
Boletim informativo

 - Acolhida e escuta de todos os segmentos, através de diferentes meios virtuais, para a
compreensão temporal e emocional do vivido em tempos de pandemia, visando minimizar as
consequências do necessário distanciamento social entre todos (professores, técnicos-
administrativos em educação, terceirizados, bolsistas, crianças e famílias). 
- 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 as demandas administrativas e pedagógicas da
Unidade. 
- Fluxo contínuo das atividades administrativas, incluindo-se as demandas relacionadas aos
contratos terceirizados. 
- Acompanhamento presencial e assistência em manutenção da infraestrutura do prédio da
Unidade e providências para a compra de materiais necessários para consertos.
- Encontro virtual semanal de toda a equipe para atualização, planejamento, discussão,
avaliação e qualificação das ações da Unidade. 
- Comunicação entre professoras, famílias e crianças das turmas através de grupos de
WhatsApp, aproximando e mantendo o vínculo da equipe com as crianças e famílias e
colocando a escola à disposição para eventuais necessidades e sugestões das famílias. 
- Encontros virtuais das professoras da turma com crianças e famílias para escuta e
fortalecimento dos vínculos, assegurando a proposta da escola.
- 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 e psicóloga 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. 
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- 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
departamento de ensino, pesquisa e extensão.
- Registro das propostas desenvolvidas com crianças e famílias, e realização de documentação
pedagógica para ser enviadas a estas.
- 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 a quem estes materiais estão direcionados, respeitando-se a realidade, singularidade e
características de cada turma. 
- Compartilhamento das produções dos materiais com o coletivo da UEIIA, através do Google
Drive. 
- Produção e divulgação de materiais de apoio às famílias e comunidade em geral, através da
página institucional do Facebook, visando qualificar as vivências das crianças em casa neste
período de distanciamento social. 
- Realização da “Noite do Pijama”, de forma virtual, com a equipe da Unidade, crianças e
famílias.
- Produção, pela equipe, de uma “Carta às famílias” na qual reafirma-se o posicionamento da
proposta pedagógica da UEIIA nesse momento de distanciamento social.
- Reunião geral com todas as famílias para apresentação e diálogo acerca da “Carta às famílias”
produzida pela equipe e encaminhada a elas posteriormente e divulgada no site e na página do
Facebook da Unidade, com esclarecimentos de dúvidas e compartilhamento de relatos e
sugestões por parte da comunidade. 
- Constituição da Comissão Setorial de Biossegurança da Unidade, com a realização das
primeiras reuniões para discutir, a partir do “Manual de Biossegurança para a comunidade
acadêmica durante a pandemia de COVID 19”, elaborada pela Comissão de Biossegurança da
UFSM, as necessidades da Unidade a fim de garantir um futuro retorno às atividades
presenciais de forma segura para crianças e adultos da Unidade.
- Ações solidárias promovidas pela Associação de Pais e Mestres frente às difíceis situações
financeiras provocadas pela pandemia, com distribuição de cestas básicas com leite, carne,
frutas, legumes e produtos de limpeza para as famílias carentes das crianças da Unidade, e de
cestas básicas para famílias carentes da equipe interna da Unidade, do Bairro Camobi e
cercanias.
- Participação no Projeto da Pró-reitoria de Extensão (PRE) “UFSM contigo em casa”, com a
realização de lives.
- Realização de estudos individuais e coletivos relacionados às especificidades do trabalho
pedagógico com as crianças, a partir da realização de leituras, acompanhamento de lives e
participação em seminários e cursos online.
- Encontros de formação continuada com a equipe de bolsistas da Unidade.
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- II Webinar comemorativa aos 31 anos da UEIIA: “Contextos educacionais e desafios da
avaliação no presente”, com a participação da Professora Doutora Catarina Moro, Professora da
Universidade Federal do Paraná (UFPR). Webinar promovida juntamente com a Universidade
Federal de Santa Maria, em parceria com o Centro de Educação da UFSM, o Fórum Gaúcho de
Educação Infantil, a Prefeitura Municipal de Santa Maria, o Núcleo de Estudos e Pesquisas em
Educação Infantil – NEPEI  (UFSM), e a Associação Nacional das Unidades Universitárias
Federais de Educação Infantil – ANUUFEI.
- III Webinar comemorativa aos 31 anos da UEIIA: "Festejando o Centenário de Loris Malaguzzi:
vamos seguir as crianças e não os planos”, com a participação da Professora Doutora Ana
Lúcia Goulart de Faria, membra gestora do FPEI e professora da Unicamp. Webinar promovida
juntamente com a Universidade Federal de Santa Maria, em parceria com o Centro de
Educação da UFSM, o Fórum Gaúcho de Educação Infantil, a Prefeitura Municipal de Santa
Maria, o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Infantil – NEPEI (UFSM), e a Associação
Nacional das Unidades Universitárias Federais de Educação Infantil – ANUUFEI.
- Participação do coletivo da Unidade nas discussões municipais, regionais e nacionais que têm
acontecido virtualmente, com relação à educação infantil e à educação de modo geral. 
- Participação de professoras e servidoras da Unidade como palestrantes e mediadoras em
momentos de palestras e diálogos realizados a nível municipal, estadual e nacional,
compartilhando aspectos da proposta pedagógica da UEIIA, como a questão nutricional e a
organização curricular em turmas multi-idades.
- Participação da Unidade como organizadora e participante do Webinário Internacional
“Percorrendo o Brasil: desafios e potencialidades nos itinerários da educação das infâncias nas
IFES”, evento que visa o compartilhamento do trabalho pedagógico desenvolvido nas Unidades
de Educação Infantil (vinculadas à ANUUFEI) e Colégios de Aplicação (vinculados ao
CONDICAP) das Instituições Federais de Ensino Superior, e diálogo com profissionais da
educação a partir de temáticas centrais de suas propostas pedagógicas.


