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Você deve organizar o ambiente de forma que você consiga proporcionar aos pais um

ambiente acolhedor.

Sua sala deve estar pronta quando você for realizar a reunião de pais.



Você pode colocar um fundo no aplicativo que for realizar a reunião. Nesse fundo você pode

colocar os tópicos que serão levantados ao longo da reunião.

O que esperar?



Você vai se apresentar para os pais falando sobre a sua experiência e formação.

Na hora que você for se apresentar tente criar um vínculo. Se coloque no lugar dos pais.
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Papel Amassado

OBJETIVOS: Levar os responsáveis a refletir sobre as mudanças ocorridas pela pandemia em nossas 

vidas e na vida das crianças em todos os aspectos.

MATERIAL: Uma folha de papel em branco, música “Como uma onda” (Lulu Santos ou Leila Pinheiro).

PROCESSO: Distribuir uma folha de papel em branco para cada participante.

Orientar para que amassem, o máximo que puderem, a folha de papel.

Iniciar a música e, em seguida, solicitar que “voltem as suas folhas ao que eram antes, ou seja, 

desamassem-nas”.

Deixar a música tocar um bom pedaço.

Você fala:  é possível deixar a folha lisa como antes? Nesse momento, você vai fazer uma reflexão 

com os pais de como a pandemia mudou a nossa vida e a vida das crianças.

Em seguida, você ira falar sobre a adaptação das crianças nessa nova realidade. No final, você vai 

fortalecer a parceria família-escola.
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As crianças possuem uma natureza singular, que as caracteriza como seres

que sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio. 

Nas interações que estabelecem desde cedo com as pessoas que

lhe são próximas e com o meio que as circunda, as crianças revelam seu esforço

para compreender o mundo em que vivem, as relações contraditórias que presenciam e,

por meio das brincadeiras, explicitam as condições de vida a que estão submetidas e seus

anseios e desejos. No processo de construção do conhecimento, as crianças se utilizam das

mais diferentes linguagens e exercem a capacidade que possuem de terem ideias e hipóteses

originais sobre aquilo que buscam desvendar. Nessa perspectiva as crianças constroem o

conhecimento a partir das interações que estabelecem com as outras pessoas e com o meio.

Você vai ler uma frase sobre a definição do que é ser criança e de 

como é o trabalho na educação infantil. 
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Art. 29. A Educação Infantil, primeira etapa da 

Educação Básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) 

anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 

social, complementando a ação da família e da 

comunidade.

Mostrar para os pais quis são as leis que regem a educação infantil. 
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Aqui você vai falar como vai ser o seu trabalho em sala de aula.

Nesse ponto seria  ideal a entrada da direção da escola falando sobre os protocolos 

que foram tomados para que a volta às aulas aconteçam de forma segura. 

Se for voltar no modelo híbrido falar como vai funcionar esse modelo híbrido. Qual 

aplicativo a escola irá adotar?

Os pais que optarem pelo ensino remoto como vai ser?

Como vai ser computada a presença?
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Você vai levar os pais ou responsáveis  a refletir sobre a importância da rotina para 

as crianças.

No final da reflexão, você pode dar dicas de como os pais podem organizar a rotina do filho. 

Mostre e disponibilize modelos de planilhas que ajudam a organizar a rotina.

Criar uma rotina para as atividades da criança traz 

organização para a vida diária e ajuda a evitar momentos 

de correria ou estresse infantil. É importante lembrar que 

os pequenos não podem se sentir sobrecarregados e 

precisam de tempo para brincar livremente, descansar e 

fazer outras atividades sem programação prévia.
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Aqui você irá passar informes gerais da escola como:

Uso de uniforme

Horário

Merenda

Protocolos

Agenda

Mochila 
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Você pode deixar os pais levantarem as duvidas 

que tiveram durante a sua fala, mas lembrando 

você não deve falar sobre uma criança na frente 

dos outros pais. Se o pai quiser vir falar com você 

sobre o seu filho, você deve pedir para ele esperar 

a reunião acabar.
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Você pode passar um vídeo ou uma música. 

Coloquei essa sugestão abaixo:

Se você tiver feito alguma lembrancinha, você 

pode utilizar esse momento para entregar

ACESSE O VÍDEO 

CLICANDO ALI

https://www.youtube.com/watch?v=KZacHuuWTog
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