Carta às Famílias
Caros familiares,
O momento ímpar que estamos vivendo nos impôs uma série de limitações, angústias e incertezas. Porém, é nosso compromisso assegurar para todas as famílias dos educandos da Rede Municipal de Educação de Guarulhos que continuaremos primando por uma
educação de qualidade.
Nesta perspectiva, apresentamos as ações que estão sendo implementadas para que
nossas crianças, jovens e adultos possam, mesmo mediante a distância física, ter acesso a
atividades que contribuam com seu processo educativo. Cabe informar que não foram realizadas atividades no mês de abril em virtude da antecipação do recesso escolar.
Contudo, mesmo após o fim desse período de recesso, ainda não há condições de retornarmos ao convívio social, por isso, precisaremos iniciar ações que venham favorecer o
processo de ensino e aprendizagem utilizando, para isso, os meios de comunicação existentes e que estejam ao alcance do maior número possível de educandos.
Destacamos que todas as nossas ações foram amplamente discutidas, pesquisadas e
planejadas pela Secretaria Municipal de Educação. Como dito anteriormente, nosso desejo
é que o maior número de crianças, adolescentes, jovens e adultos consiga ter acesso ao conhecimento, por isso, diversificamos os meios de acesso às atividades a fim de garantir ao
máximo a equidade em um município tão grande e, ainda, com muitas dificuldades.
Foram planejadas atividades nas quais os educandos pudessem desenvolver com certa autonomia, no entanto, consideramos que o acompanhamento e apoio das famílias são
fundamentais para a segurança deles.
As atividades serão veiculadas pela TV Câmara e, posteriormente, poderão ser revistas no Portal da Educação.
Os educandos deverão acompanhar as atividades pela TV e poderão realizá-las em
seu próprio caderno, para compartilhá-las com os professores e demais colegas no retorno
às aulas presenciais. Cabe destacar que os professores estarão acompanhando as atividades
e as aprendizagens que serão desencadeadas para que sejam retomadas posteriormente.

Agradecemos profundamente a compreensão de todos!

Secretaria de Educação de Guarulhos
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Como acessar as atividades?
O Programa Saberes em Casa irá ao ar a partir do dia 4 de maio de 2020, com transmissão diária, de segunda a sexta, das 9h às 10h30, pela TV RS 21, canal 58.1 da TV Aberta, e
na TV Câmara, canal 7 (Net/Claro).
Ao término de cada edição, no período da tarde, as atividades estarão disponíveis no
Portal da Secretaria de Educação, que poderá ser acessado por meio do endereço eletrônico:
http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/
Destacamos que, no Portal da Educação, além de poder rever os Programas que já foram apresentados, os educandos também encontrarão livros em PDF para ler ou baixar, indicação de links para canais educativos do YouTube, com propostas relacionadas aos temas
abordados no programa de TV, e jogos educativos. Além disso, com a orientação da família,
também poderão postar nas redes sociais as atividades que foram realizadas utilizando a
hashtag #Saberesemcasa.

O que cabe à família?
Em primeiro lugar, cabe à família verificar o canal da TV Câmara no qual o programa
irá ao ar e preparar a exibição para os educandos, garantindo que estejam disponíveis para
assisti-lo das 9h às 10h30. É recomendável, quando possível, manter o ambiente reservado para o momento de aprendizagem e ter por perto materiais escolares que os educandos
possam vir a precisar para a realização das atividades, tais como caderno, lápis, borracha e
outros. Para cumprir as atividades propostas, poderão utilizar materiais de anos anteriores,
como livros, caderno de desenho, cadernos não terminados e outros recursos possíveis.
As atividades disponíveis no Portal da Educação são complementares, não sendo
obrigatório o acesso ou a realização, são possibilidades que têm como objetivo complementar e ampliar o conhecimento de mundo do educando.
Por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, as conversas em família fazem toda a diferença na aprendizagem do educando, não só para este período de isolamento social, mas para a vida toda. Aproveite para aprenderem juntos, resgatando brincadeiras, cantigas, compartilhando histórias ouvidas e, se for possível, realizando experiências
e construindo coisas juntos. Tudo o que for produzido poderá ser postado em nosso Portal.
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Apresentação do Programa
O Programa Saberes em Casa foi organizado com diversas atividades para as crianças,
jovens e adultos, conforme apresentaremos abaixo. Os itens de 1 a 5 do programa serão realizados diariamente. Ao final de cada dia haverá uma atividade de encerramento específica
de outras áreas do conhecimento. São eles:
1. Morando nas histórias: tem como objetivo o despertar para a literatura através do encantamento;
2. Alecrim dourado: brincadeiras e cheirinho de saudades:
• Brincadeiras: é de conhecimento que aprendemos muito fácil quando brincamos. Será que
os adultos não se lembram das brincadeiras de rua, do recreio da escola ou da casa dos avós
com os irmãos e primos? Nesta atividade, todos terão acesso à cultura popular por meio de
parlendas, cantigas, adivinhas e trava-línguas, sendo ainda possível o desenvolvimento de
coordenação motora, ritmo e da consciência fonológica que permite compreender como as
palavras são formadas (sons iniciais e finais, rimas etc.). É pela brincadeira que desenvolvemos a função simbólica (faz-de-conta, por exemplo) tão importante para o processo de
alfabetização;
• Alfabetização: aprender a ler e a escrever pressupõe uma série de aprendizagens e conhecimentos sobre nossa língua, como, por exemplo, compreender que as palavras são compostas por “pedaços”: as sílabas; saber que há uma relação entre as letras e os sons que elas
emitem quando falamos (relação fonema-grafema); que as letras formam o nosso alfabeto e
que a combinação delas constrói palavras. Aqui, faremos alguns exercícios brincando, que
permitem essa compreensão e devem ser estimulados pelos familiares.
3. Um bocado por vez, a história se fez: aprendemos a ler ouvindo alguém ler para nós. Então, pela TV, os educandos poderão ouvir a leitura de um livro por capítulos, por isso, não
deixem de assistir ao programa, será como uma novela! Para aqueles que têm possibilidade
de acesso à internet e quiserem acompanhar a leitura, indicaremos o link para baixar o livro
em PDF. Também serão indicados outros livros para serem lidos em outros momentos;
4. Desenhos animados: de maneira lúdica, todos poderão assistir, se divertir e ainda receber
informações que podem ser conversadas depois. Além disso, poderão assistir documentários curtos com temas referentes aos assuntos da semana;
5. Hora do desafio: nesta atividade, os educandos serão convidados a refletirem, levantarem
hipóteses e pesquisarem sobre o tema proposto para a semana. As respostas poderão ser
registradas no caderno para serem dialogadas com a família e apresentadas aos professores
e colegas na escola. Hora de pensar e produzir conhecimento. Também serão veiculadas
videoaulas com foco nos educandos da Educação de Jovens e Adultos - EJA, mas que todos
podem assistir.
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Para encerrar a programação, em cada dia, o programa levará ao ar uma atividade
diferente dedicada às outras áreas do conhecimento:
Segunda-feira: LIBRAS em Casa. Esta atividade é dedicada especialmente aos alunos surdos
da rede, porém todos poderão aproveitar a oportunidade e aprender esta língua;
Terça-feira: Desenvolvimento da autonomia nas AVDs. As AVDs (Atividades de Vida Diária) podem ser feitas por todos, mas esta atividade é pensada para as crianças com deficiência, sendo necessária a participação da família;
Quarta-feira: Programa Música nas Escolas. Enquanto não podemos estar juntos para
aprendermos a tocar um instrumento musical, aproveitaremos para conhecer elementos
musicais que serão muito importantes. Você sabia que a música favorece a aprendizagem
em matemática também?
Quinta-feira: Arte com Experiência e Educação Física: Brincando e pensando cultura. Como
podemos criar e ao mesmo tempo compreender o mundo por outras linguagens? Nesta atividade, vamos trabalhar com o desenvolvimento da criatividade e com o movimento do corpo;
Sexta-feira: É hora de Inglês. Vamos conhecer como a Cultura e a Língua Inglesa estão presentes em nosso dia a dia.

Por que organizamos as atividades de Guarulhos
dessa forma?
A Rede Municipal de Guarulhos lançou sua Proposta Curricular, denominada
Quadro de Saberes Necessários – QSN, alinhado à Base Nacional Comum Curricular – BNCC,
em dezembro de 2019. Este documento está disponível no Portal da Educação, no endereço
eletrônico: http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/site/listar/categoria/8/ .
Nela, está expressa a concepção de educação do município de Guarulhos que é a Educação Integral e, dessa forma, compreendemos que as pessoas aprendem de diversas formas
e que os educandos devem ter garantidos não apenas as aprendizagens, mas também o desenvolvimento humano em seus diferentes aspectos: intelectual, físico, emocional, estético,
dentre outros.
O Programa Saberes em Casa foi planejado com características interdisciplinares, ou
seja, podemos ter um tema como ponto de partida, como por exemplo, um tema relacionado
às aprendizagens em Natureza e Sociedade (Ciências, História e Geografia) e, a partir dele,
propor atividades em Língua Portuguesa e Matemática.
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As atividades foram disponibilizadas para todos os educandos, sendo que as de alfabetização são para quem ainda não sabe ler e escrever, independente da sua idade ou turma.
As crianças, jovens e adultos que desenvolveram aprendizagens sobre a leitura e a escrita,
farão as atividades de pesquisa e resolução de situações-problemas de matemática de acordo
com os conhecimentos já estabelecidos.
Desta forma, estão sendo propostas atividades para todos os educandos, da Educação
Infantil ao Ensino Fundamental e EJA, de modo a garantir os saberes necessários para cada
um de acordo com suas potencialidades. Observem no quadro abaixo as indicações para as
diferentes etapas e modalidades de ensino.

Cabe destacar que existe uma diferença entre aprendizagem e “fazer lição”.
“Fazer lição” situa-se no campo mecânico, o que não necessariamente produz conhecimento.
A construção do conhecimento se dá pela ação sobre o objeto de estudo e o pensamento.
Desta forma, estamos enfatizando que aprendemos de muitas maneiras: brincando, criando,
pesquisando.
Segundo Bianca Stock, no vídeo “Crianças, pais e educadores em isolamento: questões para pensar”, o isolamento social pode ser muito prejudicial ao desenvolvimento infantil, pois as crianças precisam lidar com a perda da vivência no espaço escolar, a falta de
convivência com colegas e familiares e a impossibilidade de uso dos espaços e equipamentos
públicos para brincar. No vídeo, Bianca Stock ressalta que: “Estamos sob excessiva submissão psicológica, isso nos tira a possibilidade de criar e de enxergar a dignidade que a vida
necessita”. (Vídeo completo disponível no Youtube, podendo acessar por meio do endereço
eletrônico: https://www.youtube.com/watch?v=fRWcLl7h_k8 ).
O brincar como produção simbólica favorece a construção de uma narrativa para
compreender o que o mundo está vivendo. Precisamos criar espaço para que as crianças
compreendam o que estamos passando, para isso, precisam brincar.
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Para além das inúmeras propostas de brincadeiras que vêm sendo divulgadas, criem
espaços de escuta, permitam que brinquem com os objetos possíveis em sua casa. É importante compreender que o excesso de atividades repetitivas, passivas, conteudistas, mecânicas,
que excluam o imaginário, contribuirá para o desenvolvimento de crianças melancólicas.

O que os Educandos irão encontrar no
Portal da Educação?
Como dito anteriormente, além do programa exibido na TV Câmara, os educandos
poderão acessar o Portal da Educação no qual encontrarão o espaço “Saberes em Casa”.
Acessando esse espaço os educandos encontrarão:

Saberes em Casa
Aqui ficarão disponíveis os programas do Canal da TV para que
possam assistir, caso não consigam fazê-lo no horário aberto, ou
ainda, assistir quantas vezes desejar.
Dá um Play
Neste espaço, poderão ser encontrados links de acesso para
canais do YouTube que poderão acrescentar conteúdos e propostas para seus estudos.

Minha Biblioteca
A cada semana, disponibilizaremos livros que poderão ser lidos
online ou baixados para leitura no celular ou computador.

Vamos Brincar!
Neste espaço, serão disponibilizados jogos educativos que poderão ser baixados e que podem vir a auxiliar o processo educativo.

Os educandos, com a orientação da família, também poderão utilizar a hashtag
#Saberesemcasa para compartilhar fotos nas redes sociais das atividades e produções realizadas a partir dos temas de estudo de cada semana.
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Quais materiais serão necessários?
Para realizar as atividades em casa, serão necessários basicamente caderno e lápis.
Se possível, ter à mão os livros distribuídos nos anos anteriores ou mesmo das demais
pessoas da família, pois poderão ser úteis para a realização de pesquisas.
Caso tenha acesso à internet (por celular ou computador) também poderá ser utilizada, mas afirmamos que não é essencial para a realização das atividades, pois a maior fonte
de informação são as pessoas que estão ao seu redor, então, destacamos que todos poderão
escrever o que os familiares trouxerem de memória.
Vocês também poderão usar materiais recicláveis como potes, tampas, garrafas, o
que tiverem à disposição para realizar atividades específicas de experiências, construção e
outras indicações.

Finalizando...
Um novo horizonte de possibilidades se desenha em meio à crise que nos foi imposta,
garantindo novas formas de pensar e fazer educação, pois poderemos extravasar as atividades propostas e ampliá-las para novas perspectivas de ambientes pedagógicos, mantida
sempre a mediação qualificada dos nossos profissionais, tanto nas unidades escolares quanto nas equipes técnicas de apoio da Secretaria de Educação de Guarulhos. A participação
social também adquirirá novos contornos de ampliação de participação, teremos que ouvir,
consultar e debater com a comunidade escolar.
Encerramos afirmando que, com a responsabilidade e o compromisso das ações, tanto aqui propostas quanto outras que coletivamente se manifestarem, garantidos os direitos
essenciais de nossos educandos, superaremos todos os percalços e dificuldades impostos,
fortalecidos e alinhados com as práticas educativas do município, com a valorização profissional, com a relação família/escola/comunidade e com as instâncias públicas, participativas e decisórias por um Brasil mais humano.

Lembrete importante!
Tudo o que for produzido durante este período de isolamento social deverá ser
guardado e levado para a escola no retorno às aulas presenciais para apresentar
aos professores e colegas.
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