Comunicado N0 23/2020
Direção
Recife, 22 de abril de 2020.
Use esse tempo inesperado cuidando de gestos e situações
cotidianas. Este é o momento certo para preparar com calma o
café da manhã, almoço, jantar, por exemplo. Ou para cuidar
dos espaços e, depois, ficar neles. As crianças geralmente são
arrastadas para o tempo cada vez mais rápido dos adultos,
aproveitemos esse período para desacelerar. A emergência do
Coronavírus está violando nossas maiores liberdades, como
mudar ou encontrar com os outros, mas pode nos fazer
recuperar uma liberdade interior que é igualmente
importante. Mesmo para crianças. Vamos aprender, ou
recomeçar, a viv

(TEDESCHI, 2020).

EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPOS DE EDUCAÇÃO REMOTA
Estimadas famílias da Educação Infantil do Marista São Luís:
Visando fortalecer a nossa comunicação, num momento tão atípico, pensamos em dialogar com
vocês por meio do registro de nosso entendimento sobre as proposições didáticas para a Educação Infantil,
no Colégio Marista São Luís, que sempre pautou as suas ações, em consonância com o que preconiza a
legislação:

educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o

desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual
e social, complementando a ação da família e da
Nesse contexto, o Colégio antecipou o seu período de férias, de julho para abril, conforme as
orientações legais e está em processo de organização para o cenário da educação remota , em que será
utilizada a nossa plataforma, Microsoft Teams, a qual, você e o(a) seu(sua) filho(a) poderão ter acesso a
partir de qualquer ferramenta tecnológica com internet como computador, smartphone, tablet etc. Temos
consciência de que, principalmente, para os menores, a vivência presencial é de fundamental importância,
no entanto, hoje, o virtual é a única solução viável. Nesse tempo, onde o processo de ensino-aprendizagem
é desafiado a se reinventar, o uso dessa plataforma proporcionará momentos de construção coletiva, em
que poderemos, diariamente, estar mais juntos das nossas crianças, na escuta, no diálogo e no cuidado,
por meio de músicas, contação de histórias etc, acompanhar a evolução de cada uma delas nos campos de
experiências previstas nas Diretrizes Curriculares Maristas propostos para a idade e manter a aproximação
delas, mesmo virtualmente, com o universo escolar, pois,

as crianças, tudo é espantoso: um ovo, uma

minhoca, uma concha de caramujo, o voo dos urubus, os pulos dos gafanhotos, uma pipa no céu, um pião
na terra. Coisas que os eruditos não veem." (Rubem Alves)

Reforçamos que, para as nossas crianças do Maristinha, além dos encontros online, planejados de
forma a contemplar as especificidades e características quanto à faixa etária e nível de maturidade de cada
grupo, baseados em vivências diversas, em momentos de interação, em atividades práticas que atendam
aos interesses das turmas, com os professores polivalentes e os especialistas de Arte, de Educação Musical,
de
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materiais/fichas/orientações que serão adequados a esse segmento de ensino, assim como já enviamos o
Caderno de Férias
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Lembramos, também, que esses materiais

serão utilizados, revisitados no retorno às atividades presenciais.
O nosso percurso educativo está sendo pensado e planejado pelos nossos educadores, a partir de
estudos feitos, com muita responsabilidade, compromisso e respaldado na legislação e no jeito Marista de
evangelizar e educar. Em breve, apresentaremos às famílias o desenho dessas aulas. Compreendemos as
dificuldades que poderão surgir com mais essa demanda, uma vez que o(a) seu(sua) filho(a) precisará da
sua assistência e orientação. Por isso, pedimos o seu apoio e parceria.
Estaremos atentos a esse movimento que, agora, se instala. A cada semana, (re)avaliaremos
planejamentos, metodologias, atividades e, caso sejam necessárias, mudanças serão feitas e novas
propostas serão lançadas, sempre, na intenção de oferecer e fazer o melhor possível, dentro do cenário da
pandemia. Colocamo-nos abertos ao diálogo com vocês para que, juntos, possamos tirar dúvidas, ouvir
sugestões, encontrar caminhos e fortalecer a parceria Escola-Família.
Além disso, reforçamos que o novo calendário do ano letivo 2020 será divulgado, imediatamente,
após a retomada das aulas presenciais, com otimização dos dias disponíveis para as reposições de aulas
necessárias, conforme os princípios maristas e as disposições legais para a Educação Infantil.

Nesse momento, peçamos a Deus sabedoria e discernimento.
Fraternalmente,
Ir. Wellington Medeiros
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