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Busca de 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).
Acolhida e escuta de todos os segmentos para compreensão temporal e emocional do
vivido em tempos de distanciamento social.
Ação solidária de apoio à comunidade interna frente às difíceis situações financeiras
provocadas pela pandemia.
 Reuniões, por WhatsApp e outras plataformas online, da equipe gestora (direção, vice-
direção, chefia do departamento de administração e chefia do departamento de ensino,
pesquisa e extensão), no mínimo semanalmente.
Continuidade, à distância, das atividades administrativas, as quais seguem o fluxo das
demandas dos contratos, terceirizações e outras atividades que seguem em fluxo contínuo.
Acompanhamento presencial e assistência em manutenção da infraestrutura do prédio e
providências para a compra de materiais necessários para consertos.
Elaboração de projeto de ensino específico para a realização de atividades formativas no
Moodle, plataforma da UFSM. 
Realização de processos semanais de formação continuada com professores, bolsistas e
técnicos-administrativos em educação, via Moodle.
Realização de estudos individuais e de atualização dos registros das crianças e de cada
turma. 
Encontro virtual semanal de toda a equipe para planejamento, discussão, atualização e
qualificação das ações da Unidade.
Envio de um formulário no Google Docs buscando as melhores estratégias para a
realização de uma reunião com as famílias visando a maior participação possível, dentro
das possibilidades e limites de cada uma delas, com levantamento prévio de
questionamentos e sugestões para serem discutidos na reunião.
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 Reunião geral online com as famílias para esclarecimento à comunidade sobre o
posicionamento e as ações da Unidade frente à pandemia, as quais visam garantir o
que está previsto na Proposta Político Pedagógica da Unidade e na legislação vigente
no que tange aos direitos das crianças e das infâncias. 
 Criação de grupos de WhattsApp com as famílias de cada turma, de modo a
aproximar ainda mais a equipe das famílias e colocar a escola à disposição para
eventuais necessidades e sugestões das famílias.
Encontros virtuais com crianças e famílias para o fortalecimento dos vínculos, bem
como para apoio às famílias nesse momento (encontros das famílias com as 
professoras e com a equipe multidisciplinar, se for o caso; encontro virtual das
crianças e das turmas para que possam se encontrar, conversar, comemorar
aniversários, entre outros), atuando sempre na perspectiva da escuta das crianças e
famílias, conforme Proposta Pedagógica da Unidade. 
Encontros virtuais entre a Equipe de Atendimento Educacional Especializado (AEE),
psicóloga e professoras com as famílias das crianças atendidas pelo AEE da
Unidade, para orientação e apoio. 
Realização de contato, pela equipe do AEE da Unidade, com famílias e crianças que
recebiam atendimento 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.
Participação no Projeto da Pró-reitoria de Extensão (PRE) “UFSM contigo em casa”,
com a realização de duas lives.
Produção e divulgação de materiais de apoio às famílias e comunidade em geral, tais
como vídeos com narrativas de histórias, receitas realizadas na Ipê e o
compartilhamento de propostas de brincadeiras, visando qualificar as vivências das
crianças em casa neste período de distanciamento social.
Campanha solidária promovida pela Associação de Pais e Mestres, para levar cestas
básicas até as famílias carentes do Bairro Camobi e cercanias.
Encontro virtual com a comunidade, no dia 24 de abril, para a comemoração dos 31
Anos da Ipê Amarelo com apresentação musical de Marcelo Schmidt,“Vira Palavra”.
Participação da Unidade no Fórum Gaúcho de Educação Infantil (FGEI), no dia 27 de
abril, com o objetivo de socializar das ações da UEIIA nesses tempos de isolamento
social com relação à escuta de crianças e famílias, promovendo reflexões importantes
acerca da educação infantil.
Participação da Unidade das discussões nacionais que têm acontecido virtualmente,
com relação à educação infantil e à educação de modo geral.
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