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São Paulo, 15 de abril de 2020.  

Reunião de Alinhamento - Educação Infantil  

 
“Quando sentires a falta constante de alguém... Em um raio de sol sentir o toque de alguém... Na brisa 

leve sentir o suspiro de alguém... Você é portador de um vírus! O amor. ”   (Desconhecido)  

 

  Objetivos do Encontro: 

 

 

 

 

 

1º Momento:  

 Acolhimento dos gestores, organização da turma e participantes; 

 Combinados da reunião: 

 Desligar os microfones para melhor andamento da reunião, dúvidas e/ou esclarecimentos 

ao final da reunião; 

 Política de privacidade e gravação do vídeo que posteriormente será disponibilizado; 

 Materiais Compartilhados para consulta e estudo na Plataforma. 

2º Momento:  

 Breve contextualização e objetivos da reunião: Calma.... Um passo de cada vez! 

 Questões administrativas como: vida funcional, calendário escolar, dias letivos, PEA, 

registro e frequência dos bebês e crianças serão esclarecidas e orientadas pela supervisão 

escolar de acordo com as regulamentações de SME/COPED. Em breve será compartilhado 

no WIX, no informativo e no termo de visita um documento sobre os questionamentos 

levantados pelas unidades educativas da DRE São Miguel junto a supervisão escolar frente 

a publicação da Instrução Normativa nº 15/2020. 

 

  3º Momento:  

 Estabelecimento de meios de Comunicação Virtuais existentes, possíveis e eficientes: 

DIPED (Teams) /Supervisão Escolar/Equipes da UE/ Famílias. Conhecer as ferramentas e 

apropriar-se das funcionalidades (*Atenção cuidado com o compartilhamento inadequado de 

informações);  

 O material Trilhas de Aprendizagem será encaminhado para a casa dos bebês e crianças 

pelos Correios. Neste período de planejamento inicial se faz necessário por parte das 

equipes escolares o estudo e apropriação do Material Impresso, pois será o principal 

 Experimentar e familiarizar-se com a Plataforma do Microsoft Teams como meio virtual 

de comunicação e articulação da Gestão Pedagógica da unidade educativa; 

 Dialogar sobre as propostas tendo em vista as recentes publicações de SME: Instrução 

Normativa nº15/2020, Carta às famílias e Educadores e Materiais Impressos (Trilhas de 

Aprendizagem) que serão entregues aos bebês e crianças; 

 O papel da equipe gestora na elaboração do Plano de Continuidade das atividades 

escolares, em consonância com os princípios propostos no Projeto Político Pedagógico. 
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instrumento norteador no planejamento das ações. Desse modo, o estudo e o planejamento 

de outros recursos será fundamental para o apoio às famílias nas atividades de brincadeiras, 

leitura ou contação de histórias e interações com todas as crianças;  

 Google Class Room – Será a ferramenta de comunicação com as famílias. A SME está 

organizando e inserindo primeiramente as turmas do Ensino Fundamental e depois 

organizarão as da Ed. Infantil, enquanto isso devem utilizar outras ferramentas de 

comunicação com as famílias (atentar ao fato de que há restrição de idade para acesso em 

vários meios digitais, por isso na maioria dos casos, o e-mail utilizado será do adulto);  

 Organizar a equipe para realizar plantões de atendimento online às famílias e Comunidade 

educativa; 

 O papel da equipe gestora na organização dos registros dos Planejamentos coletivos e 

individuais das atividades da equipe escolar, no acompanhamento das ações e 

compartilhamento de informações e materiais (Coletivos e individuais); 

 O papel da equipe gestora na articulação dos Princípios para elaboração do Plano de 

Continuidade para atividades escolares em consonância com os princípios declarados no 

Projeto Político Pedagógico da U.E; 

 As aulas pela TV, ainda estão em negociação e planejamento conjunto entre as Secretarias 

de Educação do Município e Estado de São Paulo; 

 O Planejamento das ações e acompanhamento das aprendizagens dos bebês e crianças com 

deficiência que necessitam de adequações específicas, peculiaridades e outras dúvidas 

poderão ser encaminhadas ao CEFAI (pelo e-mail: dipedpedagogicomp@gmail.com ).  

Especificidades das Unidades Parceiras: 

 Considerando que não possuem o e-mail da prefeitura, poderão utilizar outras 

ferramentas, tais como: Jitsi Meet; Hangouts Meet; Skype, etc; 

 Relatório diário das Unidades Parceiras – Deixar arquivado na unidade educativa para 

acompanhamento pela Supervisão Escolar.  

 

4° DRE São Miguel: Recursos Humanos e Materiais de apoio: 

 Toda a equipe da DRE está disponível para orientar e apoiar o trabalho das Unidades, pelos 

telefones, e-mail, WIX, pelo Teams e outras ferramentas que se fizerem necessárias. 

 

 As dúvidas direcionadas ao DIPED, podem ser encaminhadas ao e-mail 

dipedpedagogicomp@gmail.com 

 

 Os diferentes materiais e orientações estarão disponíveis em: 

https://dipedmp.wixsite.com/meusite/educacao-na-rede-digital 

 

https://narrativaseducacio.wixsite.com/narrativaseducacio-1/post/as-propostas-de-

francesco-tonucci-para-professores-e-parentes-durante-o-coronav%C3%ADrus 
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https://narrativaseducacio.wixsite.com/narrativaseducacio-1/post/fam%C3%ADlias-em-

casa-na-pandemia-o-que-a-escola-de-educa%C3%A7%C3%A3o-infantil-pode-fazer 
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