos usuários todas as quartas-feiras um momento de interação. Nesse mês de 
Março tivemos diversos temas nas atividades on-line como: Esportes, Artesanato, Auto-Cuidado, Jogos e 
muito mais!!  Nossos usuários amaram!

ATIVIDADES ON-LINE COM OS USUÁRIOS
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Em tempos de pandemia, a escola precisa se reinventar e estar atenta para não perder o convívio com as 
crianças! Assim, nossa equipe realiza encontros semanais com os alunos e suas famílias através do Google 
Meet! Que bom termos a tecnologia para nos auxiliar, não é mesmo?

No mês de março as professoras deram início ao Projeto “Alimentação Saudável”. Elas incentivam as crian-
ças a comerem alimentos que não sejam industrializados, dando preferência por frutas, legumes, verduras, 
leite, carnes, sucos naturais e água.
Foram enviados vídeos com histórias e músicas aguçando nas crianças o interesse por uma alimentação 
saudável de forma lúdica e educativa. Cada aluno montou um prato saudável com recortes de revista e conta-
ram quais são as frutas que mais gostam de comer e o prato preferido.

ATIVIDADES ONLINE
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A família tem um papel muito importante nesse projeto, elas são a ponte entre a criança e a escola e possibili-
tam o desenvolvimento dos trabalhos planejados com tanto carinho pela nossa equipe! É muito importante 
para nós poder contar com o apoio deles em casa! 

ATIVIDADES ONLINE

Através do programa da Prefeitura Municipal de Campinas, continuamos com as entregas de cestas bási-
cas e kits hortifrutis para as famílias que estão precisando de ajuda! 

DOAÇÕES
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Nosso mês iniciou muito bem, com a chegada da nossa querida 
Marcia Fialho Gomes, psicóloga pós graduada em Psicologia 
Social (CRP 06/149662). Responsável por acompanhar os usuá-
rios e suas famílias em suas questões psicossociais, acolhendo 
demandas emocionais e encaminhando para o serviço necessá-
rio. Realiza Planejamento de Intervenção Psicossocial em grupo, 
com os usuários afim de desenvolver competências socioemo-
cionais e com a equipe, afim de acolhimento e orientação.

EQUIPE AUMENTANDO

Nossos educadores realizaram diversas capacitações ao longo do mês, a maioria voltadas para os impactos 
do isolamento nas redes de proteção. Resiliência e bem estar emocional. Abertura ao novo e autogestão de 
projetos. Afetividade na Educação Infantil. Retoma Campinas – cuidar de quem cuida. Nossos parceiros 
foram: Itaú Social, Instituto Ayrton Senna, Tigrinhos Comunidade, Feac Campinas. Tempo de grande 
aprendizagem para a equipe. 

ATIVIDADES COM OS EDUCADORES

Devido a fase emergencial nossas doações de Horti fruti diminuíram e estamos atendendo as famílias 
prioritárias emergenciais. Mas precisamos de ajuda na arrecadação de alimentos para atendermos novas 
famílias. 

PRECISAMOS DE DOAÇÕES!
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Nossa unidade está cada dia mais linda, e seguimos com a pesquisa para o “Projeto Horta”, onde no retorno 
nossas crianças e adolescentes serão os responsáveis por todo processo. 

PROJETO HORTA

Em meio a fase emergencial, realizamos um encontro com uma de nossas famílias atendidas na Instituição, 
ao final do encontro, a mãe relatou que aquele foi um momento muito especial para ela por estar com os 
filhos, que no começou acreditou que não seria bom por ter que deixar os afazeres diários, mas que no final 
tinha gostado muito de estar no ANA, agradecendo muito e inclusive propôs as crianças para repetirem 
momentos como aquele em casa. 

ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS
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O ano letivo de 2021, do CEI BEM QUERER PROFESSOR PIERRE WEIL iniciou em 01/02/2021 e desde então ele 
vem se desenhando com muitas ações. A consciência de que a educação possui ações essenciais que envol-
vem a família, as crianças, a equipe em todo contexto atual está presente desde os primeiros dias do ano 
letivo. Para isso, o primeiro passo para tudo é a certeza que a escuta e o acolhimento serão a base para a 
construção de todas as vivências.

Iniciamos com a acolhida da equipe de Agentes de Educação Infantil, equipe da Limpeza, equipe da Cozinha, 
equipe Administrativa e Zeladoria.

INÍCIO DAS ATIVIDADES

Devido ao período em que estamos passando, nossa unidade teve que passar por algumas alterações:
 Adequações nas salas de referência, respeitando o distanciamento de 1,5m e organização dos mate-
riais.
 Adequações dos espaços da Unidade Pierre Weil seguindo as orientações do Caderno 6, construído 
pela Vigilância Sanitária e DEVISA

ADEQUAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS



Informativo Grupo ANA Brasil:
CEI Prof Pierre Weil
Orgão Informativo  - Distribuição interna - Março 2021

R. Mônica Silveira Pisani, 155, Jd. 
Vista Alegre - Campinas/SP 
Tel.: (19) 3226-9645

Ao partilhar diálogos, abriu caminhos para outras estratégias de trabalho e dessa forma, mesmo com o 
planejamento e a construção de projetos, novas possibilidades metodológicas para as interações didático-
-pedagógicas vem se realizando através das plataformas digitais:

MOMENTO DE ESCUTA E DIÁLOGO COM AS FAMÍLIAS

ADEQUAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS
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Crianças realizando as atividades em casa:

MOMENTO DE ESCUTA E DIÁLOGO COM AS FAMÍLIAS

Em paralelo a todas essas ações, a necessidade de ações sociais também se fizeram presentes - Entrega 
das cestas básicas, leite e kits com hortifrutigranjeiros.

ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS
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 Acreditamos muito na formação e capacitação da equipe,  deste modo, a unidade educacional está 
sempre em busca do aperfeiçoamento e para isto, contamos com uma importante ferramenta, os encontros de 
formação semanal.
 A Formação Continuada da equipe educativa é essencial para a qualificação profissional, tendo em 
vista a reflexão da prática, o conhecimento da teoria e o (re) planejamento da atuação dos saberes e fazeres.
 Em tempos de Pandemia do Covid 19, entendemos que precisamos, ainda mais deste momento de 
estudo e interação com a equipe. Estas reuniões são semanais e de forma remota, tendo a mesma relevância 
que sempre teve para o nosso trabalho.

ATIVIDADES ONLINE COM A EQUIPE

Iniciamos o ano organizando o Espaço de nossa 
unidade, a fim de, acolhermos as crianças da melhor 
forma possível.
Recebemos alguns itens que contribuíram para 
deixar nossos espaços ainda mais organizados e 
bonitos, damos destaque aos cadeirões no refeitório 
dos bebês e os bebes confortos para as salas do AGI.
Deste modo, iniciamos a organização diante das 
orientações advindas da DEVISA (Diretoria de Vigi-
lância Sanitária), de forma a garantir um espaço 
seguro para crianças e equipe escolar no retorno das 
atividades presenciais.

ORGANIZANDO A UNIDADE
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Foi iniciado em fevereiro a manutenção e pintura de nossa unidade, em vista de deixar o ambiente ainda 
mais bonito e assim cativar as crianças e suas famílias quando as atividades presenciais retornarem.
 Seguiremos organizando tudo o que for necessário, deixando nossa unidade ainda mais encantadora.

MANUTENÇÃO E PINTURA
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Seguimos este ano com a parceria junto a Prefeitura de modo a, facilitar a entrega de mantimentos as 
famílias atendidas pela nossa unidade, com o intuito de minimizar um poucos os reflexos que esse 
momento de Pandemia vem ocasionando à essas famílias.
Acolhemos a todos, oportunizando um espaço de escuta e ajudando-os no que for preciso, dentro de nossas 
possibilidades.
Tem sido um momento muito significativo e de grande parceria com as famílias, marcando-os com muito 
amor.

ENTREGA CESTAS BÁSICAS, LATAS DE LEITE E KITS HORTIFRUT



Infelizmente com o agravamento da pandemia e devido a fase emergencial foi prorrogado o retorno 
presencial das crianças nas unidades educacionais e seguimos com a nossa interação remota, onde as 
professoras produzem vídeos educativos que são enviados pelo whats app das famílias e durante a semana 
realizam as atividades online com as crianças através do Google Meet.

ATIVIDADES ONLINE

Iniciamos o ano cheio de expectativas, com muita disposição e cheios de esperança por dias melhores. 
Infelizmente o contato com a equipe presencialmente foi muito pouco, pois devido a fase emergencial do 
Plano São Paulo no combate a pandemia do Covid-19 a equipe retornou para o teletrabalho, mas nossos 
encontros foram muito ricos em trocas, conhecimentos e muitas aprendizagens!
Durante o período que estivemos juntos, nossa equipe trabalhou com muita alegria e amor decorando a 
nossa unidade e abordando discussões sobre todos os protocolos sanitários para que tivéssemos um retor-
no com segurança e qualidade. Durante esse período seguimos todas as orientações do Caderno 6 -  Proto-
colo Sanitário Municipal, mantendo o distanciamento social, uso da máscara e álcool gel.
 Estudamos e debatemos todos os cadernos sanitários feitos pela Vigilância Sanitária ao qual nos orienta 
em todos os procedimentos no combate e prevenção da disseminação do Covid-19.

INÍCIO DAS ATIVIDADES
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Nossas formações permanecem semanalmente online e abordando temas geradores do nosso Projeto 
Pedagógico ao qual nos orienta sobre nosso trabalho e mantém nossa equipe participante de todas as ações 
voltadas para proporcionar às crianças uma interação a distância com qualidade.
Acreditamos que logo tudo isso passará e com a graça de Deus poderemos receber nossas crianças para 
alegrar e encher de amor nossas vidas, até lá seguiremos com as atividades pedagógicas online e com o 
coração cheio de saudade!

REUNIÕES COM A NOSSA EQUIPE
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Pensando em retorno seguro para nossos pequenos, construímos o projeto retorno consciente e através 
dele decoramos nossa unidade com as cores do semáforo com a seguinte sequência verde pode, amarelo 
tenho que esperar e vermelho não pode, seguindo as orientações da DEVISA, preparamos nossa escola e 
toda a equipe por meio de formações e treinamentos para recebê-los com muito carinho e acima de tudo 
preparados para um retorno consciente.

ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE

Com a chegada da fase emergencial da pandemia do novo 
coronavírus, o nosso retorno presencial teve que ser cancelado, 
surgiram novas ideias e buscas para mantermos o vínculo com 
as famílias e profissionais do CEI Rogério Leandro, mesmo que 
de forma virtual. As professoras e agentes tem realizado grava-
ções de vídeos educativos, com o intuito de promover ativida-
des que as crianças possam realizar em casa com as famílias, 
com muita contação de história, jogos e brincadeiras, vídeos 
esses que são postados semanalmente.

Temos também o dia de interação com as crianças, por meio da plataforma digital google meet estamos 
tendo um ótimo retorno das famílias participantes. Toda terça feira temos nossa “Terça Informativa” man-
damos nos grupos das salas links com conteúdo que possam ajudar as famílias e crianças nesse momento, 
livros digitais para os pais lerem com as crianças e informativo sobre nossa unidade escolar.

ATIVIDADES ONLINE

ATIVIDADES ONLINE
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Para nossas formações com os profissionais do 
CEI Rogério Leandro Portela Santana temos 
buscado profissionais e temas que possam nós 
auxiliar nesse momento tão delicado em que 
estamos vivendo, tanto um apoio emocional 
como profissional para nossa equipe, nos sen-
tindo assim, cada vez mais próximos mesmo 
que de forma virtual.

CEI Bem Querer Rogério Leandro Portela Santana em 
parceria com a secretaria municipal de educação, 
manteve seu atendimento administrativo com a comu-
nidade escolar, com distribuições de cestas básica e 
hortifrúti para as famílias cadastradas seguindo com 
todos os protocolos de higienização, distanciamento e 
todo acesso foi controlado por meio de agendamentos 
que foram realizados  via telefone e Whatsapp da 
unidade.

Temos construído aos poucos uma grande afinidade 
com essa comunidade que tão bem nós acolhemos e 
esperamos corresponder a toda expectativa. 

ENCONTROS COM A EQUIPE

ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO
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Por solicitação do DEVISA (Departamento de Vigilância Sanitária), foi realizado um Plano de retomada às 
aulas presenciais, o qual envolveu as crianças, familiares e funcionários da unidade escolar. Nele, há 
precauções, medidas de prevenção e combate ao COVID-19.

Fomos orientados pelo DEPE (departamento pedagó-
gico), através de documento orientador sobre as 
ações pedagógicas que eventualmente nos subsidia-
rão para o início das atividades. 
A unidade escolar recebeu alguns itens necessários 
para a possível retomada das crianças em atividades 
presenciais, tais como kits de máscaras e álcool em 
gel para serem distribuídos às crianças.

Com a possibilidade de retorno presencial das crianças, iniciamos um plano para deixar a escola mais 
alegre, com desenhos e ilustrações acolhedoras, onde as mesmas pudessem se sentir num ambiente 
seguro, lúdico e colorido. 
Nesse sentido, as monitoras criaram e confeccionaram figuras ilustrativas nas paredes, a fim de acolher as 
crianças num ambiente alegre e descontraído para elas.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
E COMBATE AO COVID-19

PREPARANDO A ESCOLA PARA O RETORNO DAS CRIANÇAS



Informativo Grupo ANA Brasil:
CEI Midori Hamamoto 
Orgão Informativo  - Distribuição interna - Março 2021

CEI MIDORI HAMAMOTO - Av. Elza Terosso Alita, 
29 - Vila Abaeté |  Campinas/SP
Tel.: (19) 98183-6950

A escola recebeu 148 kits de cestas básicas e hortifrutigranjeiros vindos do CEASA a fim de serem entre-
gues às famílias em situação de vulnerabilidade.
Por conta da pandemia, cada vez mais e mais famílias encontram-se em situação de desemprego e vulne-
rabilidade.
Assim, nossa equipe de cozinha foi preparada para realizar a distribuição das cestas básicas aos familiares 
das crianças, utilizando os equipamentos de EPI, bem como os familiares que foram recebidos com os itens 
de prevenção ao COVID-19.

ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS

Foi realizada na unidade escolar, algumas manutenções, tais como: limpeza da caixa d’água, troca dos refis 
de filtros e dedetização. Também estamos realizando a pintura da unidade.

MANUTENÇÃO DA UNIDADE
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Os tempos pedagógicos nesse ano letivo de 2021, foi realizado através de 
tele trabalho por conta da pandemia COVID-19. Configura-se num trabalho 
eficaz. 
A formação continuada é proposta envolvendo toda a equipe educativa. 
Nesse sentido, monitoras e professoras participam de palestras, vídeos 
educativos, momentos de sensibilização, trocas de experiências e orienta-
ções e subsídios da coordenação pedagógica. 

Realizamos um momento de sensibilização com 
as famílias por meio de vídeo motivacional e 
fizemos uma atividade para conhecer melhor as 
crianças, onde os familiares nos enviaram vídeos 
e fotos de suas brincadeiras e músicas favoritas.

PROCESSO PEDAGÓGICO

PROCESSO PEDAGÓGICO

Trabalhamos o Projeto Alimentação Saudável incentivan-
do as crianças, através da Contação de Histórias, “Ana e as 
Frutas”, “O Grande Rabanete”, através de vídeos musicais e 
atividades mitigadoras como o plantio de uma horta em 
casa, a importância de consumirmos alimentos saudáveis 
no nosso dia a dia. As crianças puderam plantar suas 
sementinhas utilizando as embalagens vazias que elas 
pintaram na atividade anterior. Assim, elas tiveram a 
oportunidade de observar e cuidar de suas plantas, regan-
do-as, colocando-as no sol e na sombra com frequência 
diária. As devolutivas das famílias foram muito satisfató-
rias para o nosso trabalho, por meio de fotos e vídeos elas 
enviaram nos grupos as realizações feitas com as crian-
ças.

PROCESSO PEDAGÓGICO

Dando continuidade às aulas remotas, pensa-
mos em atividades mitigadoras que pudessem 

amenizar esse momento vivido tanto pelas 
crianças e famílias como para as educadoras.

ATIVIDADES ONLINE
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Iniciamos nosso ano letivo em 01 de Fevereiro, 
ainda virtualmente através da plataforma Google 
Meet, onde 3 vezes na semana abrimos salas 
Online e as crianças, familiares e equipe educativa 
interagem através de músicas, histórias e ativida-
des adaptadas para esse “novo normal”. Semanal-
mente enviamos vídeos de para que as famílias 
possam interagir com as crianças também nos 
momentos em que a escola não está online.

Continuamos semanalmente com nossas reuniões 
virtuais visando a formação da nossa equipe educati-
va. Nesses momentos são discutidos e socializados 
assuntos pertinentes ao Projeto Pedagógico e, mesmo 
à distância, conseguimos manter a unidade da equipe 
através do Google Meet. 
 Neste mês de março fizemos um Café da 
Manhã virtual com as monitoras e foi um momento 
muito acolhedor. Dividimos nossas angústias, medos e 
aflições gerados por esse momento em que estamos 
vivendo de distanciamento e conseguimos, mesmo 
longe fisicamente, aquecer nossos corações e fortale-
cer nossos sentimentos.

O ano de 2021, no CEI Bem Querer Rev. Dr. Bernhard Johnson Jr., iniciou ainda sem o retorno das atividades 
escolares devido pandemia pelo Corona vírus. Pensando num possível retorno e com orientações da EVISA, 
foram realizadas adequações sanitárias na unidade, seguindo o Caderno 6 Protocolo Sanitário Municipal 
que orienta como os estabelecimentos de ensino da Educação Infantil devem proceder para a segurança e 
prevenção de contágio do Covid-19 e seu conteúdo deve ser conhecido e aplicado de forma complementar e 
indissociável do Protocolo Sanitário Municipal Intersetorial e de ambientes, do Caderno 1. 
Nossa unidade está toda equipada para garantir a saúde dos nossos colaboradores, de nossas crianças e 
familiares.

SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA O COVID-19

ATIVIDADES ONLINE

ATIVIDADES ONLINE
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“Pequenos exploradores, trilhando grandes desco-
bertas” é o tema do nosso projeto em 2021. Temos 
desenvolvido inúmeras propostas envolvendo as 
crianças e famílias com aulas online, vídeos intera-
tivos e tarefas de casa, instigando a criação, a 
descoberta e fomentando a curiosidade e criativi-
dade.

ATIVIDADES ONLINE

O CEI João Batista prima pela comunicação 
diária com as famílias e crianças. Disponibili-
zamos diversas atividades envolvendo músi-
cas e histórias utilizando materiais reciclá-
veis. Nossas propostas incluem materiais de 
fácil acesso à família.

ATIVIDADES ONLINE

É nesses encontros semanais que alinhamos 
nossas propostas, relembramos nossos propósi-
tos e reafirmamos que a aprendizagem deve se 
fazer presente em todos os momentos. Socializa-
mos as atividades/interações desenvolvidas no 
intento de enriquecer e instrumentalizar essa 
nova forma de ensino-aprendizagem.

ENCONTROS ONLINE

Somos gratos pela receptividade das famílias e 
crianças em participar de todas as propostas 
oferecidas pelo CEI. A participação ativa das 
famílias nos impulsiona e nos motiva a planejar 
e desempenhar nosso trabalho com mais entu-
siasmo e dedicação diariamente.

GRATIDÃO
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Foram realizadas no CEI Anísio Teixeira, como: entrega de uniformes, kits escolares, kit de palavra canta-
da, kit território da leitura, o que foi interrompida nesse momento devido a fase emergencial  do Plano São 
Paulo.
A equipe da limpeza, cozinha e zeladoria continuam seu trabalho na Unidade, a Equipe Gestora e Admi-
nistrativo reiniciaram as entregas de cestas básicas, kits de hortifruti, leite enviados pela CEASA para 
tentar suprir a dificuldade/necessidade das famílias e das crianças da Unidade.

ENTREGA DE KITS E ALIMENTOS

Nesse tempo, a equipe do CEI Professor Anísio Spínola Teixeira tem mantido o compromisso em criar e 
manter vínculos com as crianças e suas famílias. O trabalho tem sido em disponibilizar ideias através de 
vídeos postados na página do Facebook do grupo ANA BRASIL, nos grupos de transmissão da Unidade e 
nos grupos criados entre professoras e famílias, sobre brincadeiras e atividades de forma simples, praze-
rosa e sem custo, possibilitando que todas as crianças tenham acesso à atividades para brincar, criar e 
aguçar a criatividade através de desenhos e experiências estéticas. As atividades são: contação de histó-
rias, construção de brinquedos não estruturados, histórias cantadas, jogos, ações de higiene corporal e 
protocolo de higiene contra o Covid 19, massinha caseira entre outros. Dentro das atividades, temos o 
compromisso de trabalhar os Projetos planejados, trazendo aprendizado, valores, estabelecer vínculo, 
permitir o brincar livre, compartilhar ações de cuidado com o corpo, com a alimentação saudável e edu-
cação entre família e escola, assegurando atenção aos direitos básicos das mesmas, favorecendo assim, o 
seu desenvolvimento e ampliando seu conhecimento. Não podemos permitir que o trabalho fique estag-
nado e sim que a criança siga aprendendo e se desenvolvendo.

ATIVIDADES ONLINE
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Ao chegarmos na Unidade Educacional – CEI Bem Querer Ministro Gustavo Capanema, no início do ano 
letivo de 2021 nos deparamos com a necessidade de proporcionarmos às crianças algo novo, desde a estru-
tura predial da escola; até as propostas pedagógicas que serão realizadas com as mesmas ao longo do ano.  
Para que começássemos a tornar esse novo possível, iniciamos a manutenção do prédio, cujo mesmo 
estava bastante danificado. 
Deu-se início nesse momento, uma força tarefa envolvendo todos os funcionários da Unidade Educacional, 
onde cada um contribuiu de forma alegre, amorosa e comprometida em oferecer o melhor às nossas crian-
ças. E os resultados já começaram a aparecer, ainda tem muito a ser feito, porém, hoje, podemos dizer, com 
certeza, que temos um espaço acolhedor e de muita alegria, para as crianças desfrutarem, tão logo o retor-
no presencial delas a escola, seja possível!

NOVO COMEÇO
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Ainda vivemos a pandemia do Covid-19 e por essa razão, as crianças continuam em suas casas. Frente a essa 
questão, tivemos que nos readaptar e buscar novas formas virtuais com a finalidade de estabelecermos 
vínculos afetivos com as mesmas. E assim, demos início aos nossos encontros de interação com as famílias e 
crianças de nossa Unidade Educacional, através da plataforma Google Meet, salientamos que os encontros 
têm sido ricos em conhecimentos, aprendizados e significativas trocas, tanto entre a equipe docente; quanto 
para as crianças.
Outra ação de interação realizada ao longo deste trimestre foram os vídeos gravados pela equipe docente, em 
cujos mesmos, objetivamos proporcionar as nossas crianças momentos lúdicos e de bastante alegria, na 
tentativa de amenizar um pouco a falta que as mesmas sentem da escola, bem como, da rotina diária que 
envolve todo o universo escolar. Sendo estes, postados no Facebook  ANA BRASIL e também nos grupos de 
famílias, criados pela equipe gestora, no Whatsapp Institucional.

INTEGRAÇÃO COM AS CRIANÇAS E AS FAMÍLIAS

Tivemos em nossos momentos de formações entre pares, duas oficinas sobre Recursos Tecnológicos, sendo a 
primeira com Tayná Desyreé, da empresa Desyreé Produções e a segunda oficina com uma professora de 
outra Unidade Escolar, Paula Martins. Ambas, trouxeram ricas contribuições a respeito de gravação e edita-
ção de vídeos, fazendo uso dos aplicativos Kinemaster, Inshoot e Canvas.
Onde foi ensinada a toda equipe da Unidade Educacional Cei Bem Querer Ministro 
Gustavo Capanema e Cei Bem Querer João Batista Nardi Neto,  a editarem  vídeos adicionando fundos anima-
dos, figuras, músicas de fundo, gravações de vozes, recortes do mesmo, utilizar câmera lenta e/ou rápida, 
adicionar mídias e efeitos, além de textos, dentre outras possíveis ações que os aplicativos oferecem.

OFICINAS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS


