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A Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo (UEIIA) informa
as ações que vem realizando junto à comunidade
frente ao distanciamento social provocado pelo COVID-19:
Acolhida e escuta de todos os segmentos para compreensão temporal e emocional do vivido
em tempos de distanciamento social, através do whatsapp, contato telefônico.
Estratégias,

em

meios

virtuais,

para

minimizar

as

consequências

do

necessário

distanciamento entre todos os segmentos (professores, técnicos-administrativos em
educação, terceirizados, bolsistas, crianças e famílias).
As atividades administrativas seguem o fluxo contínuo, principalmente as demandas dos
contratos, terceirizações.
Reuniões semanais da equipe gestora (direção, vice-direção, chefia do departamento de
administração e chefia do departamento de ensino, pesquisa e extensão), através de
plataformas virtuais, a fim de discutir e organizar demandas administrativas e pedagógicas da
Unidade.
Ações solidárias juntamente com a Associação de Pais e Mestres, frente às difíceis situações
financeiras provocadas pela pandemia, com distribuição de cestas básicas, produtos de
limpeza, leite para a comunidade interna da Unidade, famílias, terceirizados e famílias
carentes do Bairro Camobi e cercanias.
Formação continuada com professores, bolsistas e técnicos-administrativos em educação,
viabilizado através de um projeto de ensino organizada pelo Departamento de Ensino
Pesquisa e Extensão (DEPE) que utiliza o ambiente virtual de ensino aprendizagem Moodle,
com plataforma para postar materiais de estudo, recursos de discussão através de postagens
escritas e encontros virtuais para discussão.
Realização de estudos complementares individuais de acordo com as especificidades do
trabalho e das turmas as quais as professoras atuam, com realização de leituras, assistindo
lives e participando de seminários e cursos online.
Encontro virtual semanal de toda a equipe para planejamento, discussão, atualização,
avaliação e qualificação das ações da Unidade.
Comunicação entres as professoras, as famílias e as crianças das turmas através de grupos
de WhattsApp, aproximando e mantendo o vínculo da equipe com as famílias e colocando a
escola à disposição para eventuais necessidades e sugestões das famílias.
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Encontros virtuais das professoras da turma com crianças e famílias para escuta e
fortalecimento dos vínculos, assegurando a proposta da escola.
Registro das atividades desenvolvidas e realização de documentação pedagógica para
serem enviadas às famílias.
Produção de folhetos, mini histórias, cartas, vídeos e áudios de narração de histórias,
cardápios de culinárias, e outros que são compartilhados de forma restrita aos grupos das
turmas que estes materiais estão direcionados, respeitando a realidade, singularidade e
características de cada turma.
Compartilhamento do trabalho, das produções dos materiais para o coletivo de docentes da
UEIIA, através do Google Drive.
Continuidade dos encontros virtuais entre a Equipe de Atendimento Educacional
Especializado (AEE), psicóloga e professoras da turma com as famílias das crianças
atendidas pelo AEE da Unidade, para orientação e apoio. - Manutenção do contato, pela
equipe do AEE da Unidade, com famílias e crianças, que recebiam atendimento AEE até o
ano anterior e que, este ano, ingressaram no 1º Ano do Ensino Fundamental, visando o
compromisso com a transição das crianças da Educação Infantil para o Ensino Fundamental.
Produção e divulgação de materiais de apoio às famílias e comunidade em geral, através da
página institucional do Facebook, tais como, vídeos com narrativas de histórias, sugestões
de pinturas com pigmentação natural, construção de barracas e outras propostas de
brincadeiras, visando qualificar as vivências das crianças em casa neste período de
distanciamento social.
Acompanhamento das ações pedagógicas desenvolvidas pela equipe através de encontros
virtuais mensais entre as professoras de cada turma, a psicóloga da Unidade e a chefe do
DEPE.
Reunião geral com todaas as famílias pelo google meet para apresentar as ações da UEIIA,
esclarecer dúvidas e reafirmar o posicionamento da Unidade no distanciamento social e
apresentar e convidar os pais para a Comissão de estudo e planejamento do retorno das
atividades presenciais, quando for possível.
Participação da Unidade nas discussões nacionais que têm acontecido virtualmente, com
relação à educação infantil e à educação de modo geral.
Webinar comemorativo aos 31 anos da UEIIA, “A Base Curricular e os Direitos das
Crianças”, juntamente com a Universidade Federal de Santa Maria, e em parceria com o
Centro de Educação da UFSM, o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Infantil –
NEPEI (UFSM), o Fórum Gaúcho de Educação Infantil, a Prefeitura Municipal de Santa
Maria, o Programa Conexão de Saberes, da Secretaria Municipal de Educação.
https://www.youtube.com/c/tvcampusUFSM/live
Participação dos docentes como ouvintes ou proferindo falas e mediações a partir da
realidade da UEIIA, no Fórum Gaúcho de Educação Infantil, Fórum de Educação Infantil da
Coxilha e no 1º Seminário Municipal de Educação Infantil online do município de Santa
Maria, com parceria com a Prefeitura Municipal de Santa Maria, Secretaria de Educação .
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