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Rio de janeiro, 21 de setembro de 2020 
 

Prezadas famílias, crianças, prezadas servidoras e servidores do corpo técnico, 
docente, de colaboradores, e todos aqueles que acompanham ou participam da 
construção do nosso trabalho. 

Nós temos refletido, diariamente, sobre o que podemos fazer durante este 
momento tão delicado de nossas vidas, do nosso trabalho. Nesse movimento de 
reflexão, dividimos com vocês a complexidade da questão que nos move:  
 

O QUE PODE A ESCOLA SEM A PRESENÇA DE SUAS CRIANÇAS E SEUS FAMILIARES?  
 

Parte I 
 

 
 
 
 
 
 
 
Em março de 2020, o CREIR – Centro de Referência em Educação Infantil de 

Realengo, assim como as demais escolas do Brasil e de diferentes países do mundo, foi 
surpreendido com a decisão de suspensão do atendimento presencial às crianças, 
diante do contexto global de Pandemia do Corona Vírus (COVID-19). 

Esta decisão coletiva pautada nas recomendações da Organização Mundial de 
Saúde carrega, a cada prolongamento da suspensão, um motivo muito nobre e 
especial: “SALVAR VIDAS”! 

SALVAR VIDAS das crianças, das famílias das crianças, de professoras e 
professores, de servidoras e servidores técnicos e de trabalhadores e trabalhadoras 
que atuam direta ou indiretamente no funcionamento do sistema escolar. 

 

Brinquedão da área descoberta do CREIR, com intervenção em tecido 
como reinvenção e expansão dos lugares, possibilidades e modos de  
estar e brincar na escola.  



“Mas e a VIDA...E a VIDA o que é, diga lá meu irmão? ” (Gonzaguinha) 
 
Consideramos que a impossibilidade de manter o funcionamento presencial na 

escola é um cenário inesperado e muito triste, uma perda muita grande para nós, que 
construímos, na coletividade, o cotidiano escolar.  Porém, a iminência de perdas 
maiores, nos obrigou a tomar esta atitude, respeitando as orientações das autoridades 
sanitárias, de órgãos de saúde pública, e normativas institucionais e de autoridades 
oficiais. 

Após mais de 180 dias longe de nosso “chão da escola”, que só existe com os 
sons e movimentos das crianças e adultos, compreendemos que a suspensão não é 
apenas das aulas.  Em meio às discussões de reinvenções necessárias na tentativa de 
manter viva a escola, nos deparamos com a suspensão da vida de todos nós. 

Suspendemos sonhos!  Suspendemos planos! Vimos suspenso o nosso modo 
cotidiano de trabalho, de relações!  

Temos vivido, ao logo dos 6 últimos meses, tempos de inseguranças, de 
imprevisibilidade, de sentimentos difíceis.  

 No contexto da escola e em nossas casas nos perguntamos: como agarrar com 
as mãos este tempo que não sustenta a VIDA tal qual conhecemos e tal qual nossos 
corpos necessitam? 

O poeta nos antecipou: 
 
Você diz que é luta e prazer.  Ele diz que a vida é viver...” (Gonzaguinha) 

           
            E temos vivido! 
             Porém, sabemos que mais do que nunca estamos vivendo os mesmos desafios 
em condições muito diferentes uns dos outros. Estamos todos na mesma tempestade. 
Mas sabemos, que o barco é diferente para cada um de nós.  
             Na escola, buscamos saber como tem vivido cada criança e os seus familiares,  
e igualmente importante, como está vivendo a equipe de profissionais da escola e sua 
rede familiar.  

É importante saber quem, entre as pessoas que compõem a nossa comunidade 
escolar, está VIVENDO maior tensão por possuir familiares próximos que trabalham na 
linha de frente nos serviços essenciais (trabalhadores da saúde, dos transportes 
públicos, da distribuição e venda de alimentos, bancários ou em outras atividades que 
os deixam em situação de risco). 
             Quem, entre nós, está vivendo maior tensão por não ter condições de manter 
renda familiar neste momento? Ou vive inseguramente por temer condições futuras?  
             Quem, entre nós, está vivendo ou já viveu a tensão da doença pelo novo vírus 
ou mesmo a notícia da perda de alguém que ama? 
 

Como afirmou o poeta: 
 
 Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo... é o sopro do 

criador.   Uma atitude repleta de amor (Gonzaguinha). 
 
Nós do CREIR, estivemos, e permanecemos ainda mesmo após esse longo 

período, em observação e ação CUIDADOSA porque sabemos que a escola trabalha 



com as POTÊNCIAS de VIDA e qualquer coisa diferente disto é o que não desejamos 
para nenhum de nós.   

Reafirmamos nosso entendimento de não ser possível separar a VIDA da 
escola. Diante dos fatos, é preciso que tenhamos SABEDORIA para vivermos este 
tempo e construirmos possibilidades de FELICIDADES PRESENTES e FUTURAS, sem 
deixarmos nenhuma criança ou família para trás.  

 
Na intencionalidade e possibilidades de atuação desse movimento de 

acolhimento e aproximação, e da forma possível no momento, informamos as ações 
encaminhadas e em andamento, considerando as demandas que se apresentam, as 
orientações e questões legais, teóricas e práticas que nos sustentam e fundamentam 
nossas ações. Sem perder de vista, a frente disso tudo, que cada vida importa. É que 
esse é o maior de todos os fundamentos. Nas suas diferentes condições.  

 
 

O QUE PODE A ESCOLA, SEM A PRESENÇA DE SUAS CRIANÇAS E SEUS FAMILIARES?  
 

Parte II 
 

 
 

  

 
Para refletirmos sobre as ações práticas cabíveis em tempo de pandemia, 

consideramos importante trazer um trecho da Lei de diretrizes e Bases da Educação 
Brasileira, de 1996 (LDB 9394/96), que especifica a abrangência da educação e da 
educação escolar. 

 

 

Árvore do pomar do Complexo Poliesportivo – Campi Realengo. Em 2014, 
ela abrigava uma casa de joão-de-barro. Em 2018, abrigava passarinhos 
pela manhã. Hoje guarda a lembranças do gramado do CREIR.  

Art.1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais.  
 § 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática 
social. 



Esta demarcação se dá pela necessidade de imprimir alguns limites 
relacionados às responsabilidades dos familiares na educação nos limites domésticos e 
às responsabilidades dos demais atores sociais nos processos educacionais. Outras 
demarcações importantes estão explicitadas na lei: a demarcação das divisões das 
responsabilidades dos Governos Federais, Estaduais e Municipais quanto à efetivação 
de investimentos na educação de crianças, jovens e adultos; das responsabilidades dos 
Sistemas de Ensino; das responsabilidades das Instituições de Ensino na construção e 
efetivação de seu projeto pedagógico; e das responsabilidades dos docentes na 
construção e efetivação deste projeto. 

 

Considerando os limites acima expostos, o CREIR – Centro de Referência em 
Educação Infantil de Realengo, se inscreve no cenário educativo enquanto parte de 
uma instituição de ensino que se fundamenta nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
para Educação Básica (especialmente, no texto, sobre a Educação Infantil) e em seu 
projeto institucional, construído junto à comunidade escolar (acesse em 
http://www.cp2.g12.br/blog/creir/documentos-do-creir/nosso-ppp/ e 
http://www.cp2.g12.br/component/content/article.html?id=2315.  

 
Com a mudança brusca das rotinas familiares e do funcionamento das 

instituições escolares, a temática da educação à distância emerge, em alguns 
contextos, vislumbrada como alternativa possível para suprir as demandas da 
educação escolar presencial, minimizando, entretanto, toda a complexidade de 
estrutura, de planejamento, de formação docente e discente, de condições de acesso 
e acompanhamento familiar nos diferentes segmentos da educação básica, que essa 
modalidade de ensino envolve. Nesse contexto, estivemos e estamos, na gestão do 
CREIR, atentas às especificidades da Educação Infantil e compromissadas com a 
democratização do acesso aos processos educacionais no âmbito escolar. Diante desse  
contexto, nos mobilizamos em torno da questão: o que é possível, e o que é 
pertinente  à escola de  Educação Infantil, sem a presença das crianças e seus 
familiares? 

Em princípio, a definição de currículo para este seguimento educacional, 
afirmado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEIs), 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação em 2009 (Parecer CNE/CEB nº 20/09 e 
Resolução CNE/CEB nº 05/09), bastaria para refutarmos a possibilidade de educação à 
distância, ou práticas de ensino remoto para as crianças pequenas: 

 

   

 Ao longo de todo o texto oficial, entretanto, é explícita a necessidade da 
presença física das crianças, para que se efetive a Educação Infantil (escolar).  Por 

O Currículo da Educação Infantil é concebido como um “conjunto de práticas 
que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os 
conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, 
científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de 
crianças de 0 a 5 anos de idade”. Tais práticas são efetivadas por meio das relações 
sociais que as crianças bem pequenas estabelecem com os professores e as outras 
crianças, e afetam a construção de suas identidades.  
 

http://www.cp2.g12.br/blog/creir/documentos-do-creir/nosso-ppp/
http://www.cp2.g12.br/component/content/article.html?id=2315


fundamento teórico, e dos documentos orientadores oficiais, a ação educativa dos 
professores, principalmente, nesta faixa-etária se dá a partir da observação e da 
atuação com cada criança. 

As ações das crianças, por sua vez, também, se concretizam a partir dos desejos 
alimentados e expressos ao lado de outras crianças, seus pares, e dos adultos com 
estabelecem relações de trocas, sendo pouco produtivo ou significativo, propor 
cenários que imitem para elas, as descobertas que fazem sobre si mesmas no encontro 
com os demais. 

Nesse contexto, entre as argumentações que fundamentam a nossa proposta 
educacional e os limites de nossas ações institucionais de maneira remota, destacamos 
aspectos como:  

 a faixa-etária de nossas crianças e o aumento de demanda de cuidados e 
atenção integral para com elas por parte dos responsáveis, referentes ao 
provimento e preparo de refeições, de manutenção da limpeza dos lares e 
ainda, disponibilidade para brincadeiras e acompanhamento de questões 
emocionais; 

 Nosso conhecimento limitado sobre as condições atuais e realidade dos lares 
em sua totalidade, na atual conjuntura;  

 As dificuldades e limitações de comunicação via tela de telefone, ou outras 
formas de acessos digitais, tecnológicas, ocasionadas pelas condições de 
trabalho remoto de responsáveis ou faltas de equipamentos e recursos para 
acesso à internet; 

 
Em um primeiro momento, logo no início de março, nos manifestamos enviando 

uma mensagem com sugestões de algumas atitudes o que acreditamos importantes 
para as crianças e as famílias naquele momento 
(http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2020/03/18/sugestoes-de-atividades-para-
criancas/).  

 Mas, o tempo de distanciamento tem sido prorrogado. As necessidades de 
cuidado permanecem, as saudades aumentam. Nesse distanciamento forçado da 
escola, prorrogado diversas vezes, nos reforça o sentimento do quanto é preciso 
cuidar dos nossos vínculos afetivos e dos sentidos atribuídos ao conhecimento, às 
trocas de experiências, à vida.  É preciso olhar para os diferentes sentimentos que 
podem se dar diante do distanciamento prolongado, tanto para as crianças, quanto 
para as famílias e profissionais.  

É importante reafirmar nosso entendimento sobre a inadequação de oferta de 
Educação Infantil à distância no Brasil. No texto sobre Educação Infantil não há 
observação neste sentido, e acreditamos que seria um contrassenso haver. 

Poderíamos aqui tecer inúmeras considerações pedagógicas sobre as ideias de 
ensino à distância nos primeiros anos de escolarização das crianças, ou mesmo sobre 
os limites do ensino à distância no Brasil, dada a desigualdade de acesso às tecnologias 
e outras condições de ordem econômica, social, emocional. Mas, por ora, focamos 
nossas ações de apoio emocional e vínculo afetivo no que pode a escola de educação 
infantil durante a ausência das crianças, servidores e familiares, em condições de 
pandemia, ampliando a compreensão de aprendizagem. 

Entendemos que se escola é vida, é impossível dimensionar sentimentos, 
emoções, privações, condições dos integrantes de nossa comunidade escolar, 

http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2020/03/18/sugestoes-de-atividades-para-criancas/
http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2020/03/18/sugestoes-de-atividades-para-criancas/


reduzindo-as às produções de conteúdos e receitas de práticas de ensino pré-
moldadas, em pretensa substituição de ações pedagógicas, para serem executas em 
condições adversas. 

Torna-se, cada vez mais necessário, refletirmos sobre que educação temos, qual 
educação queremos e por qual sociedade estamos lutando. Mas para lutar é preciso 
viver.   

Para lidarmos com o distanciamento alongado, construímos o que chamamos de 
“Gotículas de Afeto”: uma diversidade de materiais produzidos pela equipe 
pedagógica e servidores do CREIR destinados à comunidade escolar, com o objetivo de 
enviar uma mensagem de acolhimento, de esperança, de alegria, e de boas memórias 
para cada um daqueles que, tendo acesso à internet e dispositivos eletrônicos, 
poderiam nos alcançar de alguma forma.  Para isto, as “Gotículas de Afeto” são 
enviadas semanalmente por e-mail, por aplicativos de celulares e publicadas no blog 
do CREIR. Com o passar do tempo, fomos ampliando nossas redes de contato em 
encontros musicais, encontros com o NAPNE, trocas entre o SOEP e as famílias, dicas 
da #bibliotecaindica, escuta sobre o que as crianças do CREIR pensam sobre a 
pandemia, reuniões de escuta por turmas por professoras/es e orientadoras, e grupo 
de trabalho com responsáveis representantes e servidores integrantes de todos os 
setores da comunidade escolar para discutirmos os rumos e ações possíveis na escola 
de acordo com condições sanitárias seguras. 

Para além do trabalho das equipes no estudo e elaboração das ações possíveis e 
cabíveis nesse momento, junto às crianças e famílias, da manutenção de reuniões de 
planejamento, de participação nos grupos de estudo, de pesquisa e de cursos de 
formação, informamos que todos os setores da escola têm se reinventado nas formas 
de trabalho atuando continuamente em ações remotas de apoio, orientações e 
atendimento às demandas dos responsáveis como: emissão de declarações, 
alimentação de sistemas da escola e do governo (SISTEC, Censo Escolar e a Plataforma 
Nilo Peçanha); emissão de e.mails e documentos para comunicação interna e externa; 
encaminhamentos e esclarecimentos de dúvidas sobre ações solidárias, auxílios 
emergenciais e digitais; levantamento e acompanhamento do perfil e situações das 
famílias com estudos de estratégias de apoio pedagógico e emocional/psicológico; 
atendimento e suporte aos servidores nos encaminhamentos de processos 
profissionais e pessoais;  informações documentais para encaminhamentos de ações 
pessoais ou pedagógicas; preservação predial com manutenção e supervisão dos 
equipamentos, alimentos, de espaços físicos e serviços essenciais; tramitação de 
processos eletrônicos e procedimentos de avaliação funcional, de gestão de contratos, 
de compras e licitações de serviços.  

Para concluir, queremos dizer que nas condições possíveis, continuamos na luta 
pela vida, e trabalhando pela nossa escola, que permanece funcionando, pulsando, 
ainda que de maneira remota e reinventada no seio dos nossos lares, para termos a 
estrutura necessária no sentido de garantir boas condições e estrutura física para o 
nosso reencontro, e nossas experiências que nos constituem, no espaço escolar.  

Que saibamos todas e todos, aproveitar nesse momento, a riqueza que nos é 
igualmente permitida: a beleza de ser um eterno aprendiz.  
(...) 
Somos nós que fazemos a vida 
Como der, ou puder, ou quiser 



Sempre desejada 
Por mais que esteja errada 
Ninguém quer a morte 
Só saúde e sorte 
E a pergunta roda 
E a cabeça agita 
Eu fico com a pureza 
Da resposta das crianças 
É a vida, é bonita.”   
 
Estamos por perto! 
 

A equipe pedagógica está construindo um informe específico para as famílias 
com orientações gerais, datas e ações programadas para as próximas semanas. 
Acompanhem as publicações no blog do CREIR e e-mails.  

Fraternalmente,  

Coordenação Setorial do Centro de Referência em Educação Infantil Realengo 
CREIR- CPII 

 

 


