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Do presente para o futuro
Memórias da educação durante a Covid-19

Após o 80º dia do ano de 2020 o mundo pausou! A pande-
mia pela Covid-19 obrigou-nos ao isolamento em nossas casas, 
a criar novas rotinas, novas atitudes, novos jeitos de viver, a 
buscar novas formas de ensinar e de aprender. A humanidade 
foi afetada em todos os sentidos, em todas as áreas, em todos 
os grupos humanos. Aprendemos, em menos de um ano, que 
a história da humanidade pode mudar rápida e drasticamente, 
sem sequer entendermos, exatamente, o que está acontecen-
do! Uma reviravolta repentina que não pediu licença e que de-
safiou a ciência.

O vírus mostrou-nos muito do que já sabíamos, como a 
necessidade de desacelerar, sofrer menos estresse, ter mais 
qualidade de vida, valorizar as pequenas coisas, não viajar e 
consumir tanto, ser mais cuidadosos com o planeta e com nós 
mesmos! O problema é que somos bons em dizer o que deve 
ser feito, mas não em, de fato, praticar as mudanças necessárias 
hoje, a começar conosco mesmos!

Nossa tarefa, enquanto professores e professoras, é auxiliar 
as gerações vindouras a aprender a se antecipar, com cautela, 
perante crises como essa ou outras que poderão vir à tona no-
vamente. Não está em nossas mãos a chance de evitar a crise, 
mas depende muito de nós determinar o que a crise pode sig-
nificar. Falar, debater, registrar sobre como enfrentamos esse 
momento, como a crise assola o mundo e nossas mentes será 
história. A escola é o lugar de excelência de produção do sa-
ber, da escrita da história de cada estudante e, por que não, da 
humanidade. A ação da escola hoje é uma parte da história da 
educação e merece ser preservada como fonte para as gerações 
vindouras saberem a história da humanidade em 2020. 

Sem dúvida, os meios mais eficazes de preservação da me-
mória são o registro e a veiculação. São eles que dão às ações 
da escola uma existência cultural e social. O registro e a veicu-
lação fazem com que a experiência vivida no interior da escola 
ultrapasse seus muros e ganhe o mundo.

A escola é um lugar de memória por “tudo” aquilo que ela 
representa na vida dos sujeitos escolares, e esse “tudo” pode 
significar muitas coisas, incluindo as memórias inscritas nos 
discursos, nas práticas, nas representações, no universo sim-
bólico e tecnológico; além de incluir as memórias incorporadas 
nos gestos, nos rituais, nas manifestações culturais.

A (re)escrita das memórias neste tempo de pandemia pro-
picia a preservação da história para as futuras gerações, que 
podem re(vi)ver seu percurso, (res)significar experiências, (re)
pensar seu ensino aprendizagem, contribuindo assim para a 
construção da identidade da escola, da Rede Sinodal de Educa-
ção e da história da educação mundial.

A 33ª edição da Revista Lições traz memórias de professo-
res e professoras, equipes de gestão, estudantes, colaboradores 
e famílias sobre esse tempo de vida em meio à pandemia cau-
sada pela Covid-19. O compartilhar dessas experiências vividas 
propicia preservar a história deste ano como memória. É na 
articulação dessas memórias que se tecem as memórias das 
escolas da Rede Sinodal em 2020.

Dessa forma, esta edição da Revista Lições deseja auxiliar 
como produtora de saber e de cultura, fortalecendo os laços 
com a sociedade, construindo significados e mostrando a atua-
ção das instituições educacionais para a comunidade e o mundo.

Boa leitura!

Joni Roloff Schneider
Coordenadora Pedagógica
Rede Sinodal de Educação

EDITORIAL

REVISTA LIÇÕES | janeiro / dezembro 2020

Revista LIÇOES - N° 33.indd   2 12/11/2020   17:39:28



SUMÁRIO

Reflexão

Li e Recomendo

84

janeiro / dezembro 2020 | REVISTA LIÇÕES

4
Aniversário de Escolas76

Concurso de Redação79

Atividades Culturais68
Vi e Recomendo

86

Tema Central – Tempos de Pandemia

5

Compartilhamentos

22

Atividades Culturais68

Aniversário de Escolas76

Concurso de Redação79

Li e Recomendo

84

86

Reflexão

4

Revista LIÇOES - N° 33.indd   3 13/11/2020   08:06:36



Que memórias você está criando?

REFLEXÃO

bro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece den-
tro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode 
me dar esperança” (Lamentações 3.19-21). O profeta 
Jeremias disse essas palavras porque viu com seus 
próprios olhos: a destruição de Jerusalém; as pessoas 
de idade sendo tratadas pior do que animais; as mães 
desesperadas por causa dos seus filhos mortos. Ele 
ouviu o desespero das pessoas e ele viu o templo 
sendo queimado. Então ele sabia que a partir daquele 
momento as pessoas não teriam mais força para se 
reerguer e perderiam suas esperanças. Ele mesmo 
começou a olhar toda aquela destruição e ficou mal, 
depressivo. Parecia que ele não tinha mais forças para 
se reerguer. Mas foi exatamente nesse momento, 
quando suas esperanças pareciam ter acabado, que 
ele começou a lembrar também daquilo que pode-
ria lhe trazer esperança. Continuo lendo o que ele 
disse: “Graças ao grande amor do Senhor é que não 
somos consumidos, pois as suas misericórdias são 
inesgotáveis. Renovam-se cada manhã; grande é a tua 
fidelidade! Digo a mim mesmo: A minha porção é o 
Senhor; portanto, nele porei a minha esperança”(La-
mentações 3.22-24). 

Como Jeremias, nós precisamos trazer à me-
mória TAMBÉM aquilo que pode nos dar esperança. 
As pessoas dizem que “a esperança é a última que 
morre”. Mas eu costumo dizer que a esperança é a 
primeira que nasce quando tudo parece estar perdi-
do. Para que tenhamos a nossa vida direcionada pela 

esperança, será preciso, primeiramen-
te, trazer à memória a misericórdia 
de Deus, sua fidelidade e bondade. E, 
junto a isso, gostaria de incentivá-los, 
também para esse tempo de pandemia, 
que cada um e cada uma de vocês crie 
memórias que lhes façam olhar para o 
futuro com entusiasmo, fé e responsa-
bilidade individual e comunitária. Penso 
que essa soma será o bom conjunto de 
coisas boas para a memória, a fim de 

que possamos viver com esperança. Amém.

P. Gilson Ricardo Hoepfner
Pastoral Escolar

Escola Barão do Rio Branco – Blumenau/SC

Quais são as suas memórias? Certamente mui-
tas. De lugares, pessoas, momentos, de um tempo 
que já passou. São memórias visuais, degustativas, 
olfativas e afetivas. Muito provavelmente você tam-
bém tem guardado uma fotografia ou talvez um pe-
queno objeto que lhe traga boas lembranças. Todos 
nós temos memórias que podem ser acentuadas ou 
apagadas com o tempo. Normal é que desejamos man-
ter vivas as boas lembranças, aquelas que nos fazem 
sentir bem. Já as lembranças amargas, azedas, de dor 
e sofrimento, queremos esquecer.

Sabemos que este tempo de pandemia será de 
muitas memórias. Memórias positivas, demonstradas 
por meio de muita garra, superação, criatividade, coo-
peração, confiança, amor ao próximo. Quem vai esque-
cer o esforço de tantos profissionais da saúde em cui-
dar dos pacientes vítimas da Covid-19, das tantas ações 
coletivas e individuais em se preservar (cuidar de si 
e do outro)? Em nossa realidade educacional, sempre 
iremos lembrar o esforço de profissionais da educação 
e famílias em manter a qualidade e a rotina de estudos 
em ambiente virtual. Criatividade, empatia, paciência, 
bom senso, liderança coletiva, aulas on-line, aulas re-
motas, foram algumas das palavras que permearam o 
fazer pedagógico não presencial. Como esquecer as 
numerosas ações de solidariedade e amor (diaconia) 
vivenciadas no mundo inteiro. Que bênção foi ver todas 
essas belas atitudes no mundo. Mas também temos 
que admitir, infelizmente, que alguns outros fatos tam-
bém se farão presentes em nossa memó-
ria. Ações de muita irresponsabilidade, 
cometidas tanto por governos, como 
por grupos privados, famílias e pessoas 
em suas ações individuais. Descaso na 
saúde, falta de comprometimento, falas 
incoerentes, disputas políticas, festas e 
aglomerações em desrespeito aos de-
cretos, milhares de desempregados e, 
principalmente, vítimas fatais desse vírus 
global. Quantas histórias – quantas me-
mórias. 

Diante de tudo isso, trago à nossa memória esta 
passagem bíblica: “Lembro-me da minha aflição e do 
meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lem-
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TEMA CENTRAL

A atual situação colocou o mundo 
inteiro a mercê de um inimigo que sequer 
podemos ver. As consequências, em todas 
as áreas, apesar de imagináveis, não podem 
ainda ser mensuradas. Quando olhamos 
para o mundo, entendemos toda a comple-
xidade da pandemia. Ao total, 191 países 
suspenderam as atividades escolares pre-
senciais suspensas.

 Ninguém escolheu passar por isso, 
ninguém gostaria de estar passando por 
isso. Tudo que todos queremos agora é vol-
tar a algo que se pareça com a normalidade. Poder sair 
de casa para trabalhar, estudar, poder ir ao supermer-
cado ou lojas sem sentir medo de encostar em algo ou 
alguém contaminado; poder conversar com qualquer 
pessoa sem receio de que uma micropartícula da saliva 
possa respingar em um lugar do corpo que possa che-
gar aos olhos, nariz ou boca; perder o medo de adoecer 
porque os hospitais se tornaram palco de uma peça de 
terror; sem contar no isolamento social, que tem priva-
do as pessoas de estarem perto de quem amam. 

Quanta tristeza, quanta insegurança, quanto 
ódio, quanto sentimento ruim nos rodeia. Talvez al-
guns me chamem de otimista, de sonhadora, mas pen-
so que podemos e devemos tirar muitas coisas boas de 
todo esse turbilhão a que fomos submetidos. Enquanto 
educadora, mãe e cidadã, tenho passado diariamente 
por experiências que provam que há, sim, esperança.

Entre as muitas imposições ocasionadas por esta 
pandemia, historicamente sem precedentes, a educa-
ção teve o ensino e a aprendizagem postos à prova. Eis 
que, num contexto de total insegurança, em todos os 
segmentos, heroicamente ela mostrou a capacidade 
que tem de se reinventar. Muitas cabeças, com foco 
no mesmo objetivo, refletem, reelaboram, idealizam e 
praticam um modelo diferente de educação, que, quem 
sabe, não tenha vindo para ficar?

 Mais uma vez os professores e as professoras, 
heróis e heroínas, sim, provam sua capacidade de lidar 
com o adverso, de sair de sua zona de conforto para 
honrar a profissão que escolheram seguir. E estão fa-
zendo isso lindamente. Nunca a escola, apesar de tão 
questionada, foi tão valorizada pelas famílias. Ensinar 
não é tarefa fácil, exige respeito, esforço, dedicação, 
paciência, formação e, sobretudo, conhecimento.

Todos tivemos que reorganizar nossas vidas e, 
entre mães que precisam cuidar dos filhos e das filhas, 
filhos e filhas que precisam da ajuda do pai e da mãe, e 
escola que precisa da ajuda da família. Nunca uma rede 
foi tão bem tramada para atender um único objetivo: 
seguir em frente, se não do jeito certo, do jeito que dá. 

 As famílias se reúnem em torno de uma sim-
ples atividade enviada pela escola, coisa que antes era 
muito mais difícil, principalmente porque faltava tem-
po. Ou sentam-se à mesa para jantar, acompanhados de 

Memórias em tempos de pandemia
uma boa conversa, para fugir um pouco da 
realidade, porque ouvir o noticiário não traz 
conforto.

 Muitas pessoas estão aproveitando 
este tempo para pensar, refletir, reorga-
nizar, evoluir, se aproximar da fé, da qual 
muitas vezes nos afastamos, pelos mesmos 
motivos que nos afastamos, muitas vezes, 
de pessoas que nos fazem bem: a falta de 
tempo. Aliás, o tempo nunca foi tão bem 
empregado, voltamos a usufruir de bons 
momentos em família, isso porque estamos 

percebendo que, por melhor que seja a tecnologia, 
nada substitui a presença. 

A paisagem agora parece ter mais cor, talvez 
porque nunca antes a olhamos com tamanha atenção 
e curiosidade, tudo isso porque queremos ver algo 
diferente de quatro paredes. Ou ainda, porque larga-
mos o celular para simplesmente olhar pela janela, 
ouvir o barulho da chuva, do vento ou sentir o sol 
batendo no rosto.

Valorizamos muito mais aqueles que amamos, 
pelo simples fato de percebermos que podemos per-
dê-los sem sequer ter a chance de uma despedida. 
Nunca antes a ausência física aproximou tanto as 
pessoas. Algumas pessoas recuperam antigos ou ad-
quirem novos hobbies, seja cozinhando, organizando, 
plantando, reformando, seja qual for a forma, estão 
fazendo o que gostam. Aprendemos a olhar com mais 
atenção para profissões que, muitas vezes, não perce-
bemos o valor que têm, já que tivemos que assumir, 
por exemplo, os filhos, as filhas, os afazeres domés-
ticos e todas as responsabilidades que isso envolve. 
Vimos heróis e heroínas surgirem todos os dias, mé-
dicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras, pessoas 
que recolhem nosso lixo, comerciantes, entre tantos 
outros, que colocam suas vidas em risco para poder 
dar ao próximo uma vida digna.

Ao mesmo tempo, nunca, nas redes sociais, se 
ouviu tanta estupidez, ignorância, discurso de ódio, 
mas também nunca se ouviu tantas vozes, antes ca-
ladas pela ignorância, se manifestarem com tamanha 
sensatez. A saudade nunca foi tão sinceramente pro-
nunciada: saudade de um abraço, de um sorriso, de 
um afago, de um aperto de mão ou de uma roda de 
chimarrão...

 Não sabemos quanto tempo essa situação vai 
durar, mas temos uma certeza: ela vai acabar. Nesse 
meio tempo, que não deixemos de viver da melhor 
forma, se não for a ideal, que seja a mais razoável, mas 
que seja com leveza, buscando forças e valorizando o 
que temos de bom e que nos é caro, afinal, todo dia é 
dia de viver, de produzir memórias, de fazer história. 

Profª Andrea Wallauer
Colégio Teutônia – Teutônia/RS

A atual situação colocou o mundo 
inteiro a mercê de um inimigo que sequer 
podemos ver. As consequências, em todas 
as áreas, apesar de imagináveis, não podem 
ainda ser mensuradas. Quando olhamos 

-
xidade da pandemia. Ao total, 191 países 

-

 Ninguém escolheu passar por isso, 
ninguém gostaria de estar passando por 

-

uma boa conversa, para fugir um pouco da 
realidade, porque ouvir o noticiário não traz 
conforto.

este tempo para pensar, refletir, reorga
nizar, evoluir, se aproximar da fé, da qual 
muitas vezes nos afastamos, pelos mesmos 
motivos que nos afastamos, muitas vezes, 
de pessoas que nos fazem bem: a falta de 
tempo. Aliás, o tempo nunca foi tão bem 
empregado, voltamos a usufruir de bons 
momentos em família, isso porque estamos 
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Quem elegeu a busca, 
não pode recusar a travessia.

Guimarães Rosa

De repente do riso fez-se o pran-
to, silencioso e branco como a bru-
ma... De repente, rompeu-se o co-
tidiano! Ligeiramente, o perto ficou 
longe. As projeções paralisaram. O 
universo escolar, outrora ruidoso e 
cheio de vida, abriu espaço ao vazio 
e ao silêncio. Congelou o presente. 
Esfumaçou o futuro. E... de repente, 
no movimento letivo, perderam-se 
as referências... Atônitos, fomos 
para casa sem a certeza do caminho 
a seguir. E essa condição impôs a re-
visão de “certezas” e a (re)invenção 
nas “incertezas”. E assim se fez... 
Passado o susto, era preciso (re)agir 
diante do porvir.

Certamente, neste novo ce-
nário educacional, há muitos pro-
tagonistas e, dentre os sujeitos 
implicados na educação formal, há 
de se dar destaque ao professor e 
à professora, maestro e maestra 
das aulas virtuais. O momento os 
coloca num espaço físico solitário 
e, muitas vezes, numa interlocu-
ção quase solitária. Mudaram-se os 
parâmetros da comunicação e, por 
consequência, das relações. A capa-
cidade de se reinventar e enfrentar 
os desafios tecnológicos e pedagó-
gicos foi gigantesca. Dentre esses 
desafios, pesou a falta do domínio 
de ferramentas que não faziam 
parte, não na intensidade, de seus 
recursos metodológicos, de sua for-
mação, de seu traquejo pedagógico. 
Então, o que era vivaz tornou-se fu-
gaz, entre eles e o aluno e a aluna 
se interpôs a tela do computador/
celular/tablet. As aulas passaram a 
ser visíveis e silenciosas. Onde está 
aquele jovem inquieto e questiona-
dor que agora, retraído, não quer se 
deixar revelar?

Nessa miscelânea de senti-
mentos e de vivências paradoxais 

A travessia da superação

– conexão e solidão, interlocução e 
silêncio –, a imprevisibilidade e as 
incertezas se expandiram. Todavia, 
num esforço conjunto de todos os 
sujeitos implicados, Fênix se fez 
presente. Renasceu das cinzas e 
descobriu na prática que se é capaz 
de superar qualquer obstáculo se 
houver vocação e propósitos peda-
gógicos definidos, aliados à colabo-
ração de todos no compartilhamen-
to de sentimentos e experiências. 

Se no início se vivenciaram o 
espanto da ruptura, o medo/incer-
teza do novo, também se constata-
ram a força e a coragem do enfren-
tamento, as quais seguem – apesar 
das incertezas do retorno efetivo e 
integral das aulas presenciais – na 
busca de aperfeiçoamento das es-
tratégias metodológicas virtuais. A 
percepção e sensibilidade estacio-
naram na inquietude nata de quem 
compreende sua missão de des-
velar o mundo e acolher as subje-
tividades daqueles e daquelas que 
esperam pelo aceno da presença e 
acolhimento docente. 

Na epifania da vivência, a 
compreensão de que o suporte tec-
nológico, facilitador da aproximação 
entre sujeitos das aprendizagens, 

no formato de aulas remotas, jamais 
poderá substituir o valor educacio-
nal da escuta e da reflexão acerca 
de sentimentos e percepções e, 
tampouco, o da necessidade de res-
significar as relações socioemocio-
nais nessa nova configuração a partir 
da pandemia tornou-se fundamental 
para seguir firme a travessia.

O docente, em suas fragilida-
des e temores, metamorfoseou-se e 
revelou-se magistral no novo modo 
de lidar com as mudanças e passou 
a sinalizar a esperança e a capacida-
de de transformação do ser huma-
no. Nesse propósito pedagógico, os 
esforços seguem na perspectiva de 
ressignificar e fortalecer a travessia, 
assim como Guimarães Rosa sabia-
mente afirma em Grande Sertão: 
Veredas: “O mais importante e boni-
to do mundo, é isto: que as pessoas 
não estão sempre iguais, ainda não 
foram terminadas – mas que elas vão 
sempre mudando. Afinam ou desafi-
nam”. E assim o maestro e a mestra 
seguem em constante ensaio!

Sandra Regina Rychescki
CEAP – Colégio Evangélico

Augusto Pestana 
Ijuí/RS
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Quando a gente começou a ouvir falar sobre a Co-
vid-19, ela estava longe, lá na China!

Em pouco tempo chegou aqui... E com a mesma força 
ou até mais forte que lá. Nunca a frase “somos todos um” 
fez tanto sentido. O vento que sopra lá é o mesmo que entra 
pela nossa janela. 

E quem diria que um vírus iria fazer tanta diferença 
em nossa rotina? Ele teve mais força que problemas de saú-
de, que pedido de esposa e de filho, que datas comemorati-
vas... Ele conseguiu nos parar. 

Quem diria que um vírus iria nos fazer pensar no que 
é importante? Pois o que é importante estamos dando um 
jeito de continuar fazendo. Estamos trabalhando de casa, 
fazendo reuniões via vídeo, tendo aulas virtuais, realizando 
tarefas escolares de forma domiciliar...

Se antes as fotos em bares e em parques eram a maio-
ria, agora temos fotos no pátio de casa, de um chimarrão com 
a família. 

Precisamos de uma força externa maior para que pudés-
semos olhar pra dentro, tanto da casa quanto da gente mesmo. 

Se pesquisarmos, encontraremos muitos tutoriais de 
como lidar com o estresse da rotina corrida, com o grande 
número de tarefas, com a falta de tempo... Só que agora es-
tamos vivendo o inverso e não fomos preparados pra isso. 
Não tivemos um treinamento, ninguém nos disse que isso 
poderia um dia acontecer... Como lidamos com o isolamento? 
É possível vivê-lo sem culpa?

Mas somos humanos e um dos nossos dons é a resi-
liência. Nosso poder de adaptação é imenso e, criativos que 
somos, estamos aos poucos tirando de letra.

Não temos como ser os mesmos depois disso, pois to-
das as experiências nos modificam. Espero que para melhor. 
O significante é o mesmo para todos, mas o significado que 
cada um dará a essa experiência é particular. 

A forma como cada um passa por este isolamento 
social também tem a ver com suas possibilidades. Ter um 

emprego fixo, que continua deposi-
tando o salário, ter uma casa confor-
tável, ter uma família harmoniosa, ter 
a possibilidade de pedir delivery, ter 
uma TV grande com acesso ao You-
Tube para ver todas as lives, ter livros 
para ler, flores para cuidar, animais 
para curtir o tempo, não é privilégio 
de todos. Para alguns, este isolamen-
to realmente está sendo muito difícil, 
um verdadeiro caos.

O bom é que para esses, nos vemos empáticos. Nes-
sas horas, nosso humano entra em conexão com o huma-
no do outro e surgem campanhas de doações, tanto de ali-
mentos quanto de materiais necessários. É lindo ver o bem 
que somos capazes de fazer. E o bem aparece nessas horas, 
quando o outro, que é nosso espelho, mais precisa.

O uso das máscaras nos unificou: somos todos iguais, 
em qualquer parte do planeta. O que esta pandemia está que-
rendo nos ensinar é em âmbito mundial...

Porém, depois de mais de 120 dias, a novidade pas-
sou. Não estamos mais aplaudindo os profissionais da saúde, 
as lives não são mais tão atraentes, já limpamos toda a casa, 
lemos todos os livros, arrumamos os armários... Hoje, essa é 
a nossa rotina e que a gente possa viver este período de for-
ma saudável, ressignificando prioridades, valorizando o que 
e quem realmente importa e, principalmente, nos tornando 
melhores na dor e no amor. Que ao retornarmos à rotina nor-
mal, possamos colocar em prática a bagagem que adquirimos 
neste momento, principalmente aquela que diz respeito à va-
lorização da vida e das pessoas que a dividem conosco. 

Fiquem todos bem! 

Psicóloga Graziela Ely 
Colégio Sinodal Gustavo Adolfo

Lajeado/RS

O isolamento sem culpa
-
-

tável, ter uma família harmoniosa, ter 
, ter 
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, ter livros 

para ler, flores para cuidar, animais 
para curtir o tempo, não é privilégio 

-
to realmente está sendo muito difícil, 

Educação Física: desafios e reflexões
em tempo de isolamento social

A quadra, o ginásio, os pátios da esco-
la foram transportados para nossa sala, quar-
to ou quintal de casa. É a Educação Física 
fazendo um novo movimento: o de adaptação 
à atual circunstância de pandemia. 

As atividades que estimulavam am-
plos movimentos, atualmente, estão sendo 
reinventadas para se adequarem a esses no-
vos espaços mais limitados. Mas a Educa-
ção Física não pode parar, pois movimentar 
o corpo é saúde – física, mental e emocional. O brincar 
ocupa uma dimensão cada vez mais importante no coti-
diano, especialmente em tempos que nos faz tanta falta 
a socialização.

Como, então, avaliar esses encontros de Educa-
ção Física a distância, por meio apenas de fotos, vídeos 
ou aulas síncronas no computador ou celular? Esse se 

-
-

to ou quintal de casa. É a Educação Física 
fazendo um novo movimento: o de adaptação 

-
plos movimentos, atualmente, estão sendo 

-
-

ção Física não pode parar, pois movimentar 
o corpo é saúde – física, mental e emocional. O brincar 

torna mais um desafio. São mudanças que 
todos estamos vivendo na área da educação, 
o que novamente gera movimento tão im-
portante de se reinventar. 

Sempre orientamos que nossos estu-
dantes se desconectem um pouco das tecno-
logias, tão presentes na atualidade, para se co-
nectarem mais à saúde do corpo, ao desenvol-
vimento psicomotor e social, que a Educação 
Física evidencia. Nesse contexto, a tecnologia 

tornou-se nossa aliada, sendo a ponte que nos une e di-
minui essa provisória distância. Logo estaremos de volta, 
juntos, ocupando nossos espaços na escola.

Prof. Guilherme Petinelli Vivan
Colégio Sinodal do Salvador

Porto Alegre/RS
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A atuação da Pastoral Escolar tem 
sido ainda mais valorizada pela comuni-
dade escolar neste período de ativida-
des remotas. No início, no fim do mês 
de março, havia a preocupação de que a 
educação não poderia parar. Tão logo os 
pareceres oficiais confirmaram a necessi-
dade de suspensão das aulas presenciais, 
foram organizados os meios necessários 
para garantir a continuidade das ativida-
des por meio de alguma ferramenta de 
ensino remota.

Primeiro, a preocupação foi com a qualidade das 
atividades domiciliares postadas, que precisariam dar 
continuidade à sequência das habilidades/dos conteú-
dos dos Planos de Estudos, trabalhados em cada nível, 
ano, componente curricular e turma. Algumas famílias 
dos anos iniciais, preocupadas com a demanda das ati-
vidades remotas, manifestaram seu desejo que a esco-
la priorizasse o ensino da Matemática e das Línguas 
(Portuguesa, Alemã e Inglesa). Não demorou muito 
para que elas percebessem a importância das aulas em 
todas as áreas de conhecimento, devido ao longo e in-
definido prazo para um possível retorno.

Com o passar dos meses, o grupo de professores 
e professoras foi percebendo a necessidade de ponde-
rar as exigências acadêmicas em função das demandas 
emocionais dos estudantes e de suas famílias. Os im-
pactos da pandemia foram sendo sentidos em todos os 
níveis da comunidade escolar. No atual momento, uma 
das primícias da atuação pastoral, que é a habilidade da 
escuta, tem sido supervalorizada no dia a dia das aulas 
síncronas. Por um lado, as atividades avaliativas preci-
saram ser formalizadas, por outro, ocorreu um maior 
investimento nas formas de enfrentamento dos efeitos 
emocionais da pandemia. Há um grande esforço para 
valorizar e reforçar os laços de vínculo de alunos e alu-
nas e suas famílias com a escola. Conforme a lingua-
gem bíblica, a preocupação é “que ninguém se perca” 
(2 Pedro 2.39).

Ao longo desse tempo, as famílias foram desco-
brindo a importância que as aulas de Artes, de Educa-
ção Física e de Ensino Religioso e a atuação da Pas-
toral Escolar estavam tendo na vida de seus filhos e 
suas filhas. A escola tem sido marcada pela criatividade 
de ideias e ações em todas as áreas de conhecimento. 
Eventos especiais e celebrações precisaram ser via-
bilizados via lives, sejam pequenos momentos de aco-

Pastoral Escolar em tempo de pandemia
lhida no início de uma semana ou grandes 
programações, como a Semana Cultural. 
O ser humano tem essa incrível capacida-
de de ajustar-se a mudanças. Mesmo sob 
circunstâncias adversas, a celebração da 
vida não pode faltar.

A Pastoral Escolar assumiu seu 
papel de apoio à comunidade escolar em 
todos os seus níveis. Foram numerosas 
mensagens escritas e gravadas em vídeo 
e enviadas, semanalmente, por meios 
virtuais, como meditações em reuniões 

pedagógicas e administrativas, reuniões com famílias 
e alunos. Datas comemorativas ganharam uma aten-
ção especial. As ricas experiências nessa atuação têm 
demonstrado que, se a condição de afastamento social 
é um fator limitante, também tem sido uma grande 
oportunidade de escuta e integração, ainda que re-
motamente. Essa caminhada tem sido marcada pelo 
apoio mútuo, conforme a citação de Gálatas 6.2: “Le-
vai as cargas uns dos outros e, assim, cumprireis a lei 
de Cristo”.

Além do apoio no fortalecimento de vínculos, 
momentos de formação têm sido mais uma das formas 
de enfrentamento à pandemia. No mês de agosto, foi 
dado início ao Programa de formação continuada da es-
cola, com o tema A confessionalidade luterana, educação 
e pandemia. Essa formação ocorreu em três lives, con-
duzidas pelos ministros da Pastoral Escolar, a pastora 
Adriana Weege, o pastor Mauro Alberto Schwalm e por 
mim. O objetivo inicial estava centrado nos elementos 
da confessionalidade luterana e nos vínculos históricos 
da instituição, que embasam o seu Projeto Pedagógico, 
mas com o atual cenário, a formação incluiu também 
diferentes vivências deste tempo de pandemia.

Não podemos nos considerar vencidos pelos 
acontecimentos em curso, nem acreditar que o ano 
possa estar perdido. Não temos receitas para o mun-
do que virou ao avesso, porém anunciamos a espe-
rança. Cada vez mais, é preciso compartilhar, falar da 
fé e viver a esperança que nos sustenta e mobiliza, 
conforme 1 Pedro 3.15: “Estejam preparados para 
responder a todo aquele que pedir razão da esperança 
que vocês têm”. 

P. Valdemar Schultz
Centro de Ensino Médio Pastor Dohms

Porto Alegre/RS

A atuação da Pastoral Escolar tem 
-
-

des remotas. No início, no fim do mês 
de março, havia a preocupação de que a 
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Bailei na curva
Muitos são os planos no coração do homem; mas o de-

sígnio do Senhor, esse prevalecerá.
(Provérbios 19.21)

Quantos planos e quantos novos desafios vis-
lumbrávamos com alegria e otimismo nos últimos me-
ses de 2019, minha esposa Noêmia e eu, olhando para 
o novo ano. Para nós, o ano de 2020, um número lindo, 
redondo, vinte, vinte. Ah, quanta coisa boa pela frente. 
Momento de mudanças, residencial e profissional. De-
pois de 22 anos no Rio de Janeiro, um retorno desejado 
e planejado para Santa Cruz do Sul, terra de nossos 
antepassados e agora de filhos e netos.

À frente também um novo desafio profissional, 
uma assessoria pedagógica no Colégio Mauá, no qual 
prestáramos serviços nos anos de 1991 até final de 1997.

Chega o ano de 2020.
Em fevereiro, o Seminário Geral de Professores 

do Colégio Mauá, um olhar cuidadoso e de preparação 
especial para recebermos as crianças, os jovens, as fa-
mílias.

Um começo de ano letivo alegre, festivo, o Mauá 
nos seus 150 anos de história em educação, um patri-
mônio cultural do país e de expressão internacional.

Em 18 de março encerram as aulas presenciais. 
Coronavírus, Covid-19, pandemia.

Expectativas de retorno em duas ou três semanas. 
Ainda não retornamos, hoje dia 26 de agosto.
Na “Carreata da Saudade”, em 20/06/20, o en-

contro visual com alunos, alunas e famílias.
Quantas lições...
Quantas mudanças...
Aflições...
Resiliência...
Coragem...
O novo tempo reforçou princípios do Colégio 

Mauá no sentido do cuidado com a vida, com a huma-
nização. A direção geral, o serviço social, o serviço de 
psicologia e todas as lideranças com os professores 
e as professoras assumem novos desafios e abraçam 
demandas pedagógicas e de relações humanas nunca 
antes experimentadas. Um novo mundo se apresenta 
e exige ação, respostas, cuidados e determinação para 
bem orientar e fortificar vínculos que, na normalidade, 
se completavam no convívio presencial.

Uma tarefa difícil, mas não impossível. A escola, 
professores e professoras, famílias, em especial os alu-
nos e as alunas, enfim, todos viveram e vivem novas 
formas de ações e interações a distância com novos 
temperos, novos ajustes e novos laços que, por serem 
diferentes, já trazem os seus desafios. A inovação, o 
inusitado, o improviso, por vezes, foi e está sendo um 
caminho interessante para aprendizagens que se fa-
zem ricas pelo contexto de novidade e por suas dificul-
dades. A superação aqui envolve todos os sujeitos do 
processo e traz méritos para todos.

E o nosso mundo pessoal? E os nossos sonhos 
para 2020?

Que guinada brusca, depois de mais de quatro 
décadas de atuação profissional no mundo educacional 
com cenários no Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Rio 
de Janeiro, onde vivemos realidades complexas, agora 
uma pandemia, um mundo inusitado, o desconhecido 
no horizonte.

Será que “bailamos na curva”?
Não. Porque somos parte de um corpo maior. 

Encontramos luz, esperança e vontade de superação 
com colegas, amigos, amigas e familiares. O quanto 
somos interdependentes para os nossos passos na ca-
minhada que se faz juntos!

Hoje, manifestamos nossa gratidão a Deus, que 
permitiu e permite os nossos sonhos, o nosso planejar 
e o realizar segundo a sua vontade. Fica a convicção 
de que essa vontade divina traz, de fato, esperança e 
realizações a seu tempo. 

Valdomiro Dockhorn
Colégio Mauá

Santa Cruz do Sul/RS

Noemia e Valdomiro DockhornNoemia e Valdomiro Dockhorn

“Carreata da Saudade” – Colégio Mauá – 20/06/2020
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10/02 – Início do 
ano letivo. Reunião. Pla-
nejamento. Abraços, mui-
tos abraços. Abraços de 
saudade, abraços de boas-
-vindas, abraços de amor. 
A Escola Duque comple-
taria 170 anos de atuação 
na cidade de Sapiranga e 
o que tínhamos naquele 
momento eram expecta-
tivas, muitas expectativas para um 
ano recheado de atividades.

12/02 – Dia de receber nos-
sos alunos e nossas alunas para este 
que seria um ano de muitas come-
morações. Todos animados. Mais 
um dia de abraços, muitos abraços. 
O ano letivo iniciava!

16/03 – Uma tensão no ar. 
A doença invisível e desconhecida 
estava no Brasil e o medo da con-
taminação começava a fazer parte 
do nosso cotidiano. Reuniões. An-
gústia. Decisões. Todos se mobi-
lizavam para encontrar uma forma 
segura de continuar nossa vida 
normal. Nem sabíamos ainda que o 
“antigo normal” já não mais existia.

17/03 – Decisões. Angústia. 
Medo. Insegurança. Aulas cance-
ladas. Todos para casa. Previsão de 
volta em 15 dias. O que vou fazer em 

2020: incerteza, medo, cansaço
casa durante esse tempo? 
Será que aguento? 

20/03 – Vamos en-
caminhar atividades para 
os alunos e as alunas por 
meio do Classroom. As-
sim mantemos o contato 
e eles ficam conectados 
com a escola, conosco! 
Angústia. Incertezas. 
Primeira atividade envia-

da: uma carta endereçada a alguém 
especial falando sobre a situação de 
isolamento (que duraria 15 dias).

04/04 – Conversa no What-
sapp. Grupo da escola. Angústia. 
Medo. Dúvidas. Vamos voltar dia 
06? Precisamos voltar para a es-
cola! Estou com saudades! Estou 
angustiada! Não sei o que pensar! 
Calma! Cuidados!

15/04 – Angústia. Medo. Ál-
cool em gel. Fique em casa! Pija-
ma, chinelo de pelo, isolamento. 
Até quando vamos aguentar? Vai 
passar! 

30/04 – A angústia só aumen-
ta. Não vamos voltar agora! Previ-
são de volta dia 30/05. O que está 
acontecendo? Como ficarão nossos 
alunos e nossas alunas? Perdere-
mos o ano? Não tem como ensinar 
assim! Está difícil! Angústia. Medo. 

Cuidados. Álcool em gel. Início das 
aulas on-line, pelo Google Meet.

11/05 – Distanciamento con-
trolado no RS. Bandeiras. Álcool 
em gel. Máscara obrigatória. Pro-
tocolos. E nossos alunos e alunas? 
Como estão lidando com a situação? 
Relatos de muitas dificuldades em 
aprender de forma on-line. Preocu-
pação. Cuidados. Fique em casa!

1º/07 – Aniversário de 170 
anos da nossa escola – Duque. Que 
vontade de abraçar, de estar junto! 
Tantos planos! Por que isso está 
acontecendo? Incertezas. Medo. 
Cansaço. Fique em casa!

08/08 – Brasil ultrapassa 100 
mil mortes com a doença Covid-19. 
Até quando ficaremos nessa situa-
ção? Que saudade dos nossos alu-
nos e alunas! Aulas on-line. Como 
eles estão por trás das câmeras? 
Tristes? Cansados? Estressados? 
Quais serão as consequências de 
tudo isso? Como será nosso “novo 
normal”? Por quê? Até quando? In-
certezas. Muito, mas muito cansa-
ço! Até quando? 

Profª Maira Bernardes
Centro Sinodal de

Ensino Médio Sapiranga
Sapiranga/RS

10/02 – Início do 
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taria 170 anos de atuação 
na cidade de Sapiranga e 
o que tínhamos naquele 

-

casa durante esse tempo? 
Será que aguento? 

caminhar atividades para 
os alunos e as alunas por 
meio do 
sim mantemos o contato 
e eles ficam conectados 
com a escola, conosco! 
Angústia. Incertezas. 
Primeira atividade envia

Pensei que tudo estava sob meu controle: 
casa – escola – família – convivência com amigos 
– academia – caminhadas – visita aos filhos – via-
gens... Tudo possivelmente organizado e plane-
jado e, “de repente, não mais que de repente”, 
uma notícia vinda do Oriente, um tal de coro-
navírus, muda tudo, abala minhas estruturas e 
questiona “o meu, o teu, o nosso normal”.

Assim, fui jogada numa montanha-russa 
que eu nem havia escolhido brincar, com muitas 
subidas, descidas, looping assustadores, de tirar 
o fôlego, cheia de emoção e de medo do novo, do desco-
nhecido, até estabelecendo uma ansiedade duradoura.

Sumiram com meu chão! Cadê ele?

Por conseguinte, nosso novo momento ini-
ciou com a notícia da necessidade de nos afastarmos, 

Pensei que tudo estava sob meu controle: 
casa – escola – família – convivência com amigos 

-
-

jado e, “de repente, não mais que de repente”, 
-

navírus, muda tudo, abala minhas estruturas e 

Assim, fui jogada numa montanha-russa 
que eu nem havia escolhido brincar, com muitas 

 assustadores, de tirar 
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 paralisarmos nossas atividades cotidianas. A princípio, 
todo mundo meio perdido, pois é, fazer o quê? Dessa 
forma, estabeleceu-se o receio, ou melhor dizendo, o 
medo, com muitos cuidados e atitudes de prevenção 
para evitar o contágio.

Assim, passou a se apresentar o mês de março, 
após o dia 17: uma semana de incertezas, medo e cal-
maria, “todos em casa” era a nova ordem, o novo mo-
mento de nossas vidas.

A partir da segunda semana, a escola passou 
a nos apresentar uma nova realidade profissional: “é 
necessário pensar em aulas a serem desenvolvidas a 
distância”. A notícia caiu feito uma chuva de pedras 
incandescentes, lançadas do âmago de um vulcão. Ao 
mesmo tempo, era espetáculo que iluminava e aque-
cia, fazendo com que nos movimentássemos suces-
sivamente em várias direções, tentando encontrar o 
melhor caminho. Iniciamos de leve, com atividades de 
pesquisa e elaboração de trabalhos, porém havíamos, 
neste ano, aderido a uma proposta nova, materiais no-
vos, de autores diferentes dos que usávamos, inclusive 
com plataforma digital. E agora, como proceder? Como 
aprender? Quais tecnologias mais adequadas? Apa-
recer na frente da câmera? Falar sem gaguejar? IM-
POSSÍVEL! – declarei. Passei a ter dias muito longos, 
sucedidos de noites curtas e mal dormidas, porém era 
preciso reagir, pois a aposentadoria está um pouco dis-
tante e ainda não desejada. 

Muitas lives assistidas, uma equipe de suporte da 
escola muito paciente e forte, preparando inúmeros tu-
toriais, então comecei, junto aos colegas, a procurar ca-
minhos. Inicialmente, PowerPoint gravado, salva mp4, 
sobe para o YouTube... e lá se iam horas de trabalho e 
de desespero, porque havia um cronograma de posta-
gem a ser cumprido e a internet que não colaborava... 
Apesar de todas as dificuldades que iam sendo enfren-
tadas, procurava fazer breves vídeos para os alunos e 
as alunas, tentando motivá-los para a aprendizagem e 
para os cuidados necessários para mantermos a saúde 
e bom ânimo.

A Geografia e os conhecimentos pertinentes 
precisavam se manter claros, consolidados e, ao mes-
mo tempo, versáteis. Muitos desafios, novos termos 
foram sendo incorporados ao nosso dia a dia: gravar, 
postar na plataforma, instalar programa (que traz pa-
lavras em inglês, então procura-se o dicionário, não, 
o tradutor do celular é mais rápido...); nova forma de 
apresentação, distribuição e organização dos conteú-
dos, bem como diferentes formas de apresentá-los aos 
alunos e às alunas; estuda-se, pensa-se em como pro-
pô-los e que resultem em aprendizagem, elabora-se o 
roteiro, dá-se uma melhorada no visual, liga-se a câme-

ra, inicia-se a gravação, o tempo está correndo, vídeo 
quase concluído, contagem regressiva, é despedir-se 
e... cai a internet, NADA SALVO! Choro, desespero, 
lava-se o rosto, disfarça-se com base, rímel e batom 
(dentro de casa pode), liga-se a câmera e começa-se 
tudo outra vez.

Há muitas realidades: para aqueles que possuíam 
maior domínio no uso das tecnologias talvez tenha sido 
mais fácil, mas, por outro lado, é possível que esses 
tivessem crianças em casa que também precisavam 
ser alimentadas, cuidadas e auxiliadas nas tarefas en-
viadas pela escola; por outro lado, havia aqueles quase 
sem noção do uso de tecnologias para preparação de 
suas aulas, residências sem internet ou com velocidade 
reduzida para dar conta dos “novos normais” tecnoló-
gicos e muitas outras situações. Havia também a ne-
cessidade de considerarmos a multiplicidade de idade 
dos profissionais em educação, grande parte deles mais 
familiarizados com papel, caneta e ouvidos atentos. No 
meu caso, dominava bem o Word e razoavelmente o 
PowerPoint nas tarefas básicas para produções a serem 
desenvolvidas de modo presencial. Foi preciso apren-
der muito das operações tecnológicas necessárias e 
conhecer o material novo para as séries do 7º ano do 
ensino fundamental até o 1º ano do ensino médio, além 
de ter outro material, autores e proposta para o restan-
te do ensino médio.

Pensando na chuva de pedras incandescentes ex-
pelidas pelo vulcão, ainda estou na área, porém desen-
volvi estratégias e me distanciei do centro de tal forma 
que me sinto mais segura em meu novo caminhar pe-
dagógico. Juntamente com os alunos e as alunas, pais, 
mães, colegas e equipe de apoio, temos enfrentado es-
ses tempos difíceis. Talvez, num futuro não tão distan-
te, tenhamos saudades desses dias de isolamento e da 
sua nova realidade, do seu quase jargão “novo normal”, 
“fique em casa”, “use máscara”, “lave as mãos”, “use 
álcool em gel”... 

Creio que, se não dermos uma guinada em nossa 
forma de viver, consumir, lidar com o lixo e consequen-
te cuidado com a natureza, teremos outros eventos 
grandiosos que receberão outros nomes; porém isso 
ficará para uma outra discussão, ou melhor, tomara que 
eu esteja totalmente equivocada. Quero voltar a convi-
ver, abraçar, beijar, bater papo, “matear”, enfim, estar 
rodeada de alunos e alunas numa sala de aula, pois é lá 
que minha paixão de ensinar e aprender pode melhor 
se efetivar.

Profª Nair Dill Hinnah
Colégio Evangélico Panambi

Panambi/RS
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Em videoconferência 
de professores e professoras, 
equipe e direção do Colégio 
Sinodal Tramandaí, surgiram 
alguns aspectos significativos 
relacionados com percepções 
neste tempo de pandemia (após 
dois meses de isolamento). 
Certamente estão relaciona-
dos com elementos presentes 
em todas as escolas vinculadas 
à Rede Sinodal de Educação. 

De acordo com as necessidades da ocasião, o 
encontro foi virtual, mediante uso de recurso de co-
municação simultânea em rede. Houve muita abertura 
e envolvimento de cada pessoa ao falar de si naquele 
encontro. O que segue é a compilação de manifesta-
ções, sem quantificação. As manifestações reproduzem 
bem o que se estava sentindo naquele momento. Nes-
se sentido, este relato é uma espécie de “fotografia” 
das percepções naqueles dias. Dentre as mais variadas 
manifestações, as seguintes palavras e os seguintes te-
mas foram os mais recorrentes:
1. INÍCIO: O processo de adaptação a uma situação 

nova, que parecia irreal e insuperável, foi difícil. 
Acostumados com a tarefa de partilhar conheci-
mento em sala de aula, professores e professora vi-
ram-se na necessidade de estudar, de buscar novos 
horizontes para darem continuidade ao processo 
educacional de forma adequada fora do colégio. Foi 
necessário aprender a fazer uso de recursos cuja 
existência era conhecida, mas que não integravam 
a prática educacional diária. Foi necessário, por 
exemplo, um esforço imenso para superar a bar-
reira trazida pela exposição em vídeo (“falar com 
a câmera”, longe dos alunos?); informática e suas 
tecnologias passaram a integrar o dia a dia (e havia 
muito a aprender).

2. DESAFIO: O momento histórico e a necessidade 
de recesso de atividades escolares presenciais co-
locaram a escola e seus profissionais diante de uma 
nova demanda. Tornou-se necessário aprender e 
ensaiar novos jeitos de realizar as tarefas rotinei-
ras antes dominadas com facilidade. E isso não caiu 
pronto das nuvens. Foi preciso trabalhar dobrado.

3. INCÔMODO: a) No início houve muito desconfor-
to, pois foi novidade em excesso em pouco tempo; 
isso gerou tensões pessoais e profissionais; b) algu-
mas atividades e tarefas demandaram mais tempo 
do que o desejado para serem sanadas e foi preciso 
lidar com inadequações reincidentes; c) nem tudo 
foi integralmente resolvido e (ainda) há dúvidas que 
persistem.

Profissionais da educação em meio à 
pandemia de Covid-19: um “retrato”

4. ANSIEDADE: A solidão profissional, o afastamen-
to de familiares, de amigos e amigas e a interrup-
ção da rotina alimentaram a sensação de esva-
ziamento. Confundiram-se aspectos pessoais, os 
jeitos de cada um, com atividades profissionais e 
vida familiar. A função educacional pressupõe con-
vívio, proximidade, olho no olho. Muitas coisas se 
esclarecem também com olhares, não apenas com 
palavras. Inquietações diante de aspectos técnicos 
do (novo) trabalho alimentaram a ansiedade: a) 
muitos e-mails (contato virtual) e nada de olhares; 
b) angústia em relação ao futuro por saber que há 
muito trabalho pela frente (avaliações, retomada 
de assuntos).

5. ROTINA NOVA: Depois de reequilibrar-se e obter 
certo domínio de jeitos novos, muitos aspectos se 
mostraram bem resolvidos; o que antes parecia ser 
uma grande dificuldade adquiriu contornos favorá-
veis. Passou-se por processos de criação de novas 
rotinas, o que era necessário para viabilizar dinâmi-
cas educacionais produtivas.

6. SAUDADE: Anseio pela retomada do contato, da 
convivência com alunos e alunas e suas famílias, das 
conversas, da convivência na sala de professores e 
professoras, dos intervalos e do cafezinho, das risa-
das e até das polêmicas cotidianas. Enfim, sentia-se 
uma grande carência da vida dentro do colégio! Com 
o passar do tempo, misturavam-se resignação e boa 
dose de carência do dia a dia profissional.

7. SAÚDE: Naquela ocasião, houve poucas manifes-
tações de preocupação efetiva por causa do vírus 
e da Covid-19. Todos estavam bem e dedicados 
ao cuidado, a despeito de algumas preocupações 
em manter o equilíbrio pessoal por causa do iso-
lamento social. Entrementes, três meses depois, 
o quadro é outro. A contaminação se aproximou, 
com casos de internação e, inclusive, de óbitos 
em famílias próximas de professores e professo-
ras. A espiritualidade se fez presente na forma da 
intercessão!

8. FAMÍLIA: Há certa sobrecarga por causa da inten-
sidade de convivência e da restrição de “válvulas de 
escape”. Mas há também o lado reverso da crise: 
em alguns casos lembrou-se que poder ficar com os 
filhos e as filhas teve um efeito muito positivo na 
aproximação, na amorosidade.

9. EQUIPE: Fundamental o papel desempenhado por 
pessoas atuantes na equipe; suporte acolhedor e 
respeitoso fez e faz toda a diferença, favorecendo a 
sensação de pertença. Mesmo uma cobrança, quan-
do se percebe que é para o bem do todo e boa reali-
zação da função, é bem-vinda. 

Em videoconferência 
de professores e professoras, 
equipe e direção do Colégio 
Sinodal Tramandaí, surgiram 
alguns aspectos significativos 
relacionados com percepções 
neste tempo de pandemia (após 
dois meses de isolamento). 

-
dos com elementos presentes 
em todas as escolas vinculadas 
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De um momento para outro 
chegou a notícia: ficaremos tem-
porariamente fora da escola em 
resposta à pandemia do novo coro-
navírus. Nesse instante, nem pro-
fessores e professoras, nem alunos 
e alunas imaginaram como seria 
esse período e muito menos o que 
enfrentaríamos nesse período de 
isolamento social. Permanecer todo 
esse tempo reclusos em casa não é 
tarefa fácil, nem para pais e mães, 
nem para as crianças, nem para pro-
fessores e professoras. 

Aos pais e às mães foi passa-
da uma árdua missão: dar conta do 
trabalho, afazeres de casa, cuidar dos 
filhos e das filhas e agora também 
colaborar na aquisição da aprendi-
zagem escolar da criançada. Isso se 
tornou um grande desafio para mui-
tas famílias. Pais, mães e responsá-
veis mudaram suas rotinas e muitos, 
inclusive, seu jeito de pensar e edu-
car seus filhos e suas filhas. 

Aos professores e às professo-
ras, que rapidamente tiveram que se 
adaptar e se desafiar a lidar com a tec-
nologia e ministrar aulas a distância. 

As crianças aprenderam a ter 
autonomia frente a esse ensino por 
meio dessas inovações, onde foram 
desafiadas a se sentir unidas, mes-
mo distantes. Esse afastamento de 
colegas e amigos e amigas da esco-
la e também de pessoas queridas 
e familiares gerou um sentimento 
de saudades desse convívio social. 
A rotina em casa, muitas vezes, se 
tornou estressante e monótona, por 
serem sempre os mesmos brinque-

Um desafio para todos

dos e brincadeiras, bem como ler 
sempre os mesmos livros.

A importância em desenvol-
ver atividades que permitam am-
pliar a capacidade de autocontrole 
físico e emocional dessas crianças é 
fundamental. E para nós, professo-
res e professoras, ficou claro que é 
tempo de reinventar.

Como professora, domino 
muitas técnicas em sala de aula, e 
agora me dedico ao desafio de inovar 
em casa. O quarto dos meus filhos 
virou a mais linda e decorada sala 
de aula com atrativos visuais. Nos 
aniversários dos meus alunos e alu-
nas ou naquela data tão especial (Dia 
das Mães, dos Pais, dos Avós, festa 
junina...), decoro o ambiente e jun-
tos fizemos aquela festa virtual. As 
crianças precisam ser amadas; seu 

psicológico também está sensível, 
então procuro fazer com que esses 
momentos sejam inesquecíveis. 
Como professora, estou inovando e 
valorizando esses momentos únicos 
para torná-los mais felizes, por mais 
simples que sejam. A criatividade 
em tornar minhas aulas atraentes e 
cativantes para alunos e alunas me 
motiva a inovar nesta nova etapa da 
educação. A incorporação de novas 
tecnologias e a educação estão in-
terligadas, e mais do que nunca esta-
mos aprendendo a aprender. 

Este período de reclusão social 
está sendo um desafio para todos. 

Profª Solange Cristina Fries
Escola Sinodal Sete de Setembro

Não-Me-Toque/RS

10. FUTURO: Em relação a essa dimensão, houve 
abordagens diferentes e até mesmo dissonantes: 
a) alguns expressaram grande anseio por voltar; b) 
outros disseram que não tinham pressa; c) o conta-
to é ansiosamente desejado, mas ao mesmo tempo 
sabe-se que poderá ser perigoso (aqui se manifesta 
o conflito entre emoção e razão); d) sabe-se que o 
recomeço será tenso e intenso.

Esse relato tem atrás de si muitos rostos, mui-
tas vivências. Os rostos não podem ser vistos, mas 
as vivências podem ser sentidas e ecoam por trás das 
palavras. O que transparece no relato evidencia preo-

cupações, buscas, dedicação, receios, alegrias. Mes-
clam-se aspectos profissionais e aspectos pessoais, 
aspectos técnicos e aspectos humanos. É o retrato de 
um momento do grupo, certamente muito parecido a 
tantos outros. Sinaliza superações, limitações e, acima 
de tudo, uma procura comum inspirada por resiliência: 
continuar fazendo o que, um dia, se decidiu fazer: ensi-
nar e viabilizar aprendizado!

P. Mauro Alberto Schwalm 
Colégio Sinodal Tramandaí 

Tramandaí/RS
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Neste tempo em que nos colocamos em experiên-
cias inéditas, compartilhamos do pensamento de Sócrates 
a respeito de sua célebre frase “só sei que nada sei” no 
momento de planejar as aulas síncronas. Observamos à 
nossa frente um imenso desafio que desmembra não ape-
nas o modo de nos relacionar com os educandos, mas a 
possibilidade de interagir e observar a aprendizagem de-
les. 

O fazer docente está entrelaçado nas relações com 
os educandos, planejamos as atividades de acordo com o 
ritmo de cada grupo, observando o desenvolvimento de 
cada um dentro do grupo ao qual pertencem. Mas como 
fazer isso com tão pouco tempo para interagir? Era funda-
mental estabelecer o maior tempo possível de interação 
com os educandos e propiciar espaços para as dúvidas e 
para um ensino colaborativo. 

O medo e a insegurança para se expor neste novo 
modo de se relacionar atingiram a todos, por isso se fez 
fundamental criar um ambiente de segurança para a par-
ticipação de todos e salientar de forma verbal e atitudinal 
durante as aulas virtuais a importância que cada questio-
namento possuía para o nosso fazer docente, nos possi-
bilitando compreender os avanços e retrocessos obtidos.

Procuramos propiciar momentos mais estrutura-
dos para os questionamentos que surgem quando expo-
mos um conteúdo novo e realizamos as correções das 

atividades juntos. Salientamos para a turma que vivemos 
um momento em que a colaboração entre todos os se-
res humanos se faz fundamental e necessária e isso não 
é diferente em nossas aulas virtuais. Demonstramos essa 
colaboração por meio do respeito em aguardar o colega 
que não conseguiu compreender a resposta e solicita que 
ela seja repetida; ou aquele colega que solicita a repeti-
ção da explicação; ou quando necessita de outro exemplo 
para compreender melhor o conteúdo que acabou de ser 
explicado.

Essas explanações de solicitação de respeito e 
empatia, que reforçamos durante as aulas virtuais, bus-
cam também fortalecer o sentimento de pertencimento 
e coletividade, que está fragilizado pelo distanciamento 
físico. Temos percebido no nosso grupo que mesmo os 
educandos mais tímidos têm participado em algum mo-
mento das aulas, são poucos aqueles que preferem fechar 
as câmeras, pois prevalece a vontade de interagir durante 
as atividades, sem medo ou receio. Assim, torna-se fun-
damental a criação de um ambiente virtual seguro e aco-
lhedor, neste novo formato de aulas e de interações.

Professoras Ana Sahagoff Arend, Juliane da Rocha, 
Márjori Bez Réus

Colégio Sinodal do Salvador
Porto Alegre/RS

Ambiente virtual:
um novo formato de sala de aula

E tudo começou assim, de repente, sem aviso 
prévio. Professor, o que fazer agora? E como fazer? Foi 
necessário repensar, criar, construir, desconstruir e re-
inventar o que “funcionava” para que a escola seguisse 
“funcionando”. Estávamos diante de um novo cenário e 
precisaríamos fazer com que tudo seguisse, da melhor 
maneira possível. E assim foi feito e está dando certo!

Certo dia, pensamos que voltaríamos às aulas presen-
ciais. Logo, nos entristecemos. Não voltamos, e cada um ao 
seu modo precisou trabalhar isso dentro de si! Outro dia, 
ficamos alegres quando conseguimos acessar, sem proble-
mas, o portal e postar uma aula para as turmas. E deu certo. 

E mais uma vez... Vamos voltar! Oba! Não, não 
vamos retornar! E mais planejamento, angústias e incer-
tezas. Na verdade, depois de tanto tempo, dúvidas ainda 
pairam sobre as cabeças dos professores e das professo-
ras. Entretanto, o professor, a professora é um ser que 
está disponível para oferecer tudo o que há de melhor. E 
assim tem feito! Planeja, grava vídeo, edita, cria recursos, 
atende pais e mães, atende crianças, corrige cadernos, 
participa de reuniões pedagógicas, reuniões com parale-
las, estuda, faz cursos, responde e-mails, Whatsapp etc. O 
professor, a professora segue aprendendo e oferecendo o 
que tem de melhor.

Cabe ressaltar que NINGUÉM consegue nada so-
zinho. Todo choro, toda angústia e incerteza foram e con-
tinuam sendo compartilhados. Só há êxito na caminhada, 

Atuação e parceria em tempo de pandemia
quando ela é feita de mãos dadas. O trabalho de um pro-
fessor, de uma professora que recebe o apoio de sua equi-
pe pedagógica parece ser mais leve, em que cada um faz o 
seu melhor, e juntos optam e tomam decisões importan-
tes em PARCERIA. Não digo que não haja dificuldades, 
elas existem sim. Mas quando há partilha, até mesmo das 
situações mais difíceis, há mais leveza na caminhada.

O professor, a professora, quando tem alguém 
apoiando, lhe dando o suporte necessário para seguir na 
busca do melhor para as crianças, consegue se desvenci-
lhar de qualquer obstáculo e mostrar com alegria sua arte 
de ensinar. Portanto, amigo professor, amiga professora, 
que está chateado, triste e com vários receios, não desa-
nime. Chore e reclame (desabafe), mas não deixe essas 
emoções tomar conta de você. Sabe por quê? Porque você 
realmente está fazendo o seu melhor!

Só um pedido eu lhe faço, querido professor, que-
rida professora: não esqueça NUNCA de SORRIR! Seu 
sorriso pode levar ânimo para muitas crianças, e tenha a 
certeza de que muitas crianças esperam ansiosas o sor-
riso do seu professor, da sua professora na tela do seu 
computador.

Professoras Ana Sahagoff Arend, Daiane Franco, 
Graziela Zechin, Jonia Duarte

Colégio Sinodal do Salvador
Porto Alegre/RS
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Sou educadora mu-
sical e dar aula de Música 
é uma das minhas paixões! 
Ouvir crianças cantando, 
ver seus movimentos, 
acompanhar seus ritmos, 
criar sons, melodias e ges-
tos. Desfrutar da presença 
das crianças, que, com sua 
simplicidade e inocência, 
me ensinam a cada dia o prazer de 
ensinar e aprender com elas. Dar as 
mãos, brincar de roda, chocalho, vio-
lão, sentar no chão, fazer um jogo, 
bater palmas, bater copos, brincar 
de cantar e de dançar. Continuamos 
com tudo isso, porém a sós. Ver a 
boquinha das crianças do outro lado 
da tela do computador, articulando 
as palavras das canções e eu, aqui, 
cantando e tocando, a sós, em meu 
escritório e imaginando suas vozes, 

-
sical e dar aula de Música 
é uma das minhas paixões! 
Ouvir crianças cantando, 
ver seus movimentos, 
acompanhar seus ritmos, 
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das crianças, que, com sua 
simplicidade e inocência, 
me ensinam a cada dia o prazer de 

Quando escolhemos entrar no mundo educa-
cional, sabemos que iremos enfrentar muitos desa-
fios, que iremos conviver com pessoas diferentes, que 
acontecerão mudanças ao longo dos anos, que iremos 
viver emoções incríveis, chorar às vezes e rir também. 
E sabemos que teremos de fazer muitas escolhas.

Porém, jamais, em décadas de dedicação à vida 
escolar, imaginamos viver um ano letivo tão diferente, 
conviver com o silêncio na escola, com as salas de aula 
vazias, com o ginásio fechado, a quadra sem bola, o par-
quinho sem risos... Nos corredores, só o vento e uma 
saudade bem diferente.

Vivenciar uma pandemia mundial foi a escolha 
que a escola não fez. Fechar as portas das salas de aula 
não estava em nosso planejamento anual. Preparamo-
-nos para um ano cheio de novidades e de vivências, 
de programações esportivas e culturais, as quais conti-
nuam na agenda, à espera de um novo normal.

Em pouco mais de quatro meses, enfrentamos, 
sem escolher, um certo “reinventar” das relações e 
dos ambientes escolares, transformando salas e quar-
tos em uma extensão da escola em nome da manuten-
ção da aprendizagem. Nossos professores estão sendo 
desafiados diariamente a reconstruir formas de ensi-
nar, e nossos alunos e alunas vencendo a distância e 
reencontrando maneiras de conviver longe de um dos 
espaços mais significativos para a formação pessoal e 
profissional na vida, que é a escola. E nós, na lideran-
ça, aprendendo a entender, compreender e liderar em 
um momento que jamais imaginamos vivenciar, com o 

A escolha que a escola não fez

apoio de uma equipe comprometida em zelar conosco 
pela educação.

Aqui, logo ali e no mundo inteiro, buscamos res-
postas para o “quando” e o “como será”, o “se” e “o que 
virá”, sob a expectativa e a responsabilidade de encon-
trar o que é certo e possível para um “hoje”que a escola 
não escolheu. Das certezas, guardamos a que cada um 
de nós está fazendo seu melhor porque, independente 
do momento, acreditamos e amamos a educação!

A escola não fez essa escolha, mas a enfrenta 
com dignidade, cuidado, amor e responsabilidade!

Diretora Leila Rúbia Zielke Rebelatto 
Instituto Sinodal da Paz – Ijuí/RS

A sós
é algo que jamais poderia 
conceber! Ninguém me 
disse que seria desse jei-
to! Não fui preparada para 
isso! Muito difícil musica-
lizar assim! 

Eu acredito que 
uma aprendizagem signi-
ficativa passa pelos sen-
tidos, pela presença, pelo 

olhar, pela troca e convívio em gru-
po. Sim, se aprende muito em gru-
po! A sós, as coisas podem ser bem 
diferentes... que graça tem fazer 
um jogo de bater mãos sem outro 
par de mãos? Brincar de roda sem 
roda? Ou inventar uma coreografia 
sem os colegas? E formar uma ban-
da na sala de aula sem estar nela? 
Nesse novo formato é tudo muito 
solitário, no entanto, acredito que 
a melhor saída que nossas crianças 

poderiam encontrar está naquilo 
que elas sabem fazer de melhor: 
imaginar, fazer de conta! Transfor-
mar o momento virtual ou a aula 
síncrona num espaço de imagina-
ção, onde tudo é possível!

O desafio se impôs e quase 
nos tirou o chão, porém, ao mesmo 
tempo, nos levou a apoiar nossos 
ideais em bases desconhecidas, que 
nos obrigaram a desconstruir tudo 
o que acreditávamos e reinventar a 
educação musical. Temos que acre-
ditar que nada está sendo em vão, 
pois a música tem esse poder de 
atravessar obstáculos, causar sensa-
ções, promover aprendizagem e es-
timular musicalidade, mesmo a sós.

Profª Maira Weyrich Sträher
Colégio Sinodal do Salvador

Porto Alegre/RS
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Em tempos de pandemia, com muitas mudanças 
em nossa rotina, buscamos, por meio de um trabalho 
interdisciplinar proposto a nossos alunos e nossas alu-
nas do ensino fundamental II e apresentado por eles 
e elas em forma de vídeo, saber o que pensam, sen-
tem e como avaliam esse “novo normal”. Registramos 
aqui uma síntese dos relatos de alunos do 6º ano e, em 
função do número de alunos e alunas envolvidos, utili-
zaremos apenas alguns dentre os muitos depoimentos 
coletados para ilustrar nossa análise.

Quando questionada sobre o que representa a 
pandemia e quais as principais mudanças ocor-
ridas em suas vidas, a aluna Luiza Gabriela da Silva 

resumiu: “Uma nova doença, em que um vírus está se 
espalhando por diversos países e mudando a vida das 
pessoas”. Para Vitor Hugo Backes da Silva, ela “repre-
senta o medo, o isolamento, ficar longe de quem a gente 
gosta e das coisas que a gente gosta”. Gustavo Buss Su-
til complementa: “A pandemia traz tristeza, angústia, so-
lidão, mas também mostra que temos que dar valor para 
quem está perto da gente”. Para muitos, é uma possibi-
lidade de conversar mais em família, jogar, divertir-se 
juntos, ter o pai e a mãe mais tempo em casa. Adrianus 
Reuter de Oliveira relata que “o ficar em casa com meu 
pai e minha mãe é muito bom, mas o ficar em casa longe 
do contato físico da escola, dos amigos, das voltas de bi-
cicleta e do jogo de bola é muito ruim”. 

Memórias da pandemia
aos olhos de nossos alunos

Agora, estudar é de forma remota e, sobre 
isso, Umberto Oliveira Fontana acrescenta: “Acordo 
às 6h30 da manhã, como num dia normal, mas não me 
arrumo para ir ao colégio; ligo meu notebook, entro na 
aula on-line, que os professores já postaram o link do 
Meet. Eu acho que não poderia ser melhor, mas, às ve-
zes, o problema é a internet”. Murilo Otávio Wilmsen 
Feiden complementa considerando que um dos gran-
des ganhos é o conhecimento adquirido na área de tec-
nologia educacional: “Antes da pandemia eu usava o 
computador muito pouco e agora estou usando muito. 
Isso possibilitou que eu aprendesse a usar ferramen-
tas como o Word, novas plataformas, como o Classroom 
e o Meet, e melhorasse a minha digitação. Comecei a 
abrir o meu Gmail todos os dias e eu nunca fiz isso”. O 
afastamento de amigos, amigas, professores e profes-
soras, que era para ser de alguns dias, já dura meses, e 
é “normal” vê-los a distância.

A percepção dos alunos e das alunas em relação 
ao cuidado que devemos ter com nossa saúde fí-
sica e mental é algo marcante. Citam o ser humano 
como alguém frágil diante de um vírus perigoso, que 
causou adoecimento e milhares de mortes no mundo 
inteiro. Ficar em casa para evitar aglomerações e con-
tatos físicos passou a ser uma missão.

Sobre as lições deixadas pela pandemia, 
percebemos o quanto aplicam o altruísmo e a empa-
tia, afirmando que devemos nos importar mais com os 
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Cerca de uma semana antes da quarentena come-
çar, eu lembro que os estudantes estavam brincando e 
torcendo para que ficássemos de quarentena, afinal se-
riam só duas semanas. Quem não gostaria de duas se-
manas em casa? E aconteceu. Dia 18 de março, a qua-
rentena iniciou para todos do Duque. As aulas e ativi-
dades on-line começaram, veio o isolamento social etc.

Aos poucos, fui me dando conta de que não 
seriam apenas 14 dias em casa. As duas semanas se 
transformaram em dois meses, logo três, e assim se-
guiu até o momento atual, em que completam quase 
cinco meses que estamos de quarentena.

Na minha cabeça, a ficha ainda não caiu sobre 
tudo que está acontecendo fora do meu apartamento. 
Tenho consciência de que estamos em meio a uma pan-
demia, em isolamento social, com um vírus letal lá fora, 
e mesmo assim a ficha ainda não caiu. Pessoas próxi-
mas a mim testaram positivo para o vírus; pessoas não 
tão próximas também. E a ficha ainda não caiu.

No início, eu não tinha bem uma rotina. Às ve-
zes, eu acordava às 7 horas da manhã; outras, acordava 
ao meio-dia. Com o passar do tempo, criei uma rotina e 
está sendo uma das coisas que mais está me ajudando 
a não enlouquecer. Tenho horário para acordar e fazer 
meus temas, faço exercícios, yoga, leio, passo tempo 
com a família, assisto a séries e filmes. Assim passam 
meus dias.

Nas últimas duas semanas foi mais fácil esque-
cer tudo o que está acontecendo. Meu pai e minha mãe 
estão de férias e passam seus dias comigo e com a mi-
nha irmã. Quando eles estão em casa, até parece que 

Quando 14 (dias) viram mais de cem
estamos todos de férias 
e não no meio de uma 
pandemia.

Eu posso afirmar 
que ficar por tanto tem-
po em isolamento não 
é fácil para ninguém e, 
por esse motivo, sou 
cada vez mais grata pelos 
meus privilégios. Poder 
estudar em uma escola 
privada e continuar ten-
do aulas on-line, ter uma casa quente nos dias frios, ter 
meu pai e minha mãe trabalhando e tendo condições de 
bancar todos os gastos. Cada vez mais penso como deve 
estar sendo difícil para as pessoas que foram demitidas, 
que não estão tendo aulas e, principalmente, que não 
têm condições de bancar todos os custos desse período. 
Isso sem considerar os que contraíram o vírus e os entes 
daquelas que acabaram falecendo por conta do mesmo.

A ação preventiva mais difícil, porém eficiente, 
a se tomar é o isolamento social. Junto com o uso de 
máscaras, lavar bem as mãos e usar álcool em gel, coi-
sas que todos deveriam estar fazendo. Fazendo isso, 
além de nos prevenir, também estamos cuidando da-
queles e daquelas à nossa volta.

Natália Cristine Schaefer Dresch
– estudante 9º ano do EF

Centro Sinodal de Ensino Médio Sapiranga
Sapiranga/RS

estamos todos de férias 
e não no meio de uma 

Eu posso afirmar 
-

po em isolamento não 
é fácil para ninguém e, 
por esse motivo, sou 
cada vez mais grata pelos 
meus privilégios. Poder 
estudar em uma escola 

-

outros, ter mais paciência, solidariedade, amor e cui-
dado. Igualmente prezam o valorizar as pessoas que 
trabalham por nós e pela nossa saúde e o ajudar quem 
precisa. Ana Laura Maffini desabafa: “Sinto muita sau-
dade dos meus amigos, eles são muito importantes”; 
enquanto a aluna Isadora Port Bedin complementa: 
“Devemos valorizar mais os familiares, pois eles são 
os bens mais preciosos. Devemos pensar e agir confor-
me o que sentimos em nosso coração”. Para Guilher-
me Henrique Stoef, este “é o momento de refletir ou 
de pensar em como muitas vezes nem reparamos ou 
damos valor às coisas ou pessoas que fazem parte do 
nosso cotidiano”.

E se seus filhos e suas filhas, em 2040, per-
guntassem como foi 2020, o que diriam? Arthur 
Fernando Mees afirma com segurança: “Eu imagino 
os meus filhos vindo com os trabalhos de História, me 

pedindo como foi 2020, e eu dizendo que foram tempos 
de crise, onde o álcool em gel e a máscara foram essen-
ciais e que a gente teve que cuidar muito”.

Betina Nunes S. Koefender registra o desejo 
comum da humanidade: “Espero que a vacina seja 
verificada logo, para podermos voltar a abraçar as pes-
soas sem medo”. Emanuel Vinícius Hein Mendes, re-
presentando muitos de nós, destaca que este “foi um 
ano de superação e, se conseguimos superar, é porque 
Deus ajuda”. E, com as palavras de Daniel Eugenio Ca-
sagrande, reforçamos nossa fé e a certeza de que tudo 
ficará bem: “Têm muitas pessoas orando e pedindo 
para isso passar”. E nós, família Martin Luther, refor-
çamos: VAI PASSAR!

Liane M. Stamm Schwingel
Marechal Cândido Rondon/PR
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O que falar de um momento que mar-
cará a história da humanidade? Bom, o que 
posso contar é o que tem acontecido comigo. 
Lembro que no dia em que as aulas pararam, 
fiquei feliz, pois teria uma prova de inglês 
muito difícil. Mal sabia eu que a quarentena 
duraria mais que quatro meses.

A minha rotina, minha vida em geral, 
mudou muito. Não só pela quarentena, mas 
porque neste ano comecei a trabalhar e tudo 
ficou mais corrido. Acordo cedo para dar tem-
po de fazer meu devocional, meu tempo com 
Deus – sem ele não conseguiria suportar es-
ses momentos vividos. Depois, meus pais e eu tomamos 
café, enquanto lemos a Bíblia. Muito feliz por isso, não era 
um costume antes da quarentena.

O alarme toca. Já é hora da primeira aula do dia. É 
hora das famosas frases: "Fulano? Tá aí? Deve estar dor-
mindo" ou "Usem o microfone, por favor! Estou com sau-
dades de vocês". O estudo on-line não é a mesma coisa. 
As videoaulas estão salvando a maioria. Alguns trabalhos 
atrasados, alguns não feitos, e a culpa é o tempo, mas a 
maioria das pessoas tem mais tempo agora do que antes. 

O mais difícil nesses tempos, sem contar as milha-
res de mortes e as dificuldades financeiras, é olhar para uma 
pessoa muito amada e não poder abraçar. É ter que iden-

Através de meus olhos... um sorriso
tificar um sorriso através dos olhos. Eu nunca 
pensei que recusar um abraço seria tão difícil. 

Durante muitas noites, lágrimas corre-
ram pelo meu rosto, não só por causa da pan-
demia, acredito que por um pouquinho de tudo. 
Pelo clima de medo e desespero que paira no 
ar, pelo olhar de saudade ao ver alguém sem 
poder abraçar, pela rotina cansativa das tarefas 
e do trabalho. Encontrava-me cansada e com 
medo de não dar conta de tudo. Em uma noite, 
o Senhor me lembrou de que não importa o que 
aconteça ao meu redor, não importa o desespe-
ro, ele é o meu refúgio, nele eu posso descansar.

Tudo tem um lado bom, às vezes é complicado de 
encontrar, mas se você buscar, você encontra. O ano nem 
acabou e a certeza de que mudei está presente, espero 
que, ao ler novamente este texto, eu já esteja diferen-
te, lembrando o que passamos, tornando as experiências 
em sabedoria, trazendo à memória o que pode nos dar 
esperança, assim como diz em Lamentações 3.21. Espe-
ro amar mais as pessoas, preocupar-me com elas, estar 
disponível para simplesmente ouvir. Quero ser melhor do 
que fui ontem, do que sou hoje e do que serei amanhã.

Lívia da Luz Prestes – estudante do 9º ano EF
Centro Sinodal de Ensino Médio Sapiranga

Sapiranga/RS 

Em meio a uma pandemia global, um jovem 
observa parte de sua adolescência passar dentro de 
casa. A tecnologia, criticada por alguns, passa a ser a 
principal forma de troca de conhecimento. Eu, que me 
considero profundo amante da música, aficionado por 
futebol, parceiro de turma e incentivador da importân-
cia em socializar-se na escola, sinto falta do carinho, da 
alegria em conviver dentro do ambiente escolar.

Reflito a respeito desse “novo cotidiano corrido” 
em que atividades escolares, especialmente por videoau-

las, são disponibiliza-
das para nós alunos e 
alunas, oferecendo-
-nos a melhor forma 
possível para apren-
der de forma segura. 
Não está sendo fácil, 
pois não convivemos 
em sala de aula. A 
saudade me aflige, 
ainda mais quando 
recordo das aulas de 
Educação Física com 
o professor Roberto, 
tão querido...

Mais do que nunca: reinventar-se
Os eventos de integração entre as escolas da 

Rede Sinodal dos quais participo (Encorse e Encore), 
deixam saudades que jamais serão esquecidas. Esses 
eventos, em muitos casos, juntavam centenas de alu-
nos e alunas; apresentavam talentos musicais e inte-
gravam diferentes culturas, sabores e emoções. 

Tenho orgulho da comunidade escolar, princi-
palmente daqueles professores e professoras que não 
pertenciam ao grupo “top em tecnologias” e que agora 
as utilizam para diferentes situações. De início, mui-
tos tiveram dificuldades, mas com a ajuda dos próprios 
alunos e alunas, superaram os obstáculos e juntos faze-
mos o ensino-aprendizagem acontecer.

A fim de compreender melhor os conteúdos dis-
ponibilizados pelos professores e pelas professoras, re-
inventei-me, criando o meu “quadro de resumos”. 

Mais do que nunca é preciso se reinventar: tocar 
algum instrumento, assistir a filmes e seriados, relem-
brar momentos vividos e vislumbrar com fé, foco e for-
ça, o amanhã. 

João Víctor Sulzbach – Estudante
Colégio Sinodal Conventos

Lajeado/RS

em que atividades escolares, especialmente por videoau
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alunas, oferecendo
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em sala de aula. A 
saudade me aflige, 
ainda mais quando 
recordo das aulas de 
Educação Física com 
o professor Roberto, 
tão querido...

-
cará a história da humanidade? Bom, o que 
posso contar é o que tem acontecido comigo. 
Lembro que no dia em que as aulas pararam, 
fiquei feliz, pois teria uma prova de inglês 
muito difícil. Mal sabia eu que a quarentena 

A minha rotina, minha vida em geral, 
mudou muito. Não só pela quarentena, mas 
porque neste ano comecei a trabalhar e tudo 

-
po de fazer meu devocional, meu tempo com 

tificar um sorriso através dos olhos. Eu nunca 
pensei que recusar um abraço seria tão difícil. 

ram pelo meu rosto, não só por causa da pan
demia, acredito que por um pouquinho de tudo. 
Pelo clima de medo e desespero que paira no 
ar, pelo olhar de saudade ao ver alguém sem 
poder abraçar, pela rotina cansativa das tarefas 
e do trabalho. Encontrava-me cansada e com 
medo de não dar conta de tudo. Em uma noite, 
o Senhor me lembrou de que não importa o que 
aconteça ao meu redor, não importa o desespe
ro, ele é o meu refúgio, nele eu posso descansar.
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Pense em como seria acordar todos 
os dias mais tarde do que o normal, passar 
o dia de pijama, ouvir música enquanto es-
tuda, nem precisar se preocupar com a apa-
rência. Pode até parecer algo bom, mas, en-
quanto isso acontece, o mundo fora da sua 
casa está um caos.

A cada dia, milhares de pessoas são 
infectadas por um vírus, algumas nem se-
quer sentem sintomas, enquanto outras 
acabam perdendo a vida. Pense em como 
seria ver um número altíssimo de mortes, 
agora imagine a sensação de olhar para ele e saber que 
“um desses números” é alguém que você amou mui-
to. Durante essa pandemia, diversas pessoas sentiram 
isso, inclusive eu. Eu perdi um familiar próximo da 
minha família, mas não consigo imaginar a dor sentida 
pelas pessoas que perderam irmãos, irmãs, pais, mães, 
amigos, amigas, enfim, pessoas realmente muito pró-
ximas, com quem conviviam diariamente.

No início, eu e a maioria das pessoas da minha 
idade ficamos até felizes ao receber a notícia de uma 
possível quarentena, já que acreditamos que ficaríamos 
de “férias” durante duas semanas. Mas as duas sema-
nas viraram meses e, atualmente, estamos no quinto 
mês de isolamento e, com certeza, o sentimento atual 
não é de felicidade.

Não pense que estudar de forma on-line é algo 
fácil. Em casa, não tem ninguém te incentivando a ter-
minar os trabalhos, dificilmente aparecem os amigos e 

Pense em como seria acordar todos 
os dias mais tarde do que o normal, passar 

-
-
-

quanto isso acontece, o mundo fora da sua 

A cada dia, milhares de pessoas são 
-

quer sentem sintomas, enquanto outras 
acabam perdendo a vida. Pense em como 
seria ver um número altíssimo de mortes, 

Quem imaginaria 2020 assim?
as amigas para divertir as aulas, o número 
de trabalhos é bem maior, sem contar que 
é bem mais difícil compreender a matéria. 
Mas o que importa é que, para nós, estudan-
tes da Rede Sinodal, as aulas não pararam. 
Nós nos adaptamos à situação, o que fez 
com que não perdêssemos um ano escolar.

Às vezes parece que estou em um fil-
me: quarentena, pandemia, um vírus mor-
tal espalhado pelo mundo inteiro; eu nunca 
imaginaria isso, nem imagino como será da-
qui a dez anos, olhar para trás e talvez ler 

tudo isso em um livro de história, sentir que finalmen-
te tudo isso acabou.

Apesar disso, o ano de 2020 e a quarentena não 
foram somente coisas ruins. Este ano nos fez refletir 
sobre como somos frágeis, como não estamos prepara-
dos e como devemos dar mais valor aos momentos e às 
pessoas, porque, com certeza, saudade é um dos senti-
mentos mais presentes neste momento.

A quarentena aproximou-me da minha família 
e de muitos amigos e amigas e me fez criar laços de 
amizades que eu nunca imaginaria que teria. Com isso, 
posso dizer que a quarentena foi algo muito ruim, mas 
depois que eu comecei a olhar toda a situação pelo lado 
positivo, meu ano ficou muito mais leve.

Ana Júlia Grings Silva – estudante 9º ano EF
Centro Sinodal de Ensino Médio Sapiranga

Sapiranga/RS

Dia após dia: é assim que te-
mos que viver. Quando nos falta es-
perança, no meio de tanta incerteza, 
nosso futuro vira uma incógnita. É 
mais que perceptível, depois de cin-
co meses trancados em casa, que os 
alunos e as alunas, tanto quanto os 
professores e as professoras este-
jam esgotados mentalmente. Tudo 
isso porque algum infortúnio do 
destino fez com que passássemos 
por essa situação. Acho que nunca 
antes foi necessária tanta empatia; 
cada um colocar-se no lugar do ou-
tro. Aquelas conversas paralelas 
durante a aula nunca fizeram tanta 
falta. A demora dos alunos e das alu-
nas para fazer silêncio no início de 
cada período nunca foi tão desejada. 
Professores e professoras passam 
períodos inteiros falando, enquanto 
olham para suas telas; muitas vezes 

Dia após dia
sem resposta; sem saber 
se há alguém realmente 
prestando atenção em 
suas palavras.

Quando eu penso 
em que acontece fora da 
minha bolha, eu só con-
sigo pensar em como 
sou sortudo. Lá fora, 
mas também dentro do 
Brasil, tudo está um 
caos. Eu agradeço aos 
meus professores e às 
minhas professoras, pois 
eles não se importam de 
ficar falando por 15 minutos conos-
co, no começo de cada aula, nem 
que seja para pedir como estamos 
ou como foi o Grenal da última noi-
te. Eles não se cansam de tentar di-
recionar o nosso foco para o futuro, 
na esperança de que dias melhores 

virão. Os professores 
e as professoras estão 
de olho no presente e 
no que estamos viven-
ciando na sociedade em 
transformação. Clara-
mente não se importam 
em aumentar o prazo da 
entrega das tarefas a se-
rem enviadas. O ponto 
mais importante disso 
tudo é o aluno e a alu-
na conseguirem verda-
deiramente aprender o 
máximo, em tempos tão 

instáveis. Sinto-me muito sortudo 
por ter tudo isso ao meu alcance! 

Augusto Cereza Schu
– estudante do  3º ano EM

Colégio Sinodal Conventos 
Lajeado/RS
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Colégio Teutônia – novos tempos

Depoimentos enviados pelas famílias do Colégio Teutônia

A pandemia que enfrentamos está deixan-
do sua marca e deixará também sua memória. O 
ambiente escolar tem sido profundamente afeta-
do. Cabe a nós dar um significado, tirar uma lição 
do momento que vivemos. Cada pessoa, cada se-
tor, vive um desafio e um aprendizado diário.

Quem compartilha conosco sua visão so-
bre este tempo de pandemia e seus desafios é a 
senhora Teresinha Fuck Til, servente de limpeza 
do nosso colégio. Confira a entrevista realizada:

1) O que mudou na sua rotina de trabalho 
no colégio neste tempo de pandemia?

A maior dificuldade tem sido trabalhar prati-
camente sozinha. Não apenas pela carga de traba-
lho, mas pela falta da convivência com as colegas, 
das conversas e principalmente do convívio com os 
estudantes. 

2) Do que você mais sente saudade/falta?
Das colegas de trabalho e dos estudantes.

A falta da convivência com colegas e estudantes
3) Como você acha que será a volta 

às atividades presencias após a pandemia?
Eu gostaria que pudéssemos vol-

tar esse ano, mas acho difícil. A volta 
às aulas presenciais será mais difícil 
para as crianças menores em razão das 
medidas de saúde (usar máscara, hi-
gienização das mãos etc.). Além disso, 
acredito que vamos ter muito trabalho 
na zeladoria para manter os ambientes 
constantemente limpos e teremos que 
ter ainda mais cuidado. 

4) Que lição podemos tirar do tempo em que esta-
mos vivendo?

Precisamos tirar uma lição. Ter mais respeito, 
valorizar o convívio e pensar mais no próximo.

Prof. Nathan Krieger
Colégio Cônsul Carlos Renaux

Brusque/SC

Privação da presença física, estarmos emocio-
nalmente distantes. Em tempos de pandemia, é pre-
ciso reinventar, criar e recriar, fazer diferente e fazer 
acontecer e assim o Colégio Teutônia vai ressignifican-
do seus métodos e formas do fazer, transmitir conhe-
cimento e afeto

O Colégio Teutônia perguntou aos estudantes e 
às famílias: “Sobre as atividades domiciliares, a qua-
rentena me ensinou que...”. E o resultado foi este:

“...tudo depende de mim para o aproveitamento do 
meu aprendizado, indiferente do local. Aprendi a va-
lorizar ainda mais a escola, os professores e colegas, 
que nesse período tão difícil se uniram bem mais.”

Êmeli Thainá Ahlert – estudante

 “A quarentena nos ensinou a organizar melhor 
o nosso tempo para realizar todas as tarefas com 
bastante dedicação. Além disso, proporciona novas 
formas de aprender e contribui para o bom uso dos 
meios digitais.”

Mamãe Elisiane e Gabriela Hass – estudante

“O isolamento nos permitiu ficar em casa com 
nossas famílias, realizarmos tarefas juntos e nunca 
feitas antes por falta de tempo ou por não conseguir 
reunir todos os membros. Acompanhar as atividades 
dos nossos filhos enviadas pelo Colégio está sendo 
muito bom, porque aprendemos com eles e vemos 
mais claramente suas dificuldades. Mas também temos 
certeza que eles precisam do Colégio e da interação 
com os colegas para um melhor aprendizado.”

Delci Júlia Prediger – mãe da estudante

“…estudar a distância exige um maior compro-
metimento e organização do que em período letivo 
normal.”

Nícolas Birkheuer – estudante

Os depoimentos dos estudantes do Colégio Teutônia 
mostram engajamento, preocupação e responsabilidade 
com as atividades domiciliares. Ensino remoto precisa 
de rotina, muito estudo e foco! 

Família Colégio Teutônia
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Quando eu estudei sobre a 
gripe espanhola, parecia surreal e 
que jamais voltaria a acontecer algo 
assim no mundo, afinal, evoluímos 
em vários aspectos. Quando as tor-
res gêmeas caíram, lembro da notí-
cia, do comentário de vários profes-
sores e professoras sobre ser um 
marco na história da humanidade 
e que nossos filhos e filhas estuda-
riam isso no futuro.

Ao estudar os fatos, pensa-
mos em coisas do passado quase 
remoto e que o presente é muito 
recente para pertencer à História. 
Agora, somos nós que falamos aos 
nossos filhos e nossas filhas que o 
que estamos vivendo é um momen-
to histórico. 

Na ocasião em que a Covid-19 
ganhou os noticiários mundiais, eu 
ainda não tinha noção dos dias que 
sucederiam e o impacto socioeco-
nômico que causaria no mundo. Ao 
olhar para Itália e Espanha, tudo o 
que eu queria fazer era apenas pro-
teger os meus do inimigo invisível.

O isolamento social trouxe 
a sensação de segurança neces-
sária no momento, mas também 
trouxe um novo olhar para o coti-
diano. Pensávamos que seria algo 
de quarentena mesmo, 40 dias se 
tornaram 180 dias e ainda sem real 
previsão de acabar. A casa passou a 
ser o centro de tudo: trabalho, es-

Um novo normal para uma nova rotina

cola, lazer e segurança. Precisamos 
adaptar nosso lar para essa nova 
realidade, criamos um espaço de 
escritório e estudos que antes da 
pandemia não existia. Fizemos isso 
porque entendemos que ter um lo-
cal determinado para esse fim faria 
diferença na concentração e produ-
tividade. E a mesa de jantar estaria 
sempre livre para as refeições!

Além disso, precisamos nos 
acostumar com o novo modelo de 
aulas. Webaulas era algo não tão 
atraente quando começou, confes-
so. Mas era a maneira que nosso 
filho ainda faria as interações com 

a turma e a professora, momento 
para tirar dúvidas e assimilar o con-
teúdo. Aos poucos foi se tornando 
um hábito e os horários nunca fo-
ram problema, explicamos que era 
a mesma rotina de ir à escola, po-
rém em casa. Manter o ritmo, a ro-
tina foi muito importante para nós, 
inclusive as tarefas todas precisam 
ser concluídas no espaço de tempo 
da manhã, horário dedicado total-
mente à escola.

Incentivamos a autonomia e 
exercitamos a paciência. Queremos 
que nosso filho seja proativo e faça 
as atividades previamente enviadas 
pela professora sozinho, contudo, 
a realidade é que, muitas vezes, 
precisamos verificar se todo o con-
teúdo foi feito, ou se a pressa para 
brincar fez com que ele deixasse 
algo passar.

A história mundial ficará mar-
cada, assim como nossas vidas. São 
tempos de alegrias, pelo fato de 
estarmos muito mais unidos como 
família. E também de desafios, que 
com a ajuda da tecnologia, paciência 
e, principalmente, amor têm sido 
superados um a um. 

Karin Petermann, mãe do aluno 
Cauê dos Santos Petermann, 

do 5º ano B
Colégio Evangélico Jaraguá

Jaraguá do Sul/SC
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Pense em uma sala de primeira série!  
Quais as imagens que lhe vieram à memória?
Talvez, ao pensar na sala de aula da primeira sé-

rie, você tenha visto o alfabeto grande e colorido nas 
paredes, os numerais expostos com suas respectivas 
quantidades, as mochilas penduradas, os brinquedos 
dispostos ao alcance das crianças, um tapete grande 
para acolher toda a turma nas rodas de histórias e nos 
momentos de diálogo, os espaços vazios à espera dos 
grupinhos que jogam juntos e brincam nesse universo 
habitado por imagens, letras, palavras... A sala de aula 
de uma primeira série é um espaço onde cada detalhe 
reflete a atenção à alfabetização.

Com a suspensão das aulas presenciais, essa sala 
de aula foi morar em um cantinho na casa de cada crian-
ça em processo de alfabetização. É claro que o ambiente 
da casa não pode ser transformado em uma sala de aula 
da escola, mas as vivências nos mostraram a relevância 
de realizar as atividades e participar de momentos de 
aulas síncronas em um espaço que favoreça a atenção e 
que oportunize o acesso a suportes de memória como 
letras do alfabeto e números.  

Para a realização das atividades domiciliares, 
também orientamos as famílias de alunas e alunos da 
primeira série que escolhessem um horário em que al-
guém da casa pudesse acompanhar a criança para dar 
segurança, tirar dúvidas e elogiar suas produções. As-
sim, cada família foi encontrando o tempo mais adequa-
do para realizar as atividades propostas por meio das 
ferramentas assíncronas, reconhecendo a importância 
de a criança contar com a atenção e a paciência de uma 
pessoa mediadora. Pois, mesmo que a criança já tenha 
autonomia para realizar tarefas do seu cotidiano, as ati-
vidades domiciliares exigem habilidades que estão em 

As professoras de Língua Portugue-
sa e de História planejaram um trabalho 
interdisciplinar para os alunos do 9º ano. A 
atividade foi apresentada no mês de agosto 
para as respectivas professoras e colegas 
da turma.

 Os alunos e as alunas leram a obra 
“A mala de Hana”, de Karen Levine, a fim 
de estudarem conteúdos e habilidades re-
ferentes à aula de História e de Língua Por-
tuguesa, como compreensão, interpretação 
e análise dos fatos reais apresentados na 
narrativa.

No início do ano letivo, os alunos e 
as alunas receberam a lista dos livros que 
seriam estudados a fim de que deixassem 
seus registros, tornando a aprendizagem 
mais consistente.

A alfabetização em tempos
de atividades domiciliares

processo de construção e, por isso, necessitam de su-
porte e de modelos de leitura e escrita.

Esse foi um momento de reafirmar e ressaltar 
que uma criança não é igual à outra e de atualizar para: 
uma casa não é igual à outra! Mas todos concordamos 
que para cada criança e para cada família será importan-
te guardar boas memórias dessa aprendizagem!

Ler e escrever são aprendizagens culturais com-
plexas que necessitam de ações pedagógicas específi-
cas. Por isso a parceria, o diálogo constante e a confian-
ça na proposta pedagógica da escola são fundamentais, 
tanto nas atividades presenciais quanto nas propostas 
remotas. E o ingrediente que não pode faltar nem em 
casa nem na escola é vibrar com nossas crianças a cada 
descoberta.

Professoras Daniela Guizzo, Emily Cornelius,
Juliana Hickmann, Tais Killian e Verônica Pretto 

Colégio Evangélico Alberto Torres
Lajeado/RS

A mala de Hana
Após a leitura, os alunos e as alunas, 

individualmente ou em dupla, apresenta-
ram a obra “A Mala de Hana” mostrando 
fotos, imagens ou objetos tirados de uma 
mala (confeccionada por eles) ou de uma 
mala antiga.

A leitura foi apresentada de forma 
criativa, gravada em forma de vídeo, com 
durabilidade de sete minutos. Durante o 
vídeo, contaram a história narrada e expli-
caram sobre o conteúdo histórico abordado 
na obra, que é a experiência de crianças 
que viveram o terror do Holocausto. O tra-
balho foi significativo! 

Professoras Maria Inês Dresch
e Denise Cappelari

Colégio Sinodal Tiradentes
Campo Bom/RS
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O ano de 2020 começou. Para o Colégio Evan-
gélico Panambi, como em todos os anos, com novos 
desafios, muitos sonhos e projetos. Na área da Edu-
cação Física não foi diferente: planejamento de aulas, 
cronograma de atividades e jogos, preparação das equi-
pes, novos patrocinadores, enfim, uma lista de projetos 
lançados... Só que ninguém imaginou que este também 
seria um ano de reinventar-se enquanto professor e 
professora. Como viabilizar esses projetos em meio a 
uma pandemia global? Ou melhor, como viabilizar as 
aulas de Educação Física a distância, motivando alu-

Pandemia: tempo de reinventar-se 
enquanto professor e professora

nos e alunas à prática 
de exercícios físicos em 
suas casas, longe da su-
pervisão de professores 
e professoras? 

Desde março, 
quando as aulas remotas 
começaram, as aulas de 
Educação Física também 
entraram no novo crono-
grama. Assim, teoria e 
prática foram incorpora-
das, salientando a impor-
tância do exercício físico 
para um estilo de vida 
saudável. Passado um 
tempo, uma preocupação 
tomou conta de professores e professoras de Educa-
ção Física, ao perceberem que a prática em casa es-
tava sendo virtual, e não real. Muitos alunos e alunas 
fizeram o mínimo necessário para cumprir com a sua 
obrigação. Como motivá-los? Como fazê-los sentir a 
necessidade de movimentar-se?

Surgiu, então, a ideia da “Intersérie virtual”, 
como forma de incentivar a prática da atividade física e, 

ao mesmo tempo, promover uma competição 
ou cooperação, com atividades simples que 
envolvessem alunos e alunas do ensino fun-
damental 2 e ensino médio. Atividades como: 
pular corda, ball in the bowl, desafio da pran-
cha, pliometria, entre outras, que foram sendo 
incorporadas às aulas virtuais. 

Conforme as atividades foram sendo 
realizadas, houve a necessidade de reinven-
tar-se novamente, pois somente cerca de 50% 
dos alunos e alunas estavam participando ati-
vamente da proposta. Para aumentar a adesão, 
surgiu a ideia de realizar uma live com profis-
sionais de duas academias da cidade. Além da 
prática e do lançamento de mais uma tarefa, 
outros profissionais de Educação Física fala-
ram sobre a importância do exercício físico e 
a necessidade do movimento, principalmente 
nesse momento em que estamos passando. 

Acreditamos que, apesar do distancia-
mento, realizamos atividades importantes 
com as turmas nas aulas de Educação Física. 
Com motivação, união e alegria, contribuímos 
para a saúde física, mental e emocional dos 
nossos alunos e das nossas alunas.

Profª Elisabeth Zissis Gersos
Colégio Evangélico Panambi

Panambi/RS
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aulas de Educação Física a distância, motivando alu

como forma de incentivar a prática da atividade física e, 

Os alunos e as 
alunas dos 6º anos do 
E.F.II, na disciplina de 
História, sob a orienta-
ção da professora Ca-
rina, recriaram alguns 
personagens da Grécia 
antiga. Ao estudar sobre 
a cultura grega, perce-
beu-se a importância da 
mitologia para os anti-
gos gregos. Assim sen-
do, para fazer as recria-
ções, a maioria escolheu 
os deuses e as deusas 
gregos. 

Profª Carina Zang Buffon
Colégio Sinodal 

Conventos
Lajeado/RS

Recriações gregas
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Estamos o tempo todo nos reinventando, nos re-
descobrindo, mas no contexto em que vivemos hoje, 
isso nos exige mais ainda. Neste ano de 2020, essa 
reinvenção e esse redescobrimento nos colocaram o 
desafio de pensar fora da caixa. Quando algo nos pega 
de surpresa, como é o caso da pandemia e suas conse-
quências para a educação e a nossa vida, ficamos mais 
ansiosos e nossos pensamentos aceleram. A realidade 
que se coloca vai nos dar a possibilidade de ter muitas 
histórias para contar.

Toda essa mudança de rotina realmente me dei-
xou ansiosa, pensativa e também emocionalmente me-
lancólica. Não poder estar junto às crianças e colegas, 
sentir as emoções de perto ou até mesmo pegar na 
mão e falar “calma”, deixa-nos um pouco desconjun-
tados. Mas, como o ser humano tem essa capacidade 
de se adaptar às mudanças, isso também precisa fazer 
parte de mim.

Trabalho com a educação infantil e bem sabe-
mos como o emocional, o toque, o olhar e o abraço são 
importantes em nosso dia a dia. Para as crianças, com 
certeza, isso também está fazendo falta. Vivenciando 
então esse novo cenário, posso dizer que tive que me 
relacionar mais profundamente com as tecnologias, 
aprendendo todo dia novas coisas, vídeos, chamadas, 
links etc.

Reinvenção de hábitos
Nesse período significativo de mudanças, muita 

coisa já se pôde vivenciar, mesmo pela tela do celular 
ou do computador, nos trazendo sentimentos mais for-
tes ainda de afeto e carinho. Uma das atividades muito 
gratificantes foi o Amigo Secreto On-line, em que cada 
criança fez um lindo desenho para seu colega e a revela-
ção foi feita por chamada de vídeo, quando cada criança 
pode dizer quem pegou e mostrar seu desenho. Muitas 
crianças, além de falar o nome do colega e mostrar o 
desenho, fizeram questão de dizer o quanto estavam 
sentindo falta da escola e como gostavam daquele co-
lega. Uma das falas foi: “Quando passar o coronavírus, 
eu vou passear na sua casa”.

Sabemos o quanto o isolamento afeta nosso 
emocional, porém devemos ser gratos por ter a possi-
bilidade de nos comunicar e não parar com aquilo que 
nos cabe como professor e professora. Apesar das difi-
culdades, precisamos ser agradecidos, primeiramente, 
pela saúde e pela certeza de sabermos que temos um 
lugar todo especial na vida de nossas crianças.

Profª Patrícia da Silva Quadros
Escola de Ensino Fundamental

Sinodal Sete de Setembro
Não Me Toque/RS

A disciplina de Física está di-
retamente relacionada aos experi-
mentos práticos, pois os conceitos 
trabalhados verificam-se em muitas 
situações no nosso dia a dia. Mesmo 
diante das adversidades da pandemia 
e com aulas remotas, não poderíamos 
deixar de lado tais práticas que fasci-
nam e encantam alunos e alunas. Para 
que a experimentação ocorresse, de-
safiei os alunos e as alunas da 1ª e da 
2ª séries do E.M. a produzirem vídeos 
que ilustrassem conceitos da Física.

A primeira turma a realizar 
a atividade, ainda no primeiro tri-
mestre, foi a 1ª série do E.M., que 
produziu vídeos acerca da queda li-
vre. Os alunos e as alunas tiveram 
que comprovar a afirmação, por 
volta do século XVII, do físico Ga-
lileu Galilei: “Quando dois corpos 
de massas diferentes, desprezando 

Experimentação na aula de Física por 
meio da produção de vídeos

a resistência do ar, são abandonados 
da mesma altura; ambos alcançam 
o solo no mesmo instante”. Nesses 
vídeos, vários alunos e alunas utili-
zaram a ferramenta da câmera len-
ta, que possibilitou visualizar muito 
bem a chegada ao solo dos objetos 
utilizados ao mesmo tempo.

Já no segundo trimestre, a 
1ª série do E.M. aplicou as leis de 
Newton. Nesses vídeos foi possível 
destacar a participação das famílias 
nas atividades, pois para provar a 
lei da inércia, alunos e alunas se fil-
maram no carro, possibilitando vi-
sualizar a tendência dos corpos de 
permanecer em movimento, desde 
que não haja uma força contrária 
que o modifique. Ainda no segun-
do trimestre, a 2ª série do E.M., 
após um estudo teórico acerca das 
transmissões de calor, realizou ex-

perimentos de condução, irradiação 
e convecção. Foi notório o cuidado 
dos educandos e das educandas ao 
expor em detalhes os materiais uti-
lizados e a justificativa teórica para 
a eficiência dos resultados.

Todos os anos, na disciplina 
de Física, desafio os alunos e as 
alunas a produzirem experimen-
tos. Esses trabalhos sempre eram 
apresentados nas turmas de forma 
presencial, sendo que, às vezes, não 
atingiam os resultados que os alu-
nos e as alunas desejavam. Alguns 
relataram que em casa havia funcio-
nado. Os vídeos permitem a testa-
gem e a reprodução do experimento 
até chegar ao resultado desejado.

Profª Elise Cândida Dente
 Colégio Sinodal Conventos

Lajeado/RS
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Um dos aspectos mais impor-
tantes no processo de alfabetização 
é o vínculo estabelecido entre pro-
fessor, professora e aluno, aluna. 
Sabendo disso e nos apoiando nas 
concepções de Wallon (1975), adota-
mos como estratégia a elaboração de 
planos de aula com imagens dos mo-
mentos vividos no primeiro mês de 
aula. A ideia foi explorar brincadei-
ras e atividades que os estudantes 
poderiam replicar com as famílias. 

Demos sequência ao projeto 
“Sacola das Letras”, iniciado nas au-
las presenciais no Colégio Teutônia. 
Criamos vídeos e os postamos no 
YouTube, enviamos áudios e fotogra-
fias pelo aplicativo e contamos com 
a ajuda das famílias, que foram fun-
damentais em todas as etapas. Assim 
conseguimos completar o alfabeto de 
cada turma! A culminância do projeto 
foi cada estudante apresentar o alfa-
beto montado na sua casa e receber 
um vídeo com o alfabeto da turma. 

As aulas on-line pelo Google 
Meet foram a oportunidade do reen-

Alfabetização em tempo de pandemia

contro, de professoras, professores 
e estudantes se sentirem próximos, 
literalmente “conectados”. O obje-
tivo que permeou o planejamento 
das aulas virtuais desde o início foi 
manter os estudantes motivados. As 
aulas virtuais ocorrem com grupos 
reduzidos de estudantes. Cada aula 
tem duração de uma hora. Na terça-
-feira, dedicamo-nos à “Hora do con-
to”, momento muito esperado pelas 
crianças, pois trabalhamos para pro-
porcionar a experiência com a litera-

tura infantil e com o lúdico. 
Visando estreitar 

nossa relação com as fa-
mílias e, sobretudo, infor-
má-las sobre nossas estra-
tégias de ensino e, ainda, 
acalmá-las em relação ao 
desenvolvimento cognitivo 
de seus filhos e suas filhas, 
realizamos uma “Aula vi-
vência”, momento em que 
reunimos pais e mães em 
uma reunião virtual. Por 
meio dessa atividade, con-
seguimos realinhar estra-
tégias, acalmar angústias e 
seguir em frente.

Estamos sempre 
atentas, revendo os pro-
cessos o tempo todo, a cada 
dia buscando soluções e al-Kit de Alfabetização
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ternativas. Outro exemplo disso foi 
a montagem de um “Kit de alfabe-
tização”, no qual incluímos jogos e 
materiais pedagógicos.

No início, desconfiávamos que 
a alfabetização dos estudantes seria 
afetada pela pandemia, e chegamos 
a pensar que seria impossível alfa-
betizar nossos estudantes sem aulas 
presenciais. No entanto, o desen-
volvimento das atividades remotas 
nos provou que, com a parceria das 
famílias, é possível manter o vínculo 
afetivo com os estudantes e, com o 
instrumental oferecido pela tecnolo-
gia e a criatividade que nossa condi-
ção humana nos oferece, é possível 
alfabetizar em tempos de pandemia. 

Referências:
DANTAS, Heloysa. A Afetividade e 

a Construção do Sujeito na Psico-
genética de Wallon. In: LA TAIL-
LE, Yves et al. Piaget, Vygotsky, 
Wallon: Teorias psicogenéticas 
em discussão. São Paulo: Sum-
mus, 1992. 

WALLON, Henri. Psicologia e edu-
cação da infância. Lisboa: Estam-
pa, 1975.

Professoras Daniele Huve Kist
e Mônica Nunes

Colégio Teutônia
Teutônia/RS

Alunos com seus respectivos alfabetos
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O ano de 2020 tornou-se um ano atípico 
para todos nós. Jamais imaginaríamos viver 
uma experiência tão inusitada. Para nós, pro-
fessoras do berçário, a pandemia apresentou 
uma grande necessidade de reinvenção na 
maneira de nos aproximarmos das crianças e 
proporcionar a elas experiências fundamen-
tais da primeira infância, mesmo que de forma 
virtual.

Nossa proposta pedagógica fundamen-
ta-se em muitos princípios. Entre eles está “o 
vínculo afetivo” que é estabelecido por meio 
do olhar, do toque, da comunicação, da inte-
ração, da nossa observação atenta aos sinais 
que as crianças apresentam no dia a dia, durante as si-
tuações cotidianas que vivemos ao lado delas. E como 
fazer isso por meio da virtualidade?

Inicialmente, utilizamos a plataforma Classroom 
para sugerir a confecção de alguns materiais para que 
as crianças pudessem fazer suas explorações em casa. 
Essas sugestões partiam sempre do nosso olhar aten-
to, eram relacionadas às necessidades da faixa etária 
dos bebês e tinham como objetivo proporcionar expe-
riências significativas não só para a criança, mas tam-
bém para a família, que se envolvia na confecção do 
brinquedo e nas possíveis brincadeiras que surgiriam.

Contudo, com o passar de algumas semanas, 
percebemos que seria necessário apresentar nossa 
proposta de trabalho para as famílias de maneira mais 
consistente, tendo em vista que elas seriam nossas 
parceiras diretas na relação com as crianças. Além dis-
so, também constatamos que precisávamos uns dos 
outros para enfrentar os desafios que a pandemia nos 
apresentava e, por isso, um dos nossos objetivos pas-
sou a ser acolher a insegurança e tentar transformá-la 
em aprendizado.

Um novo olhar
diante dos desafios da pandemia

A partir disso, nossa plataforma passou a ser 
alimentada por textos escritos por nós, professoras, e 
por meio deles buscávamos traduzir nossos desejos e a 
importância das propostas que eram apresentadas. Os 
momentos da rotina, que para nós têm um lugar muito 
especial no cotidiano, foram temas centrais, e as refle-
xões sempre culminavam com perguntas ou sugestões 
para as famílias em relação ao que descrevíamos em 
cada escrita.

Passamos também a ofertar músicas, contações 
de histórias, poesias, teatros. Criamos e produzimos a 
grande maioria desses materiais, com o intuito de man-
ter o vínculo afetivo com as famílias e, principalmente, 
com os bebês. Também passamos a nos encontrar pelo 
Google Meet pelo menos uma vez por semana. Esses 
momentos, mesmo que acontecessem num período 
de tempo curto, em razão da faixa etária das crianças, 
eram e são verdadeiros encontros de emoções.

É muito bom receber o retorno das famílias por 
meio de seus relatos, questionamentos, fotografias e 
vídeos. Sabemos que diante de tudo o que estamos en-

frentando juntos, a nossa conexão existe. 
Mesmo que de forma virtual, ela existe, 
e é isso que nos move a nos tornarmos 
seres humanos melhores a cada dia, jun-
tos, sempre juntos.

Professoras  Jane Cristina Possamai, 
Daniela Sikacz, Vanessa Bisolo 

Mallmann, Ana Cristina Fell,
Inete Valgoi Sebastiany, Luciane Gräbin,

Suélen de Cássia Vottorazzi, Elisabete 
Maria Laner, Daiane Horn

e Bruna da Rosa Stefani
Colégio Evangélico Alberto Torres – CEAT

Lajeado/RS  
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Quando todos fomos afastados, pela pandemia 
causada pela Covid-19, dos planos que tínhamos ela-
borado para 2020, inclusive do planejamento escolar, 
novos caminhos tiveram que ser construídos. As aulas 
síncronas em nossa instituição ocorreram por meio do 
Google Meet, mas focamos também em como criar ati-
vidades que levassem a um maior interesse e partici-
pação dos alunos e das alunas.

Nas aulas de Ciências Naturais, por exemplo, 
do 7º ao 9º ano do ensino fundamental, os alunos e as 
alunas tiveram diversas oportunidades de relacionar 
os conteúdos estudados de forma lúdica, utilizando, 
para isso, aplicativos e recursos como o Kahoot, Quiz-
ziz e Wordwall. Com esses recursos, foi possível revi-
sar assuntos aprendidos, introduzir novos conteúdos 
e, de forma divertida, aproximar os conhecimentos 
científicos à realidade dos estudantes. Outro aplica-
tivo utilizado por nós em aula foi o Genial.ly, com o 
qual é possível criar atividades como divulgação de 
notícias, jogos e explicações de conteúdos por meio 
de desafios e pistas para que os estudantes descu-
bram novas possibilidades do conteúdo trabalhado. 
Já com Mindmeister, foram desafiados a criar seus 
mapas mentais sobre energias, recursos naturais e 
sustentabilidade, desenvolvendo, assim, habilidades 
para sintetizar e relacionar os principais aspectos dos 
conteúdos aprendidos. 

Também no ensino médio, nas aulas e atividades 
de Biologia, proporcionamos diferentes vivências digi-
tais. Um exemplo é o uso do Flipgrid, para apresenta-
ção de pesquisas, com o qual há o incentivo da expres-
são oral de alunos e alunas. Além dele, para introdução 
ou revisão de conteúdos, usamos o Edpuzzle, pois ele 
permite importar vídeos particulares ou do YouTube e 

A pluralidade no ensino de Biologia e 
Ciências mesmo durante a quarentena

incluir nele diversas atividades, como áudios, notas, 
imagens, perguntas abertas ou objetivas. Nessas ativi-
dades em especial, os alunos e as alunas relataram que 
gostam muito do aplicativo, pois fazem as atividades 
enquanto olham o vídeo. Tivemos também aulas que 
usaram simuladores de microscópios virtuais e ima-
gens em 3D (Célula Didática da UFPR, Cell Membrane 
da Johnkyrk, Cell Image Library e iCell são alguns de-
les). Porém, das atividades práticas são as que mais os 
alunos e as alunas referem ter gostado: ao desmontar 
uma flor, por exemplo, cada aluno ou aluna identificou 
diversas partes enquanto a professora compartilhava 
sua tela conectada a uma lupa digital para indicar e ex-
plicar a atividade prática e o conteúdo. 

Sendo assim, para que a vivência, a experimen-
tação e a dinamicidade do ensino de Biologia e Ciên-
cias pudessem continuar encantando os alunos e as 
alunas, o uso de diferentes plataformas e aplicativos 
dinâmicos, divertidos e interativos foi relevante e re-
compensador.

Profª Ana Paula Machado e Profª Fernanda Kohlrausch
Instituição Evangélica de Novo Hamburgo

Novo Hamburgo/RS
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Botânica na quarentena

Desenho da aluna Poliana, demostrando as estruturas masculinas e 
femininas observadas na flor de Hibiscus, coletada e analisada por ela 
Desenho da aluna Poliana, demostrando as estruturas masculinas e 

Alunos e alunas durante a realização da atividade prática em casa

Com o intuito de tornar o conteúdo de Botânica 
mais interessante e para fechamento do trabalho que 
começou a ser feito em sala de aula antes da pandemia, 
os alunos e as alunas do 2º ano do ensino médio do 
Colégio Sinodal Tiradentes foram desafiados a realizar 
uma atividade prática orientada à distância.

Inicialmente a professora de Biologia gravou 
uma aula mostrando como realizar os cortes nas flores 
e expor as partes reprodutivas que são difíceis de vi-
sualizar. Em uma aula on-line explicou a atividade prá-
tica, tirando as dúvidas de alunos e alunas. Ao longo da 
semana, os alunos e as alunas realizaram a atividade de 
campo com medições das árvores e classificações das 
folhas (trabalho realizado por biólogos), desenharam as 
estruturas das flores que coletaram (Figura 2) e elabo-
raram um relatório da atividade prática. 

Por meio dos relatos escritos dos alunos e das 
alunas na conclusão dos relatórios, e destacados abaixo, 
é possível perceber como essa atividade foi importante 
para a fixação do conteúdo estudado, mas também para 
saírem um pouco de casa e terem contato com a natu-
reza durante este período difícil de isolamento social. 

“[...] Essa foi uma atividade diferente porque não é 
sempre que paramos para observar as flores ou as 
árvores, algo que, principalmente neste momento 

que estamos passando agora, ficando confinados em 
casa. Com certeza no futuro vamos dar muito valor 

às pequenas coisas que não apreciamos.” 
Nícolas Colissi

“A pratica foi bastante prazerosa, pois além de ser 
uma maneira mais divertida de aprender, envolveu 

toda a minha família, que se encontrava em 
reclusão na quarentena.”

Vitória Bandeira

“[...] Fui inclusive parado por um senhor no 
meio do trabalho, que me contou sua paixão 

pela natureza [...] e comentou: ‘Ao contrário de 
como é lá fora, o Brasil não incentiva muito o 

conhecimento das plantas e da natureza em geral. 
E que bom que na sua escola tem esse incentivo, 
porque é muito importante conhecermos nossas 

árvores e respeitar a nossa natureza’.” 
Pedro Henrique da Silva

Profª Débora Knauth
Colégio Sinodal Tiradentes

Campo Bom/RS

“O trabalho fez jus ao seu objetivo e transformou 
o conteúdo mais divertido e visual. A botânica 
se mostrou com uma diversidade gigante de 
folhas, flores e árvores, que não são notadas 

frequentemente durante o dia a dia.” 
Mariane Araújo
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A escrita de cartas como forma de escrever a 
narrativa da turma nesse primeiro trimestre de 2020 
foi um convite lançado aos professores e às professoras 
das séries iniciais do CEAT.

Assim, ao mesmo tempo em que aprendíamos 
sobre o uso das novas tecnologias, nos lançamos na 
escrita de cartas para as crianças, escrevendo sobre a 
história da turma no gênero epistolar, com o desejo de 
que nossa correspondência pudesse iluminar as vivên-
cias desse tempo em que a escola permanece aberta 
em nossas casas e em nossos corações.

O exercício de escrita de cartas confirmou-se 
como um encontro, pois ao mesmo tempo em que es-
crevíamos para a turma, cada criança esteve conosco 
em nosso pensamento. Desse modo, a escrita permitiu 
um estar juntos, pleno de afeto.

Não faz muito tempo, a carta era a única pos-
sibilidade de comunicação com afetos distantes. No 
presente, quando nos vemos às voltas com videoau-
la, encontros virtuais e documentos compartilhados, 
é até estranho falar que, há algumas décadas, a co-
municação se dava pela escrita no papel, enviada pelo 
correio. Embora os meios, hoje, sejam muito mais 
avançados e variados, os sentimentos que nos moti-
vam para esses encontros continuam sendo os mes-
mos: queremos nos encontrar, conversar, contar de 
nós mesmos, saber do outro...

A experimentação é muito importante no ensino da disciplina de 
Ciências, pois ela consegue unir teoria e prática. Funciona como um meio 
de motivar alunos e alunas, além de facilitar a compreensão dos conteúdos 
estudados.

Após a aula expositiva, a professora de Ciências desafiou os alunos do 
6º ano B do E. F. II a confeccionar, de forma criativa, uma célula. O objetivo 
era despertar o interesse dos alunos e das alunas pelas aulas de Ciências e 
aproximar o conteúdo estudado de sua realidade. A célula poderia ser animal 
ou vegetal.

Os alunos e as alu-
nas descreveram as partes 
que havíamos estudado 
em aula. Depois, em uma 
videoaula, apresentaram as células confeccionadas aos colegas. 

Os alunos e as alunas usaram sua criatividade e fi-
zeram belos trabalhos. Alguns jovens puderam “saborear” 
suas células!

Profª Lilian Paula Wermann Lang
Colégio Sinodal Conventos

Lajeado/RS
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Cartas: possibilidades de um estar 
juntos no exercício da escrita

Uma carta traz vivas marcas do ausente, é uma 
presença física do outro. Seja o traço de uma mão ami-
ga impresso nas páginas, sejam a melodia e a voz, se-
jam o vocabulário e o modo de dizer… Todos eles ofe-
recem o que há de mais doce na presença: reconhecer.

A carta é uma escrita marcada por esse exercí-
cio de olhar para si mesmo, de voltar-se para si próprio, 
entregar-se a um recolhimento… Ao mesmo tempo em 
que a carta fala de uma conversa interior, as cartas que 
escrevemos em abril de 2020 são também um registro 
histórico de uma experiência inédita para várias gerações.

De um dia para outro, nós nos tornamos professo-
res e professoras solitários, permanecemos apenas em 
companhia de nossos uniformes, de nossos livros, nossos 
planejamentos e nosso caderno… que se tornou o bloco 
de notas para a escrita da carta para a turma. O caderno de 
notas e a carta foram nossos modos de confessar a falta, 
dissipar o medo e meditar num exercício de pensamento 
sobre si mesmo, a turma, a escola, a educação.

A carta representou também uma maneira de 
treinarmos nossa atenção, nossa memória e nossa es-
crita. Assim, a escrita a que nos propomos significou 
um cuidado de si, multiplicado em nossas crianças.

Profª Lisneia Beatris Schrammel
Colégio Alberto Torres – CEAT 

Lajeado/RS

Uma maneira divertida de estudar as células
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O estudo com as atividades domiciliares de-
sencadeou a criação de rotinas completamente iné-
ditas para toda a comunidade escolar. Até as coisas 
mais simples do cotidiano precisaram de muitas 
adaptações e aprendizagens e, muitas delas, conti-
nuamos aperfeiçoando e avaliando constantemente 
na busca do melhor jeito.

Nessa busca, como professoras da 4ª série do 
Colégio Evangélico Alberto Torres, nos questiona-
mos: como promover a sensibilidade do olhar nas 
atividades domiciliares, em cenários e contextos tão 
diversos?

Diante dos desafios vivenciados com a pande-
mia, a empatia e a solidariedade assumiram real sig-
nificado e significância. Ficar longe dos colegas, fazer 
encontros no Meet, estudar e corrigir as atividades 
sem a professora, não sair de casa, usar a tecnolo-
gia, digitar mais do que escrever no caderno, fazer 
Educação Física na sala da casa, estudar uma língua 
estrangeira sem ir à aula da teacher ou da Lehrerin, 
conviver, ajudar em tarefas da casa, lidar com o medo 
de uma doença, fazer a aula de Música em família, 
sentir saudade, suportar as incertezas, aguentar a 
pressão, resistir aos impulsos… Tudo isso se tornou 
um grande aprendizado, mostrando-nos a importân-
cia da leveza, da cumplicidade, da tranquilidade e da 
necessidade de valorizar as pequenas coisas no dia a 
dia, junto com suas famílias.

E esse é um convite diário de nossas propos-
tas de estudo remotas. A atividade que inaugura cada 
novo dia é um convite à reflexão e à observação do 
mundo que nos cerca, apesar de estarmos cada um 
em sua casa. Assim, de algum modo, nossos olhares 
e nossas reflexões nos unem. 

Para os exercícios de observação, propomos al-
gumas experimentações pelas janelas de nossas mo-
radias, que, neste momento, se tornaram casa e es-
cola. O convite à reflexão veio em questionamentos:

Como você tem observado o mundo lá fora? 
Vamos vivenciar momentos (experiências) 

Convites para um novo olhar
pela janela? As janelas serão nossas grandes 
companheiras para garantir o contato com o 
lado de fora nesse período. O que você acha? 
Já pensou sobre isso? Vamos experimentar?
 
Se, em alguns momentos, o convite foi um 

olhar pelas janelas, para observar o mundo lá fora; 
em outros, o pedido foi de olhar para si mesmo, a 
fim de observar os sentimentos, as sensações e os 
estranhamentos…

Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Para 
começar o nosso dia, vamos novamente tentar 
ouvir o som do nosso coração? Estão lembra-
dos? Feche os olhos, respire fundo três vezes 
e agora tente só ouvir os “barulhos” de dentro 
da sua casa. Em seguida, tente escutar somen-
te as batidas do seu coração... Nesse momen-
to, agradeça! Agradeça pela sua saúde e da sua 
família, pelos seus amigos, pela vida... Ao abrir 
os olhos, diga com muita energia BOM DIA!

Hoje, gostaria que você fizesse a reflexão do 
dia desejando algo para alguém que você sente 
saudades. Pense com carinho nessa pessoa!

Bom dia! Desejo que este dia lhe traga mui-
tos motivos para sorrir, pois quando sorrimos, 
mostramos que estamos de bem com a vida e 
contagiamos os outros com a nossa felicidade.

E esse convite diário realmente tem aberto 
muitas janelas e possibilitado novos olhares e uma 
atenção cotidiana às nossas sensibilidades, tão diver-
sas, tão intensas, tão humanas. 

Professoras Lizete Kronbauer, Marenita Wolf, 
Neiva Rodrigues e Camila Giora

Colégio Evangélico Alberto Torres – CEAT
Lajeado/RS
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A pandemia afastou-nos fisicamente, mas, ao 
mesmo tempo, oportunizou estreitar laços e am-
pliar horizontes. A gente sabe a importância de se 
discutir temas atuais e emergentes da sociedade 
na escola, não é mesmo? Ainda que no contexto de 
pandemia, o Colégio Sinodal Gustavo Adolfo promo-
veu uma atividade diferente e totalmente em inglês 
com as turmas de 2º e 3º anos do ensino médio. Em 
julho, cada turma participou de uma videoconferên-
cia a fim de debater conteúdos envolvendo racismo 
nos Estados Unidos da América com a convidada 
norte-americana Bonita Bock, aposentada da fa-
culdade luterana Wartburg College e integrante de 
movimentos sociais. 

Instigados primeiramente pelo movimento 
“Black Lives Matter” [Vidas negras importam], os 
alunos e as alunas foram preparados tanto sobre os 
assuntos quanto com aporte linguístico, e trouxeram 
questões que contribuíram para a conversa. Sobre 
fatos recentes relacionados ao racismo nos EUA, 
Bonita declarou que “não é um problema individual. 
Mesmo que eu como cidadã seja contra atitudes ra-
cistas, não significa que não faço parte desse sistema. 
As mídias sociais ajudam a ver 
o que acontece, assim as pes-
soas não descartam mais tanto 
o tema do preconceito racial e 
não podem mais dizer que isso 
não acontece nos EUA. Temos 
tido protestos por semanas”

“A atividade ajudou a 
perceber as influências cau-
sadas pelo que acontece no 
norte do continente america-
no aqui no Brasil. Somos pri-
vilegiados e o ideal é tirarmos 
proveito disso para construir 
uma sociedade mais justa. 
Agir do local para o global”, 
relata o aluno Nikolas Goetz 
(3º ano). A estudante Bárbara 
Mallmann (2º ano B) destacou 
que “falar em inglês com al-
guém que não mora no Brasil 

Conversa internacional
é importante para exercitar o idioma. É um desafio 
e, ao mesmo tempo, gratificante se ‘fazer entender’ 
para um estrangeiro”.

Voluntariado e liderança jovem foram pontos 
muito bem recebidos pelos alunos e alunas, que se 
identificaram nessas ações. Isso “encoraja a seguir 
os sonhos e lutar pelo que se acredita. Afinal, nós 
somos o futuro e as próximas lideranças”, comenta 
Ana Carolina Röhsig, do 2º ano A.

Na ação, a professora de Sociologia Ana Cris-
tina Kirchheim e as docentes de Língua Inglesa 
Gilmárcia Picoli e Melissa Sell afirmaram que con-
seguiram unir cultura, discussão de temas sociais, 
uso e aprendizagem do idioma de forma enrique-
cedora, valorizando a ênfase da escola em línguas 
estrangeiras.

Professoras Ana Cristina Kirchheim,
Gilmárcia Picoli e Melissa Sell

Colégio Sinodal Gustavo Adolfo
Lajeado/RS
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A era digital trouxe consigo 
uma série de demandas que com-
põem um século de revolução no 
modo de ser e agir das pessoas em 
sociedade. Diante disso, vive-se 
em um tempo com muitos desa-
fios, que foram intensificados com 
a chegada de uma pandemia mun-
dial. E na educação não é diferente. 
Por conseguinte, faz-se necessário 
buscar estratégias pedagógicas que 
auxiliem os alunos e as alunas na 
construção de competências digi-
tais para que possam transitar de 
maneira segura, autônoma e cons-
ciente na Web. 

Na atualidade, alunos e alu-
nas das mais variadas idades estão 
imersos nas redes sociais, além de 
realizar pesquisas e jogar on-line 
com pessoas de diversos locais do 
mundo. Tudo isso ajuda a caracteri-
zar a nova geração que está se for-
mando: a geração Z – para os nas-
cidos a partir do ano 2000 (GA-
BRIEL, 2013), ou ainda, a gera-
ção Alpha – nascidos a partir de 
2010 (MCCRINDLE, 2009). 

A fim de assegurar que 
essa geração de alunos e alunas 
conectados construa as compe-
tências de alfabetização, letra-
mento e, futuramente, fluência 
digital, torna-se imprescindível 
que o espaço escolar assuma o 
seu papel para que ocorra essa 
transformação. Por isso, nas 
aulas remotas (síncronas e as-
síncronas), os alunos e as alu-
nas do quinto ano da Unidade 
Oswaldo Cruz/IENH foram de-
safiados a conhecer o conceito 
de fake news e compreender a 
importância de evitar a propa-
gação desse tipo de notícias. 
Depois de algumas semanas de 
trabalho e estudo, foi criado um 
site coletivo com notícias ver-
dadeiras e “do bem”, utilizando 
reportagens criadas por alunos 
e alunas a partir de entrevis-
tas com as famílias. As repor-
tagens tratam de coisas que os 
entrevistados gostam de fazer, 

Competências digitais e socioemocionais: 
construindo-as em meio à pandemia

bem como sugestões para passar o 
tempo em época de distanciamento 
social.

Esse trabalho mostrou-se 
muito importante na construção 
de competências digitais e também 
de competências socioemocionais, 
uma vez que a criação do site e a 
escrita de reportagem foram apenas 
a culminância de um estudo voltado 
a problemas da sociedade atual. Em 
resumo, destaca-se essa como uma 
prática de linguagem e a vivência 
afetiva aliadas às tecnologias digi-
tais. 

Referências
GABRIEL, Martha. Educ@r – a (r)evolução 

digital na educação. São Paulo: Saraiva, 2013.

MCCRINDLE, M. The ABC of the XYZ: Un-
derstanding global Generations. Sydney:

UNSW Press, 2009.

Links dos sites criados:
5ºC: https://sites.google.com/ienh.com.br/
sitedobem-5c/in%C3%ADcio?authuser=1
5ºD :  https:/ /sites.google.com/ienh.
com.br/site-do-bem-5d/in%C3%ADcio?
authuser=1
5ºE :  https:/ /s ites.google.com/ienh.
com.br/site-do-bem-5e/in%C3%ADcio?
authuser=1

Link da reportagem no site da escola:
https://educacaobasica.ienh.com.br/br/
estudantes-da-unidade-oswaldo-cruz-
criam-site-do-bem-para-disseminar-boas-
noticias?fbclid=IwAR2lpltjbYofBBAYTnS
s208EnQywqm9uNq1iFcvsr8IwutZ8JWV
9vZ9lfHY

Profª Gabriella Thais Schorn 
Instituição Evangélica de Novo Hamburgo – IENH

Unidade Oswaldo Cruz
Novo Hamburgo/RS
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Aulas remotas de Artes – história da dança
Despertar o interesse, explorando a criatividade 

é papel fundamental da disciplina de Artes. Nos perío-
dos de aulas remotas, a professora Mônica buscou al-
ternativas para tornar as lições mais atraentes, relacio-
nando habilidades desenvolvidas com as práticas dos 
alunos no dia a dia.

Uma das práticas desenvolvidas foi o Estudo da 
História da Dança com os alunos dos 7º anos E.F. II. A 
partir de uma pesquisa, construiu-se uma linha do tem-
po e, por fim, criou-se uma personagem com alguma 
vestimenta inspirada num período estudado.

Muitas vezes o aluno ou a aluna precisou fazer 
uso do material que encontrava em casa. A ideia lan-
çada era bem clara; não sair de casa para providenciar 
materiais para os trabalhos, e, sim, fazer uso do que 
dispunha em seu ambiente próximo.

Concluídos os trabalhos, os alunos e as alunas 
apresentaram sua arte, com resultados surpreendentes. 
Os estudantes conseguiram relacionar a história da dan-

ça com as vivências atuais, fazendo uma releitura fantás-
tica das vestimentas, lançando mão da criatividade.

 
Profª Mônica Daniela Tag

Colégio Sinodal Conventos
Lajeado/RS

Em meio às atribuições do cargo e aos desafios da 
gestão durante uma pandemia, o diretor-geral Rodrigo 
Ulrich encontrou tempo para contar histórias para alu-
nos e alunas. A ação especial destinada às crianças da 
educação infantil e das séries iniciais tem o intuito de 
aproximar em meio ao distanciamento social, trazendo 
uma mensagem de leveza e sensibilidade, além de re-
forçar o hábito da leitura.

“Ruben Alves, no prefácio do livro A Menina e o 
Pássaro Encantado, responde a pergunta: Por que con-
tar histórias? Segundo ele, as angústias ganham nome 

Diretor-geral conta histórias para as crianças
e os medos se tornam canções numa nova configuração 
da realidade e, com isso, angústias e medos se tornam 
mais mansos”, conta o diretor.

Muitas foram as inspirações para a inciativa: 
“Minha avó contava histórias musicadas. Minha mãe, 
professora alfabetizadora, sempre contou histórias. 
Minha professora do curso normal sempre estimulou a 
prática. Minha esposa conta história todos os dias para 
o nosso filho e ele também gosta de fazer suas narrati-
vas e, no próprio CEAT, me inspiro e sou incentivado 
por diversos colegas. Além disso, o presidente de Is-

rael fez algo parecido na televisão”, explica.
Em junho, as primeiras histórias fo-

ram gravadas e publicadas nas salas de aula 
virtuais. Inicialmente, a proposta era pontual, 
“mas, quando as primeiras reações começa-
ram a vir das crianças, a resposta veio sem 
alternativa: teriam novas histórias. Vieram 
pedidos para que mostrasse as imagens, para 
que contasse histórias bíblicas, poesias, entre 
outras respostas”. 

As contações de história estão sendo 
gravadas nas sedes de ambas as unidades do 
CEAT, localizadas em Lajeado e Roca Sales, 
e, ao que tudo indica, seguirão acontecendo. 
“Muito provavelmente no retorno às ativida-
des presenciais também...”, projeta o diretor.

Assessora de comunicação Josiane Martini
Colégio Alberto Torres – CEAT

Lajeado/RS
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Na turma do Oitavo Ano “B” do en-
sino fundamental, na disciplina de Geogra-
fia, ministrada pelo professor Douglas, foi 
trabalhada a temática da “miscigenação 
cultural”. Dentro desse assunto estuda-se 
a questão das diversas etnias que compõem 
a cultura brasileira e do continente ameri-
cano. De acordo com dados da Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílios (PNAD) 
2019, elaborado pelo IBGE, 42,7% dos 
brasileiros se declararam como brancos, 
46,8% como pardos, 9,4% como pretos e 
1,1% como amarelos ou indígenas.

No estado do Rio Grande do Sul 
houve a chegada dos primeiros imigrantes 
alemães em 1824. Posteriormente os ita-
lianos em 1875. Na chamada “metade do 
sul” do estado houve uma maior presen-
ça de pessoas negras, principalmente nas 
charqueadas, no período conhecido como 
“ciclo do charque gaúcho”, ou seja, o Rio 
Grande do Sul também está inserido nessa 
miscigenação cultural. 

Além disso, recentemente, nos 
EUA, o caso da morte de George Floyd 
chocou a comunidade internacional, pon-
do em pauta mais uma vez a questão da 
diversidade e do racismo. Surgiu inclusi-
ve uma campanha intitulada “Black Lives 
Matter” [“Vidas Negras Importam”], que 
se estendeu fortemente pelas redes so-
ciais, com publicações de celebridades e 
pessoas anônimas. Nesse contexto, com 
o intuito de promover a paz e o respeito, 
também entender as diferenças culturais 
entre os diversos povos do mundo, foi 
solicitado que os alunos e as alunas do 8° 
Ano B, dividido em grupos, produzissem 
um vídeo a respeito do tema: “O racismo 
no século XXI. Até quando?”. Dessa for-
ma, os estudantes da turma participaram 
expondo suas opiniões pessoais nas grava-
ções, além de postarem imagens e textos 
nos vídeos, editados pelos próprios dis-
centes, numa produção cultural, artística e 
de humanidade muito valorosa.

Prof. Douglas Barbosa Schlabitz
Colégio Sinodal Conventos

Lajeado/RS

Diversidade cultural, paz e respeito 
ao próximo: a experiência por meio da 

produção de vídeos

Aluno Gustavo Koch. Apresentação do vídeo “O racismo no século XXI. Até quando?”

Apresentação do vídeo “O racismo no século XXI. Até quando?”. Pesquisa compara-
tiva entre “bonecas brancas” e “bonecas negras” na internet
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O Colégio Sinodal Rui Barbosa, de Carazinho, 
vem desenvolvendo alternativas on-line para manter 
e fortalecer o vínculo dos estudantes com a música e 
com a dança em tempos de pandemia. Confira!

Ensaio on-line do coral infantil 
“A prática on-line de canto coral surgiu a partir do 

pensamento da maestrina do grupo em manter o con-
tato das crianças com a música na época de isolamen-
to social. Estando todos muito ligados e conectados 
à tecnologia, desafiar-se a praticar o canto em grupo 
por meio de videochamadas pareceu e está sendo uma 
ótima alternativa. As crianças esperam ansiosamente 
o dia dos encontros, que acontecem semanalmente e 
duram cerca de 40 minutos, envolvendo teoria, técnica 
vocal, repertório variado e prática musical, entre ou-
tros temas. Enquanto não forem possíveis os encon-
tros presenciais, continuaremos firmes, fortes e entu-
siasmados nessa prática, que vem dando muito certo!” 

Maestrina Gabriele da Silva Agne

Aulas de dança on-line
As aulas de dança estão sendo desenvolvidas na 

modalidade on-line para os grupos de dança a partir do 
4º Ano do EF.  Os encontros acontecem uma vez por 
semana, em turno inverso ao da aula regular, com a du-
ração de uma hora. Fazem parte da rotina da aula, além 
das sequências coreográficas, exercícios de alonga-
mento e fortalecimento muscular, o que, em tempos de 
isolamento social, corrobora a promoção da saúde e do 
bem-estar. E, ainda, muito importante, os estudantes 
estão tendo a possibilidade de estar com seu grupo e a 
sua professora, Gabrielle Juchem Vargas, fortalecendo 
os laços afetivos e o amor à dança e ao movimento.

Setor de Comunicação
Colégio Sinodal Rui Barbosa

Carazinho/RS 

Encontros on-line fortalecem o vínculo dos 
estudantes com a música e a dança

Revista LIÇOES - N° 33.indd   35 12/11/2020   17:42:00



COMPARTILHAMENTOS

REVISTA LIÇÕES | janeiro / dezembro 202036

Pensar, repensar e transfor-
mar a prática pedagógica é uma 
constante. Todavia, a pandemia ge-
rou algo inusitado, que jamais po-
deríamos imaginar. Aproveitando 
nossa capacidade de nos reinven-
tarmos, fomos capazes de modificar 
a forma como ensinamos. No início 
do ensino remoto, nos questiona-
mos sobre a dinâmica das aulas. 
Conseguimos nos adaptar, introdu-
zindo mais vídeos explicativos dos 
docentes nas propostas, solicitan-
do vídeos e áudios dos estudantes. 
Percebemos a importância do bom 
relacionamento entre família e es-
cola, para que possamos conduzir 
novas aprendizagens, assim como 
a introdução da letra cursiva no 2º 
ano do ensino fundamental.

Durante o recesso escolar 
do mês de julho, refletimos sobre a 
importância de motivar os estudan-
tes no início do segundo semestre 
e pensamos numa forma prazero-
sa de realizar a introdução da letra 
cursiva. Surgiu então o projeto “Sa-
colas Encantadas”. De acordo com 
as professoras do 2º ano do ensino 
fundamental I, nas “Sacolas Encan-

Ensino remoto: desafios e possibilidades

tadas” há: “Um pouquinho do nos-
so colégio, um pouquinho de cada 
material utilizado para conhecer a 
letra cursiva de forma lúdica e cor-
poral. A partir de brincadeiras e dos 
traçados das letrinhas no saquinho 
de gel, no gelo com tinta, no pátio 
de casa e nas calçadas da cidade. 

Desta forma, nossos es-
tudantes puderam deixar 
registradas as suas marcas, 
a primeira escrita em letra 
cursiva”. 

A ideia do projeto é 
poder realizar uma apren-
dizagem com significado 
e prazer, pois, na primeira 
fase da vida, ela depen-
de da ação corporal. Além 
disso, é a experiência que 
ensina e que dá sentido. 
Alves (1988, p. 46) diz que 
“O que é imediatamente 
experimentado não precisa 
ser ensinado nem repetido 
para ser memorizado [...]”. 
Nessa mesma direção, 
Paulo Freire (1996, p. 25) 
diz que “Saber que ensinar 

não é transferir conhecimento, mas 
criar as possibilidades para a sua 
própria produção ou a sua constru-
ção”. Para tanto, buscaram-se dife-
rentes maneiras de realizar a alfa-
betização. Os momentos que envol-
vem prática e criação possibilitam a 
autonomia nos estudantes, para que 
possam conhecer as diversas for-
mas de se perceber nesse processo 
e de perceber o mundo. 

O envolvimento da família 
como parceira ímpar no processo de 
ensino tem sido fundamental nesse 
momento. Família e escolas são an-
tes que mais nada parceiros nessa 
missão de educar e somente iremos 
ter êxito na educação quando nos 
unirmos em favor dela. 

Referências: 
ALVES, Rubem. Conversas com quem gosta de 

ensinar. 22. ed. São Paulo: Cortez, 1988.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: 

Saberes necessários à prática educativa. 
São Paulo: Paz e Terra, 1996. (Coleção 
Leitura).

Profª Priscila Maggioni
Colégio Gaspar Silveira Martins

Venâncio Aires/RS

A entrega das “Sacolas Encantadas” aconteceu no pátio da escola e cumpriu com todas as 
medidas de prevenção à Covid-19

Uma das propostas enviadas na “Sacola Encantada” foi 
o desenho com giz de quadro na calçada
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A Educação Física Escolar é uma disciplina que in-
tegra o aluno e a aluna na cultura corporal de movimento, 
por meio do esporte, ginástica, dança e brincadeiras lú-
dicas em benefício do exercício crítico da cidadania e da 
melhoria da qualidade de vida. As aulas, na sua grande 
maioria, são práticas, já que muitos alunos e alunas aca-
bam fazendo atividade física apenas nesse momento.

Mas o ano de 2020 começou com um grande 
desafio. Devido à pandemia, as aulas passaram a ser 
remotas. Em nenhum momento da minha carreira ima-
ginei que um dia teria que dar aula de Educação Física 
através do computador, ainda mais para adolescentes. 
Eis que surgiu esse dia! E agora? O que fazer? Que 
ferramentas usar? Como tornar as aulas atrativas para 
uma geração que está sempre conectada, que segue 
youtubers famosos, com alta qualidade em seus vídeos, 
que sabem como prender a atenção desses jovens do 
outro lado da tela?

Então, cinco meses se passaram e agora posso 
contribuir compartilhando o que está funcionando e o 
que não deu certo. Uma das primeiras atividades com o 
ensino médio e fundamental (anos finais) foi gravar ví-
deos com exercícios que eles pudessem fazer em casa. 
O difícil não foi gravar, e sim editar. Baixa aplicativo, 
corta, grava de novo, coloca uma música de fundo e 
pronto. Deu trabalho, mas conseguimos. Os alunos e 
as alunas tiveram que enviar vídeos fazendo os exer-
cícios. Nesse momento surgiram os primeiros pro-
blemas. Vergonha de se expor no vídeo e, em alguns 
casos, executando os movimentos de forma errada, o 
mais grave dos problemas. 

A Educação Física durante a pandemia
Uma estratégia que tem funcionado bem são as 

aulas teóricas com assuntos relacionados à saúde. Nes-
sa faixa etária começam as preocupações com o corpo, 
alimentação e exercícios. Falamos sobre anabolizantes, 
musculação, nutrição, suplementos alimentares, ativi-
dade física e sedentarismo, com aulas feitas em Power-
Point e pequenos vídeos. O retorno dos alunos e das 
alunas está sendo positivo, porque são assuntos que 
fazem parte do cotidiano deles.

Sabemos que o sedentarismo já era grande antes 
da pandemia. Agora, com certeza, o nível subiu ainda 
mais. Muitos alunos e muitas alunas moram em aparta-
mento e estão totalmente ociosos. Há relatos de pais e 
mães sobre os filhos e as filhas que estão aumentando 
muito o peso corporal. Pensando nisso e tentando cor-
rigir o problema da execução de movimentos de forma 
errada, passei a fazer aulas práticas pelo Google Meet. 
Depois de uma conversa com os alunos e as alunas so-
bre o espaço disponível em suas casas para a prática, 
iniciamos as aulas. Através da tela consigo corrigir os 
movimentos e auxiliá-los durante os exercícios. O de-
safio está sendo incentivá-los a ligar as câmeras. 

Seguimos tentando, de alguma forma, contribuir 
com a saúde física e mental dos alunos e das alunas. É a 
Educação Física Escolar buscando estratégias para se-
guir com sua missão dentro e fora dos limites da escola. 

Prof. Alexandre Jotz
Colégio Sinodal da Paz

Novo Hamburgo/RS

Em tempos de aulas mediadas pela tela dos dis-
positivos móveis e computadores, os professores e as 
professoras da educação infantil da Escola Barão do Rio 
Branco, Blumenau/SC, resgataram uma prática antiga 
de comunicação para chegar até as crianças: enviaram 
carinhosas cartas.

Nas cartas, os professores e as professoras, 
além de destacarem a saudade e de perguntarem sobre 
a criança, anunciaram a nova unidade temática a ser 
trabalhada no segundo semestre, criando assim expec-
tativas de aprendizagem e de novas descobertas. 

Além da carta, as crianças receberam um 
“mimo”: dedoches, lupas, adesivos ou sementes, sele-
cionado de acordo com a unidade temática, mantendo a 
intencionalidade educativa da ação. 

Memórias da educação em tempos de Covid 19:
professores e professoras de educação infantil 

da Escola Barão enviam cartas às crianças
Parte das cartas foi enviada pelos correios e ou-

tra parte pela própria equipe da escola. Receber o carro 
da escola em casa foi um dos pontos altos da ação. Uma 
surpresa que ficará, com certeza, na memória para 
sempre. 

Além de atingir o objetivo pedagógico, a ação 
aqueceu o coração das crianças e das famílias e contri-
buiu para a manutenção do vínculo, provando que não 
há distância capaz de separar essa galerinha dos seus 
queridos professores e professoras. A conexão entre 
eles é grande! 

Professoras Sônia Roders e Fabiana Santos
Escola Barão do Rio Branco

Blumenau/SC
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Se é difícil especificar, no contexto escolar dos 
tempos pós-modernos, mais difícil parece ser definir 
o que significa o ano de 2020 para o ensino. Na Rede 
Sinodal de Educação, e mais especificamente aqui no 
Colégio Sinodal da Paz, muitas coisas mudaram.

Em uma amálgama de acontecimentos do “novo 
normal”, entre as mais diversas medidas de segurança 
tomadas, ressaltou-se o olhar direcionado às aprendi-
zagens em modo remoto. Referente a essa, tivemos de 
reconfigurar aquilo que entendíamos por espaço esco-
lar e por aprendizagem.

Nestes tempos, todos na educação – tanto os 
discentes quanto os docentes – tivemos de nos adap-
tar. Aquilo que é concernente ao mais elementar do 
processo evolutivo mostrou-se evidente na trilha nô-
made-digital pela qual fomos obrigados a caminhar. 
Logo, a cooperação mútua – talvez, emaranhada em 
um breve resquício de nosso instinto de sobrevivência 
– se fez cada vez mais patente.

Nesse escopo, a professora de Geografia Eliege 
Alves e o professor de Sociologia Arthur Pinto acha-
ram que seria propício aproveitar as plataformas vir-
tuais para estipular uma atividade interdisciplinar aos 
estudantes dos terceiros anos, em forma de produções 
de texto argumentativo, acerca das causas e das conse-
quências da globalização.

Com efeito, a grande maioria dos jovens apren-
dizes considerou a proposta bastante instigante, como 
afirma Lívia que, ao fazer o trabalho, “[...] pôde-se cor-
relacionar ambas as disciplinas, analisando o mesmo 
tema em aspectos sociais e geográficos de modo que fa-
cilita o entendimento do mesmo assunto em diferentes 
perspectivas [...]”. Não diferente, Ana Carolina afirma 
que foi muito proveitosa a atitude do professor e da pro-
fessora, que “[...] juntaram os conteúdos semelhantes, 
expandindo o entendimento de ambas as matérias”.

Vale aqui ressaltar que a proposta da atividade 
foi inspirada nas recomendações de como eliminar as 
dificuldades em fazer as lições de casa contidas no li-
vro de Nelsen, Lott e Glenn – estudado em conjunto 
pelo corpo de professores e professoras –, “Disciplina 
Positiva em sala de aula”, ou melhor, em classroom.

Enfim, buscou-se, antes de tudo, estruturar um 
trabalho que dialogasse com os estudantes, tendo a 
realidade como ponto de partida, o que, segundo o que 
estamos aprendendo, tende a envolver os alunos e as 
alunas respeitosamente a verem um benefício pessoal 
na atividade. Sabemos, porém, que muitas ainda são as 
dificuldades, no entanto, aos poucos vamos “recons-
truindo” nosso espaço de aprendizagem.

Profª Eliege Alves e Prof. Arthur Pinto
Colégio Sinodal da Paz

Novo Hamburgo/RS

Experiência interdisciplinar
no “novo normal”

Será que é verdade? Essa tem sido a pergunta que fizemos todas as vezes que 
abrimos as redes sociais e lemos uma notícia. A disseminação de fake news não tem 
apenas um foco, encontramos notícias falsas referentes à morte de famosos, política, 
eventos e até mesmo sobre curas milagrosas de pessoas infectadas pela Covid-19.

No componente curricular de História, o objeto do conhecimento estudado pela 
3ª série do ensino médio foi a “República das Oligarquias (1894-1930)”. Período em que 
o voto não era secreto e a prática do voto de cabresto, em que as pessoas eram coagidas 
pelos coronéis a votar em quem esses poderosos indicavam, era algo muito recorrente. 
Pegando o gancho desse objeto de conhecimento e pensando na atualidade, questionei 
os estudantes a respeito da possibilidade ou não da existência de manipulação de eleitores por meio de fake news. 

A partir desse questionamento, a turma realizou pesquisas sobre o assunto e 
escreveu um texto dissertativo. O objetivo dessa atividade foi promover um exer-
cício de criação de senso crítico e praticar a argumentação. O importante era expor 
sua opinião embasada em informações verdadeiras e pesquisas científicas, de forma 
que os estudantes tivessem que, antes de escrever, realizar um movimento reflexivo 
sobre as leituras e, após isso, formular argumentos para sustentar suas opiniões.

Por fim, criamos algumas dicas para ajudar você a não “cair nas fake news”!

Profª Tamires Xavier Soares
Colégio Teutônia

Teutônia/RS

Tudo é fake?

os estudantes a respeito da possibilidade ou não da existência de manipulação de eleitores por meio de 

escreveu um texto dissertativo. O objetivo dessa atividade foi promover um exer
cício de criação de senso crítico e praticar a argumentação. O importante era expor 
sua opinião embasada em informações verdadeiras e pesquisas científicas, de forma 
que os estudantes tivessem que, antes de escrever, realizar um movimento reflexivo 
sobre as leituras e, após isso, formular argumentos para sustentar suas opiniões.

Será que é verdade? Essa tem sido a pergunta que fizemos todas as vezes que 
 não tem 

apenas um foco, encontramos notícias falsas referentes à morte de famosos, política, 

No componente curricular de História, o objeto do conhecimento estudado pela 
3ª série do ensino médio foi a “República das Oligarquias (1894-1930)”. Período em que 
o voto não era secreto e a prática do voto de cabresto, em que as pessoas eram coagidas 
pelos coronéis a votar em quem esses poderosos indicavam, era algo muito recorrente. 
Pegando o gancho desse objeto de conhecimento e pensando na atualidade, questionei 
os estudantes a respeito da possibilidade ou não da existência de manipulação de eleitores por meio de fake news

Revista LIÇOES - N° 33.indd   38 12/11/2020   17:42:03



COMPARTILHAMENTOS

janeiro / dezembro 2020 | REVISTA LIÇÕES 3939

Com a pandemia da Covid-19, 
as aulas passaram a ser digitais, no-
vas metodologias precisaram ser 
adquiridas tanto por alunos e alunas 
como por professores e professo-
ras, porém a busca por trazer uma 
aprendizagem significativa e ins-
tigante para alunos e alunas conti-
nua. O Colégio Sinodal Tramandaí 
está desenvolvendo, desde maio 
de 2020, na disciplina de Artes Vi-
suais, o projeto “Fala Artista”, que 
tem por objetivo buscar, pesquisar 
e conversar com artistas locais, na-
cionais e internacionais por meio 
de videoconferência para aproximar 
alunos e alunas de diversos tipos de 
arte contemporânea e desmistificar 
a ideia de artista como uma pessoa 
do século passado e de arte como 
algo belo e inatingível.

Para cada turma, o artista 
convidado tem relação com um con-
teúdo abordado na disciplina de Ar-
tes Visuais. As videoconferências 
são realizadas em dia e horário em 
que o artista tem disponibilidade. O 
primeiro contato é feito pela profes-
sora idealizadora do projeto Nátia 
Vargas, para apresentar ao artista a 
proposta e realizar as combinações 

Projeto “Fala Artista”
necessárias para a via-
bilidade do mesmo. 
Em alguns casos o 
apoio da professora de 
Língua Inglesa Fabia-
ne Agliardi é necessá-
rio para a tradução da 
entrevista em tempo 
real ou na conversa 
prévia com o artista. 
Como aconteceu com 
a primeira convidada do projeto, a 
artista norueguesa Lise Wulff, que 
abordou a temática da ecoart por 
meio do seu projeto “The Scream 
from Nature” com os alunos do 9° 
ano do ensino fundamental.

O ator e diretor de teatro e 
televisão Zé Adão Barbosa conver-
sou com a turma do 8° ano do ensino 
fundamental sobre a importância do 
teatro e da comunicação gestual na 
rotina diária. A artista Marinês Bu-
setti, diretamente de Farroupilha, 
conversou com a turma do 7° ano do 
ensino fundamental sobre simetria 
e xilogravura. No 1° ano do ensino 
médio, a artista Berna Reale conver-
sou com os alunos e as alunas sobre 
performance e nudez artística dire-
tamente do Belém do Pará.

-
bilidade do mesmo. 
Em alguns casos o 
apoio da professora de 

-
-

rio para a tradução da 
entrevista em tempo 
real ou na conversa 
prévia com o artista. 
Como aconteceu com 
a primeira convidada do projeto, a 

proposta e realizar as combinações 

O projeto pretende continuar 
ao longo de 2020 e tem em vista 
uma segunda edição em 2021. Em 
cada videoconferência com artista, 
percebemos como os alunos e as 
alunas ficam motivados para apren-
der sobre o assunto e encantados 
pelo fato de ter as explicações di-
retamente do artista que produziu 
a obra. Acreditamos que a arte é 
de extrema importância nos tem-
pos em que vivemos e que projetos 
como este provam que é possível 
fazer a diferença no processo de en-
sino-aprendizagem.

Nátia Vargas
Colégio Sinodal Tramandaí

Tramandaí/RS

Revista LIÇOES - N° 33.indd   39 12/11/2020   17:42:05



COMPARTILHAMENTOS

REVISTA LIÇÕES | janeiro / dezembro 202040

Todos os anos, o Colégio Sinodal do Salvador faz 
sua tradicional “Festa do Caderno”, uma comemoração 
na qual os alunos do 1º ano recebem de suas famílias seu 
primeiro caderno, e é sempre um momento muito aguar-
dado pelas crianças, famílias e pela escola. Devido ao 
afastamento social, este ano não foi possível fazer a festa 
na escola, no entanto, a festa ocorreu em outro formato: 
virtual. 

As professoras Andrea, Priscila e Samanta, com o 
mesmo carinho e dedicação dos anos anteriores, organi-
zaram o evento. As famílias retiraram na escola materiais 
para decorar o espaço em casa. A entrega do primeiro 
caderno aos alunos e às alunas ocorreu durante a aula 
síncrona. Previamente, os familiares foram orientados a 
escrever uma mensagem de incentivo para seu filho ou 
sua filha na primeira folha do caderno. 

Festa do caderno: 
Uma recordação para toda a vida

Nessa festa houve a participação da professora de 
Música, do diretor André Sträher e das famílias. Ao entre-
gar o caderno, cada familiar teve a oportunidade de falar 
algumas palavras ao seu filho ou à sua filha. O momento foi 
muito especial! A fala das professoras emocionou as famí-
lias: “Este momento é único, um dos momentos mais im-
portantes na vida escolar de vocês. Ler e escrever é mági-
co, inspirador e encantador. É reconhecer o mundo de uma 
outra maneira. O primeiro caderno representa o início da 
jornada rumo ao conhecimento; ele passa a fazer parte da 
nossa rotina escolar e irá guardar os primeiros registros de 
tantas outras descobertas da nova etapa de aprendizagem”.

Professoras Ana Sahagoff Arend, 
Andréa Thomé Krick, Priscila de Almeida Fraga

e Samanta Taís de Carvalho Moreira
Colégio Sinodal do Salvador

Porto Alegre/RS

Nessa festa houve a participação da professora de 

O termo filosofia tem origem grega; trata-se de 
uma composição de duas palavras: philos (φίλος) e sophia 
(σοφία). A primeira é uma derivação de philia (φιλία), que 
significa amizade, amor fraterno e respeito entre os iguais; 
a segunda significa sabedoria ou simplesmente saber. 

A introdução do componente curricular de Filo-
sofia na 1ª série do ensino médio é imprescindível. Por 

Filosofia: 1ª série do ensino médio
meio desse, os estudantes conhecem a filosofia, suas ori-
gens sociais e históricas, bem como a construção históri-
ca do pensamento filosófico, os fundamentos do que vem 
a ser o humano, do constituir-se enquanto ser pensante.

Embora o contato com a filosofia seja no ensino 
médio, existem vários filósofos dos quais já ouvimos falar, 
o que possibilita a introdução desse componente curri-
cular a partir do conhecimento a priori dos educandos e 
das educandas. Mas acabei esbarrando em um problema: 
como fazer isso em meio ao isolamento/distanciamento 
social? Foi então que tive a ideia de unir a fotografia e a 
filosofia. Primeiramente questionei os estudantes sobre 
que filósofos eles conheciam? Quem eram esses? Qual 
era a importância desses para o campo filosófico? 

Para ajudá-los, elaborei uma listagem com mais 
de oitenta nomes de filósofos e filósofas mais famosos 
para que cada estudante escolhesse um ou uma para 
interpretar. O resultado foi muito interessante, pois até 
mesmo os discentes mais introvertidos entraram na brin-
cadeira e interpretaram o filósofo ou a filósofa escolhida.

Profª Tamires Xavier Soares
Colégio Teutônia

Teutônia/RS
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O ensino de História é um campo 
complexo e permeado por diferentes lin-
guagens (textos, sons, imagens etc.). Nas 
aulas, muitas vezes, tendemos a realizar 
leituras críticas, racionais e até mesmo 
“pré-fabricadas” dos diferentes documen-
tos, deixando de lado potenciais sensíveis, 
imaginativos e criativos de nossos estu-
dantes. Aliás, criar é uma das habilidades 
mais complexas da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), porém, muitas vezes, 
é negligenciada, sendo preciso experimen-
tá-la e exercitá-la, caso contrário corremos 
o risco de tornar o ensino estático e repeti-
tivo. Tendo em vista essas inquietações ao 
trabalhar a “conquista da América espanho-
la” com a turma da 2° série do ensino médio 
do Colégio Teutônia, utilizou-se o verbo, 
mas também se permitiu viajar e utilizar a 
imaginação por meio da arte. 

A América possui uma história permeada por 
guerras, conquistas, genocídios e etnocentrismos. Re-
sistências e processos de negociação ocorreram, mas 
infelizmente as populações indígenas e nativas do con-
tinente foram as maiores prejudicadas pela vontade dos 
“novos colonizadores europeus”. Esse assunto envol-
ve o socioemocional (competência expressa na BNCC) 
e sem empatia pelos povos que aqui viviam e que, em 
muitos casos, foram dizimados. O ensino de História 
pode tornar-se um aglomerado de informações e da-

História e arte: formas de
expressar-se durante a pandemia

dos. Mas como gerar empatia? Como imaginar o que 
aconteceu? Existem, obviamente, diversas possibi-
lidades. No caso desse relato, utilizou-se a arte por 
meio de desenhos e pinturas, desafiando estudantes a 
refletirem e criarem entendimentos próprios sobre os 
processos de conquista da América, como as imagens 
abaixo demonstram.

As representações artísticas tocaram com sen-
sibilidade e sagacidade o assunto explorado, demons-
trando que o potencial imaginativo e criativo dos estu-

dantes pode gerar representações críti-
cas e sensíveis dos assuntos trabalha-
dos em aula, potencializando o ensino 
de História e tateando o socioemocional 
deles e de seus professores e suas pro-
fessoras. Os estudantes relataram em 
questionários que o uso das artes nas 
aulas de História deve ser mantida, e 
eu, como docente, sinto que as obras 
(as expostas neste texto e outras pro-
duzidas por eles) são construções crí-
ticas e sensíveis de saberes históricos, 
devidamente compreendidos e analisa-
dos. Imaginar, criar e recriar a história 
por meio da arte é algo a ser explorado 
com cada vez mais profundidade, como 
forma de significar o que se aprendeu. 

Rodrigo Müller Marques
Colégio Teutônia

Teutônia/RS

Estudante Mônica Orso AgnesEstudante Mônica Orso Agnes

Estudante Paula Wink
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Neste tempo de pandemia, 
de forma rápida e um pouco caótica, 
as escolas, professores e professo-
ras, estudantes e as famílias foram 
obrigados a se reinventar com o 
ensino on-line remoto e junto com 
isso surgiram numerosos desafios 
e diversas possibilidades. O uso de 
tecnologias na educação passou a 
ser mais buscado por professores e 
professoras, e aquelas pessoas que 
atuam na área da tecnologia dentro 
da escola foram protagonistas no 
auxílio dos demais professores e 
professoras, já que dominavam com 
mais facilidade os softwares/aplica-
tivos a serem implementados no 
novo cenário. 

Como professora do com-
ponente curricular de Educação 
Tecnológica, pude auxiliar nos 
treinamentos, compartilhamento 
de ideias e estratégias pedagógi-
cas tais como gameficação, sala de 
aula invertida e o ensino híbrido, 
para que os colegas professores e 
professoras conseguissem se apro-

Os desafios e as possibilidades
do ensino on-line

priar desses conceitos e utilizá-los 
de forma mais produtiva em suas 
aulas. Contudo, o aprendizado não 
foi apenas dos meus e das minhas 
colegas, foi meu também, já que 
tive que buscar para poder com-
partilhar. Momentos desafiadores, 
mas que possibilitaram perceber 
que uma aula on-line tanto síncrona 
como assíncrona, também pode ser 
produtiva, quando respeitada a ne-
cessidade de repensar a maneira de 
apresentar tal aula, já que não basta, 
apenas, reproduzir o modelo de aula 
presencial.

Outro desafio com o qual tive 
que lidar foi a produção de tutorias 
que orientavam as práticas digi-
tais, como, por exemplo, o uso do 
Google Agenda como ferramenta na 
organização da nova rotina impos-
ta pela pandemia. O novo contexto 
trouxe-nos a realidade latente de 
que, ainda, muito precisa ser fei-
to em termos de educação digital. 
Deparamo-nos com muitos nativos 
digitais que sequer sabiam utilizar 

ferramentas do Google Drive, por 
exemplo.

Contudo, muitas conquistas 
foram alcançadas e o ponto que 
considero o mais relevante para o 
sucesso das aulas on-line foi a co-
laboração dos estudantes, pois se 
adaptaram rapidamente e estão se 
dando conta de que precisam ser 
muito mais organizados e metódi-
cos na hora de estudar, exercitar a 
autonomia, buscar muita coisa por 
si e utilizar o professor e a professo-
ra como uma ponte para sanar suas 
dúvidas e organizar as informações. 

Por fim, os desafios estão 
apenas no início: como será a escola 
quando retornarmos? Precisamos se-
guir nos desafiando mais, estudando 
mais, criando mais, enfim cabe a to-
dos e todas nos adaptar rapidamente 
e tornar o aprendizado de fato efetivo.

Profª Bruna Roberta Thomé
Sociedade Educacional Três de Maio

SETREM
Três de Maio/RS

Estamos vivendo um momento ímpar na histó-
ria da nossa educação. Nenhum de nós, professores, 
professoras, gestores, gestoras, estudantes ou familia-
res, imaginava vivenciar uma pandemia. Um momento 
inédito, necessitando de ações na mesma proporção, 
sendo assim, rapidamente, estamos nos adaptando, re-
inventando e ressignificando nossa prática pedagógica, 
nossa realidade escolar e familiar.

A inclusão em tempos de pandemia
Hoje as aulas acontecem 

dentro das nossas casas, num 
regime especial de atividades 
escolares, por meio das aulas 
on-line. Nossos professores e 
nossas professoras se reinven-
taram rapidamente, e os desa-
fios do ensino e aprendizagem 
dos alunos e das alunas espe-
ciais, mesmo no ensino a dis-
tância, não ficaram esquecidos. 
O cenário atual nos trouxe nu-
merosos desafios. Como trans-
mitir conhecimento a esses 
alunos e alunas especiais sem 
a presença física do professor 
e da professora, sem suas in-
tervenções e mediação? Como manter a atenção des-
ses alunos e dessas alunas e continuar oportunizando a 
aprendizagem?

 Nosso desafio é garantir ensino/aprendizagem 
com eficácia para todos e todas. As atividades e aulas 

Hoje as aulas acontecem 
dentro das nossas casas, num 
regime especial de atividades 
escolares, por meio das aulas 

. Nossos professores e 
-
-

fios do ensino e aprendizagem 
-
-

tância, não ficaram esquecidos. 
-
-

mitir conhecimento a esses 
alunos e alunas especiais sem 
a presença física do professor 

-
tervenções e mediação? Como manter a atenção des
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Durante o período de isolamento/distanciamen-
to social, muitas mudanças podem ocorrer e se tornou 
um momento propício para questionamentos sobre 
nós e nossas vidas: quem somos? O que faço da minha 
vida? Estou sendo feliz? O que é felicidade? Como são 
as relações dentro de minha casa? Que identidades eu 
assumi com o decorrer da minha vida? De quais grupos 
eu faço parte? Quais características me identificam?

São muitas perguntas, mas respondê-las não é 
fácil, pode ser até mesmo doloroso, mas é importante. 
No componente curricular de Sociologia temos como 
objeto do conhecimento a identidade. 

Mas o que é identidade? O sociólogo Stuart 
Hall (1932-2014) definiu a identidade da seguinte forma:

A identidade torna-se uma “celebração móvel”: forma-
da e transformada continuamente em 
relação às formas pelas quais somos 
representados ou interpelados nos 
sistemas culturais que nos rodeiam. 
E definida historicamente, e não 
biologicamente. O sujeito assume 
identidades diferentes em diferentes 
momentos, identidades que não são 
unificadas ao redor de um “eu” coe-
rente” (HALL, 2006, p. 12-13).

Considerando que as identidades 
que assumimos ao longo de nossas vi-
das são construídas a partir das vivên-
cias sociais, as perguntas a serem feitas 
são: que identidades eu tenho hoje? A 
quais grupos eu pertenço? Como me 
identifico? 

Após discussão em aula pela pla-
taforma Google Meet com os estudantes 
da 2ª série do ensino médio do Colégio 

Identidade ou identidades?
Teutônia, propus que refletissem sobre o assunto e es-
crevessem sobre suas identidades e escolhessem uma 
foto que os identificava. O resultado foi surpreendente. 
Consegui perceber um verdadeiro exercício de refle-
xão, de tentativa de compreensão do ser no mundo. 
Dessa forma acredito que possamos inserir na vida dos 
educandos e das educandas não só a prática reflexiva, 
mas de compreensão de seu papel na sociedade.

Referência:
HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. 

Cidade: editora??, 2006.

Profª Tamires Xavier Soares
Colégio Teutônia

Teutônia/RS
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remotas para eles e para elas acontecem com momen-
tos de estimulação, ludicidade e acolhimento, além da 
aprendizagem.

O Colégio Dr. Blumenau busca constantemen-
te o aprimoramento para acompanhar a realidade em 
que vive cada aluno e aluna, dentro da sua limitação. 
Nossas professoras auxiliares se reinventam a todo 

tempo, pensando também na dificuldade em que pos-
sa se encontrar a família da criança neste momento. 
As atividades são disponibilizadas de forma lúdica, em 
alguns momentos mais específicos, contações de histó-
rias, videoaulas etc. Cada detalhe é pensado e planeja-
do com muito carinho, de acordo com as limitações de 
cada criança e as devolutivas não deixam de vir, além 
da participação nas aulas on-line. O aprendizado não se 
faz somente pela transmissão de conteúdos. Muitas 
estratégias de ensino foram reinventadas, ferramentas 
foram descobertas, a parceria constante entre profes-
sores, professoras, famílias, coordenadores, coordena-
doras, gestores e gestoras está conseguindo garantir 
que as crianças mantenham mentes ativas.

Acreditamos que “se aprende com as diferenças 
e não com as igualdades” (Paulo Freire).

 Profª Joice Panoch
Colégio Sinodal Dr. Blumenau

Pomerode/SC

Nossas professoras auxiliares se reinventam a todo Nossas professoras auxiliares se reinventam a todo 
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“Em um mundo globalizado, tudo o que fazemos 
tem impacto na vida de todos, e tudo o que as pessoas 
fazem acaba afetando a nossa vida.” Com essas pala-
vras Zygmunt Bauman explicita a relação de causa-con-
sequência de um indivíduo em relação a outro e entre 
as esferas do individual e do coletivo. Nesse sentido, a 
disciplina de Mente Inovadora, parte da grade curricu-
lar dos alunos e das alunas da SETREM, busca desen-
volver a habilidade da lógica e da criação de estratégias 
para solução de problemas por meio de jogos da mente, 
aliando-as com o exercício da transcendência (relacionar 
as estratégias e os conflitos do jogo com a realidade que 
nos cerca). Para isso, foram promovidas atividades in-
terdisciplinares com a participação de professores e pro-
fessoras de diversas áreas de ensino, como um meio de 
formar alunos e alunas com visões mais amplas, capazes 
de relacionar fatos e acontecimentos de forma indepen-
dente e racional acerca da estrutura do mundo contem-
porâneo, tanto no presente quanto na vida pós-escolar.

Nas turmas do 8º ano do ensino fundamental fo-
ram realizadas as atividades de Mente Inovadora em 
parceria com a disciplina de Matemática, nas quais 
foram trabalhados, por meio do jogo conhecido como 
“bloqueio”, os cálculos de perímetro e área de figuras 
planas. Nesse jogo, cujo objetivo é chegar com sua peça 
ao lado oposto do tabuleiro, os alunos e as alunas de-
veriam aplicar as habilidades desenvolvidas em Mente 

Construindo pontes:
como a interdisciplinaridade na educação 

básica pode ampliar horizontes
Inovadora (pavimen-
tar o caminho, auto-
bloqueio e gerencia-
mento de recursos). 
Ao final, tinham de 
exemplificar situações 
nas quais veem es-
sas habilidades sendo 
requisitadas na vida 
(transcendência) e 
desenhar as figuras 
geométricas criadas 
pelo deslocamento 
dos peões, calculando 
suas respectivas áreas 
e perímetros. Atividade semelhante a essa foi realizada 
com as turmas do 6º ano do ensino fundamental, porém 
envolvendo teoria dos conjuntos numéricos e cálculos 
utilizando números naturais. Também nas turmas do 
8º ano foram realizadas atividades em parceria com a 
disciplina de Desenho Geométrico, por meio do jogo 
“octi”, nas quais os alunos deveriam usar as estraté-
gias de jogo para formarem triângulos no tabuleiro, 
para depois calcularem e aplicarem os conceitos sobre 
estudo dos ângulos.

Já nas turmas do 8º e 9º anos, as atividades ocor-
reram em parceria com a disciplina de Língua Portugue-
sa por meio do jogo “octi”, em que os alunos deveriam, 
ao final, produzir textos dissertativos, expondo regras 
e objetivo de jogo, transcendências desenvolvidas, ob-
servando o emprego correto da norma culta e a adequa-
ção da estrutura textual ao gênero proposto. Por meio 
do mesmo jogo, foram realizadas atividades com o 8º 
ano, em parceria com as disciplinas de Filosofia, Ensino 
Religioso e Matemática, em que os alunos e as alunas 
deveriam formar triângulos no tabuleiro e analisar suas 
estruturas para classificá-los em equiláteros, isósceles 
ou escalenos. Foram abordados também os principais fi-

-
-
-

mento de recursos). 
Ao final, tinham de 
exemplificar situações 

-
sas habilidades sendo 
requisitadas na vida 
(transcendência) e 
desenhar as figuras 
geométricas criadas 
pelo deslocamento 
dos peões, calculando 
suas respectivas áreas 

ou escalenos. Foram abordados também os principais fiou escalenos. Foram abordados também os principais fiou escalenos. Foram abordados também os principais fi
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Eu posso, eu consigo: 
o verbo “can” nas aulas de Língua Inglesa

Constituindo uma educação 
para a vida, a escola é um dos pilares 
na formação da pessoa cidadã, inte-
grando conhecimentos com vistas à 
compreensão, participação e inter-
venção criativa no mundo, sendo o 
professor e a professora as peças-
-chave (SCHLATTER; GARCEZ, 
2012). Nos tempos atuais de pan-
demia, além de buscar adicionar o 
novo ao conhecimento já auferido, o 
professor e a professora são chama-
dos a utilizar novas tecnologias para 
criar condições de aprendizagem 
dos alunos e das alunas, mobilizando 
práticas da cultura digital, diferentes 
linguagens, mídias e ferramentas 
digitais, expandindo as formas de 
produzir sentidos nos processos de 
compreensão e produção.

Tendo como cenário a pande-
mia que se abateu sobre todo o mun-
do, as aulas não presenciais torna-
ram-se recurso para todas as esco-
las, inclusive para nosso Colégio Si-
nodal do Salvador. Como professora 

de Língua Inglesa das séries iniciais 
do ensino fundamental, um dos obje-
tos de conhecimentos programados 
para o primeiro trimestre deste ano 
foi o uso do verbo modal CAN. 

Os alunos e as alunas do 
quarto ano foram convidados a cria-
rem cartazes usando o que tinham 
em casa (foto, recorte, tinta etc.). 
O objetivo da tarefa era expressar 
ideias de habilidades e capacidades 
em inglês, percebendo a necessi-
dade do uso do verbo modal CAN. 
A atividade foi proposta em uma 
aula assíncrona, apresentando um 
vídeo (produzido via Movavi) em 
que eu explicava a atividade, seme-
lhante às conversas informais que 
habitualmente fazíamos em sala de 
aula antes da produção de qualquer 
texto. Em um segundo momento, 
apresentei a explicação do trabalho 

nodal do Salvador. Como professora 

em documento escrito, abordando 
exemplos e sugestões de ideias 
para a realização do mesmo. 

Apesar de todos os fatores 
externos, sejam estruturais e/ou 
emocionais, os alunos e as alunas 
responderam de forma positiva à ati-
vidade. Obtivemos as mais variadas 
apresentações, tanto na construção 
dos cartazes como na formulação dos 
conceitos e das frases que compu-
nham o trabalho. Os alunos e as alu-
nas conseguiram trazer para a tarefa 
suas próprias realidades, partilhando 
vivências e desejos pessoais. Todos 
esses resultados se tornaram mais 
claros na primeira aula síncrona que 
tivemos de Língua Inglesa, em que 
os alunos e as alunas expuseram suas 
dificuldades e alegrias ao perceberem 
que o aprendizado se deu de forma 
diferenciada, diversificada e pessoal. 

Concluo que a proposta teve êxito, 
uma vez que os alunos e as alunas 
demonstraram ter agregado im-
portantes aprendizados. 

Referências:
SCHLATTER; GARCEZ, 2012 – fal-

tam os dados
SCHLATTER, Margarete; GAR-

CEZ. Pedro. Línguas adicionais 
na escola: aprendizagens colabo-
rativas em Inglês. Erechim: Edel-
bra, 2012. 

Profª. Márcia Formiga Trusz
Colégio Sinodal do Salvador

Porto Alegre/RS

lósofos matemáticos da Grécia antiga, sua contribuição 
e importância para a geometria plana, e a aplicabilidade 
desses conceitos na vida cotidiana, além de se traçar um 
paralelo da espiritualidade à época com os tempos atuais.

Nas turmas do 7º ano, as atividades foram reali-
zadas em parceria com as disciplinas de Língua Portu-
guesa e Artes, em que foram trabalhados os jogos de da-
mas olímpicas, octi, abalone e, novamente, o jogo “blo-
queio” ou “quoridor”, os quatro jogos que fazem parte 
das Olimpíadas em Mente Inovadora, em associação às 
técnicas de desenho hachurado, para criar histórias em 
quadrinhos representando alguma situação de jogo, ob-
servando o emprego correto da norma culta da Língua 
Portuguesa. As mesmas atividades foram realizadas com 
as turmas do 9º ano, porém com técnicas de desenho em 

perspectiva das joga-
das nos tabuleiros.

Professoras e profes-
sores Neusa Beatriz 
Seibel Eickhoff, An-

dré Haiske, Jaqueline 
Maria Jahm Barros, 
Jean Ricardo Weber 

de Moraes, Jonas 
Ricardo Feistler The-

wes, Márcia Roseli 
Müller Baú e Veronice Telka

Sociedade Educacional Três de Maio – SETREM
Três de Maio/RS
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Em nossa rotina diária antes 
da pandemia, talvez não reparáva-
mos como somos influenciados pe-
los programas assistidos na televi-
são. Eles preenchem momentos de 
lazer em família, nos trazem infor-
mações importantes sobre o Brasil 
e o mundo e estão constantemente 
em sintonia com os momentos de 
diversão das crianças.

Não diferente, neste mo-
mento que vivenciamos e apren-
demos diariamente a nos reinven-
tar, percebemos que o ambiente 
escolar talvez tenha sido o segui-
mento que mais alterações sofreu. 
Toda instituição escolar precisou 
criar meios de chegar à casa de 
cada criança e fazer com que ela 
se sentisse instigada a seguir na 
busca constante de novos conhe-
cimentos. E aí estaria o maior de-
safio da escola! 

Nós, professores e profes-
soras, precisávamos, então, ser o elo entre o conhe-
cimento e o interesse de cada estudante, buscando 
recursos para tornar as aulas on-line mais atrativas e 
interessantes. Procurando inspiração, aproximando a 
realidade dos pequenos e das pequenas e permitindo 
momentos mais leves e prazerosos, o bom-humor não 
poderia ser deixado de lado. O pensamento positivo, a 
animação e a diversão passaram a fazer parte das aulas 
síncronas (virtuais) para aqueles e aquelas que, do ou-
tro lado da telinha, precisavam estar conectados e em 
sintonia com o ensino.

A influência dos programas televisivos
em tempos de pandemia
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-
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O ano letivo seguia e era 
preciso avançar com os conteú-
dos. Sendo assim, poder misturar 
programas televisivos, assistidos 
em família, foi a maneira que as 
professoras do 4º ano do ensino 
fundamental I do Colégio Sinodal 
do Salvador encontraram para ani-
mar os vídeos oferecidos às crian-
ças e a seus familiares.

As turmas do 4º ano assis-
tiram ao “Jornal Sinodal”. Vídeo 
preparado e gravado pelas pro-
fessoras, baseado nos telejornais 
que mostram a realidade do nosso 
país e do mundo. Entretanto, em 
nosso “Jornal Sinodal” o conteúdo 
abordado foi o clima e o tempo do 
Rio Grande do Sul, conteúdos tra-
balhados durante as aulas.

O “Jornal Sinodal” mostrou 
uma “bancada” bem animada; a 
moça do tempo, com uma impor-
tante explicação sobre a diferença 

entre clima e tempo; e convidados especiais, que par-
tilharam com as pessoas telespectadoras sobre o clima 
e tempo característicos das diversas regiões do estado. 
O resultado de toda essa produção foi a compreensão 
do conteúdo abordado no vídeo, que foi assimilado com 
mais facilidade e, além disso, teve um toque especial 
de alegria e bom-humor.

Professoras Daiane Franco, Graziela Zechin e Jonia Duarte
Colégio Sinodal do Salvador

Porto Alegre/RS

O primeiro semestre de 2020 foi um período 
de transformação, reinvenção e muita aprendizagem. 
Com o surgimento da pandemia, escolas foram fecha-
das e a sala de aula foi transferida para dentro dos la-
res. Da noite para o dia, a necessidade de adaptação 
fez com que profissionais de diversas áreas mudas-
sem suas rotinas e repensassem seu dia a dia. Nossos 
guerreiros professores e professoras tiveram que se 
readaptar para ministrar suas aulas de suas casas. Fa-
mílias, alunos, alunas, professores e professoras puse-

Kit Gratidão!

→
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ram-se a dialogar, empaticamente, para que o ensino 
remoto tivesse êxito em sua proposta. Com o passar 
das semanas, o cansaço surgiu e ganhou espaço nesse 
novo cenário; todos e todas numa batalha de adaptação 
tecnológica incomensurável. O tempo passou e o 1º 
semestre do ano letivo de 2020 se findou. Entre perdas 
e ganhos, choros e risos, a batalha deu-se por vencida 
(embora ainda não tenha se findado). Como forma de 
gratidão e reconhecimento do árduo trabalho de nos-
sos professores e nossas professoras, a equipe gestora 
do Colégio Sinodal Doutor Blumenau pôs em prática a 
ideia de montar um “Kit Gratidão”. Esse, de uma for-
ma muito carinhosa e especial, foi entregue para cada 
professor e professora em sua residência. A surpresa, 
a alegria e a emoção foram notórias em cada entrega 
que aconteceu. Um gesto simples, porém significativo 
fez a diferença num momento tão conturbado e incerto. 

“O desejo que move os poetas não é ensinar, es-
clarecer, interpretar. O desejo que move os poetas é fa-
zer soar de novo a melodia esquecida” (Rubem Alves).

Prof. John Eder Casa
Colégio Sinodal Dr. Blumenau

Pomerode/SC

Revista LIÇOES - N° 33.indd   47 12/11/2020   17:42:13



COMPARTILHAMENTOS

REVISTA LIÇÕES | janeiro / dezembro 202048

“Profe, quando a gente vai 
escrever emendado?” Boa parte 
dos professores e das professoras 
de turmas de alfabetização já deve 
ter ouvido essa pergunta. E isso 
não foi diferente durante as aulas 
on-line das turmas dos 2º anos do 
Colégio Teutônia, mesmo em tem-
pos de pandemia. 

A demanda pela letra cursiva, 
considerada uma marca na trajetó-
ria escolar, frequentemente parte 
da própria criança, uma vez que, 
em regra, o assunto é introduzido 
de maneira lúdica, o que desperta a 
curiosidade e a desafia a subir mais 
um “degrauzinho” do conhecimen-
to. Além, é claro, da influência da 
família e do meio no qual está in-
serida. “Penso que isso se deve ao 
fato de que veem os adultos escre-
vendo com letra cursiva, nos usos 
quotidianos, e não com letras de 

Introdução à letra cursiva
em tempos de pandemia

imprensa”, relata Magda Soares, 
professora titular emérita da Facul-
dade de Educação da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Nesse sentido, houve grande 
expectativa e angústia das famílias 
em relação ao trabalho com a letra 
cursiva, em especial neste momen-
to singular, circundado de tantas in-
certezas. A partir de tais demandas, 
organizou-se com as famílias uma 
aula-vivência virtual, prática recor-
rente há anos no Colégio Teutônia, 
na qual a proposta de trabalho foi 
apresentada e as famílias orientadas 
sobre os encaminhamentos, estraté-
gias e instrumentos para introdução 
do assunto. Outrossim, as pessoas 
participantes foram instrumentali-
zadas sobre a importância da letra 
cursiva na alfabetização, a transição 
da letra bastão para a letra cursiva, 
as atividades pedagógicas e a vida 

cotidiana que a precedem 
e a construção de seu do 
traçado correto. 

E assim surgiu o 
“Projeto Enroladinho”, 
cujo objetivo era, mesmo 
em tempos de estudos 
remotos, manter o com-
promisso do Colégio Teu-
tônia em não deixar as 
crianças consolidarem a 
construção da alfabetiza-
ção e do letramento des-
conhecendo o traçado e a 
leitura da letra cursiva. 

O projeto foi de-
senvolvido com as tur-
mas de 2º ano. Era con-
senso entre os profes-
sores e as professoras 
o fato de que os estu-
dantes devem ter cons-
ciência fonoaudiológica, 
maturidade cognitiva e 
motora para iniciar a in-
trodução à letra cursiva, 
para não gerar frustra-
ções que comprometam 
o sucesso escolar. Mui-
tas dúvidas permearam 

os planejamentos: será o momento 
certo? Como acompanhar o traçado 
correto? Como fazer as interven-
ções necessárias conectados por 
uma tela de computador? Introduzir 
esse assunto tão especial e cheio 
de particularidades foi um grande 
desafio. A decisão partiu do fato de 
muitos estudantes demonstrarem o 
desejo de escrever cursivo, além de 
já decodificarem o código da língua 
escrita (relação fonema/grafema) e 
já terem desenvolvido habilidades 
motoras específicas para traçar as 
letras em atividades específicas. 

Virginia Berninger, profes-
sora de Psicologia Educacional da 
Universidade de Washington, em 
sua pesquisa no ano de 2016, mos-
tra a relação entre escrita à mão, 
aprendizagem da escrita e desen-
volvimento cognitivo. Isso significa 
dizer que as questões de memória e 
atenção de processamentos cogniti-
vos são mais desenvolvidas quando 
escritas à mão do que quando digi-
tadas, por exemplo, o que compro-
va a importância do assunto, seja de 
forma presencial ou virtual.

Professoras Alici Feyh, Bibiana 
Zart e Marciane Garghetti Sperotto

 Colégio Teutônia
Teutônia/RS
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A aprendizagem do Ensino Religioso nos anos 
iniciais visa proporcionar ao educando uma melhor 
compreensão do sentido religioso nas relações com os 
outros, com a natureza e com o transcendente, valo-
rizando símbolos e espaços sagrados. Nesse sentido, 
buscamos trabalhar com os estudantes a aprendizagem 
da convivência ética, moral, democrática e cidadã, prin-
cípios básicos à vida em sociedade.

Estamos vivendo um tempo diferente e, dian-
te do novo cenário, a manutenção do vínculo com as 
crianças e a flexibilização das propostas curriculares 
tornaram-se fundamentais para que elas sejam signifi-
cativas na trajetória escolar de cada estudante. 

Durante o tempo de pandemia, desafiamos os 
estudantes dos segundos e terceiros anos a terem uma 
vivência de espiritualidade guiada pela Pastoral Esco-
lar durante as aulas síncronas com as professoras titu-
lares.

Utilizamos diferentes temas da vida cotidiana 
com o objetivo de trabalharmos de forma empática, fra-
terna e sensível aos acontecimentos que as crianças 
traziam nos encontros. 

Neste tempo as crianças ouviram histórias bíbli-
cas, dialogaram sobre suas histórias e foram motivadas 
a orarem pelos seus familiares, amigos, amigas, profes-
sores e professoras.

Foi uma experiência muito gratificante ouvir as 
crianças orarem pelos seus familiares, amigos e amigas 
de forma on-line. Somos gratas por esse momento com 
as crianças e precisamos continuamente fortalecer 
nossos vínculos de amor, paz e alegria.

Professoras Simone Ledur Marks,
Janete Cristina de David Rodrigues, Ana Cláudia 

Ferreira Schenkel e Cat. Juliana Ruaro Zachow 
IENH – Instituição Evangélica de Novo Hamburgo

Unidade Pindorama
Novo Hamburgo/RS

Meditação nas aulas síncronas
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Quem diria, em janeiro, que o ano de 2020 se-
ria tão desafiador, principalmente na área da educação? 
Desde março estamos em atividades domiciliares pela 

Ações para manter oportunidades aos 
estudantes no aprendizado de Língua Alemã

plataforma do Google, com ferramentas Google Class-
room (sala de aula) e Google Meet, com aulas em tempo 
real por vídeo e áudio.

Durante o estudo sobre o funcionamento das 
escolas na Alemanha, pensamos numa conversa com 
alemães, a fim de aproximar nossos alunos e nossas 
alunas da realidade escolar alemã. Essa interação ocor-
re por meio dos intercâmbios: a vinda de alemães ou a 
ida de nossos alunos e nossas alunas.

As duas famílias que participaram da atividade 
programada com os alunos e alunas da 7ª série de am-
bas as unidades são da região do Hunsrück, Renânia-
-Palatinado e conhecem o Vale do Taquari. Como seus 
filhos são professores, conseguiram falar claramente 

Sou professora de Língua Alemã e trabalho no en-
sino fundamental I, II e ensino bilíngue. Desde o início 
da quarentena, questionava-me constantemente como 
abordar os conteúdos em contexto bilíngue de forma lú-
dica, significativa e autêntica. Os estudantes da turma 
do 5º ano estão em ano de preparatório para o nível A2 
e desenvolvem, nessa etapa linguística, habilidades que 
dizem respeito às vivências do cotidiano (Quadro Euro-
peu Comum de Referência para Línguas, 2001). 

Nesse sentido, busquei oferecer aos discentes 
diferentes desafios que contemplassem os conteúdos 
de aprendizagem, bem como as questões socioemocio-
nais. No primeiro tema, os alunos e as alunas apresen-
taram a mim e a seus colegas os cômodos de sua casa 
e exploraram o vocabulário e também as estruturas 
correspondentes. Posteriormente, enquanto todos os 
integrantes da família ainda estavam em casa, os es-
tudantes explicaram sobre as atividades que estavam 
realizando com seu pai, sua mãe e/ou irmãos e irmãs. 
Aos poucos, os irmãos ou as irmãs mais novas integra-
ram-se ao grupo e, atualmente, sentem-se à vontade 
para dar um “oi” e acompanhar as aulas. 

Da mesma forma, quando iniciamos o tema “co-
zinha”, busquei conectar o vocabulário às estruturas e 
também às atividades que são realizadas nesse cômodo. 
Sendo assim, propus aos aprendizes que preparássemos 
um bolo de caneca e eles prontamente aceitaram e or-
ganizaram ingredientes, utensílios e o ambiente. Recebi 
um retorno positivo das famílias, que relataram a alegria 
e motivação dos filhos e das filhas. Nos momentos em 
que realizava a parte de conversação com os estudantes, 

Backe, backe Kuchen:
vivências em tempos de aulas remotas

frequentemente relatavam sobre sua experiência culiná-
ria e o desejo de fazer novamente a receita.

Em um dia de frio intenso, o chocolate quente nos 
aqueceu e fez parte de nosso momento literário e des-
de então as experiências culinárias passaram a ocorrer 
periodicamente. Em uma atividade compartilhada com 
o professor de Ciências, preparamos pizza para contex-
tualizar o processo de fermentação e comemorar o ani-
versário de uma das alunas. Essa e as demais vivências 
proporcionaram momentos de descontração, aprendiza-
gem de conteúdos, vocabulário e estruturas, bem como 
habilidades de planejamento, organização e empatia. 
Isso mostra que assim como cozinhar é um ato de amor, 
mediar e compartilhar conhecimentos também é! 

Profª Alice Mueller
Colégio BONJA

Joinville/SC
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O ser humano necessita anos 
de cuidados e afetos permanentes 
até que possa valer-se de sua auto-
nomia e seus conhecimentos para 
sobreviver. Assim, a criança precisa 
estar em constante interação e con-
vivência com troca de vínculos afe-
tivos para crescer potencialmente.

Cuidar, educar e afetar com 
sentimentos e emoções caminham 
lado a lado no ambiente escolar. 
Nessa perspectiva, a educação tem 
se voltado às habilidades socioe-
mocionais, reconhecendo-as como 
um conjunto de competências para 
lidar com as próprias emoções.

A linguagem dos sentimen-
tos e afetos envolve os cuidados 
consigo mesmo, com o outro, com 
a natureza, com o mundo; a estru-
turação de vínculos interpessoais, 
o encaminhamento para a resolu-
ção de conflitos entre as crianças, 
a construção da autoestima, as re-
gras de convívio do grupo, a auto-
nomia e a cooperação. Se pensar-
mos em cada um desses aspectos, 
percebemos que é uma linguagem 

Quando as aulas são sobre
a linguagem dos sentimentos

muito ampla, que permeia todo o 
processo pedagógico e todos os 
momentos da rotina escolar, mes-
mo que outras linguagens estejam 
sendo priorizadas.

Essa percepção nos faz res-
significar as vivências escolares, re-
conhecendo o intenso aprendizado 
emocional oportunizado no ambien-
te coletivo da escola. O exercício a 
que nos propomos têm possibilitado 
descobertas incríveis junto às crian-
ças. No estudo da linguagem so-
cioemocional, as turmas da 2ª série 
descobriram que moram dentro da 
gente muitas forças e virtudes que 
geram diferentes emoções. Quando 
conseguimos identificar cada uma 
delas, pensamos e agimos melhor 
diante de diferentes situações.

Neste tempo em que viven-
ciamos o distanciamento social, os 
alunos e as alunas têm reconhecido 
e exercitado, junto de suas famílias, 
a empatia, a resiliência, a alegria, o 
amor, a colaboração, a comunicação 
ativa e construtiva, a persistência e 
o entusiasmo, este último que nos 

traz um significado ainda mais pro-
fundo e especial, pois significa ter 
Deus dentro de si! 

Foram variadas propostas 
e ferramentas que nos levaram a 
esse trabalho de vida: a leitura e 
exploração de livros como “A cor 
do amor”, de Priscila Boy, a cole-
ção “Emoções Positivas de Vavá 
e Popó”, da autora Miriam Rodri-
gues; a confecção da sinaleira das 
emoções; a construção do dicioná-
rio das emoções... E tantas outras 
vivências e experiências que le-
varam a uma prática reflexiva so-
bre as emoções, tanto individuais 
quanto em grupo, as quais, neste 
momento, têm sido compartilhadas 
nos encontros virtuais das turmas, 
além de serem também valorizadas 
nas vivências familiares.

Professoras Graciela Funck,
Anelise Schwingel, Keli Schneider 

e Verônica Quintana 
Colégio Evangélico Alberto Torres 

CEAT
Lajeado/RS

sobre a realidade das escolas alemãs durante a pande-
mia. O que inicialmente se apresentou como um desa-
fio resultou num grande aprendizado, graças à virtuali-
zação da proposta e à quantidade de participantes.

Após a apresentação inicial entre brasileiros e 
alemães, realizou-se enriquecedora comunicação a par-
tir de perguntas norteadoras feitas pelos alunos e pelas 
alunas sobre o sistema de educação, a Segunda Guerra 
Mundial, as comidas típicas, o modo como a Alemanha 
vem enfrentando a pandemia e também sobre o que 
mais gostaram no Brasil.

Para encerrar a manhã, as pessoas convidadas 
agradeceram imensamente à escola e a todas as pes-
soas envolvidas nessa iniciativa, salientando a dispo-
nibilidade para outros momentos de conversa num 
futuro próximo.

A atividade realizada foi de suma importância 
para a vida dos nossos alunos e nossas alunas. Esse 
idioma tem aberto portas e caminhos na vida dos es-
tudantes do CEAT. Ações como essa são desenvolvi-
das na escola, pois vêm ao encontro da proposta para 
a proficiência em Língua Alemã. Há mais de 30 anos 
ininterruptos, o CEAT – DSD Schule é conveniado 
com o governo alemão para a realização do Programa 
de Proficiência em Língua Alemã para seus estudantes, 
com diplomação internacional e reconhecida em vários 
países do mundo.

Professoras Leda Márcia Fischer
e Sabine Fernanda Ullrich

Colégio Evangélico Alberto Torres – CEAT
Lajeado/RS
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Em fevereiro de 2020 começaram as aulas no Si-
mon e a confraternização de retorno ao ano letivo foi 
calorosa e cheia de novas ideias. Em março veio a sur-
presa: teríamos que parar por alguns dias. A direção, a 
coordenação, professores e professoras passaram a pla-
nejar atividades para serem realizadas em casa nesses 
dias. Porém o retorno não pôde acontecer – uma pan-
demia se instalou no mundo inteiro e aulas presenciais 
não eram mais uma possibilidade. Até quando? Não 
sabíamos dizer, muitas perguntas ficaram sem respos-
tas plausíveis e os questionamentos só aumentavam. 
O que fazer? Com a decisão da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), governo e sindicatos, não havia previsão 
de retorno às aulas dentro das escolas. Foi então que 
mais mudanças foram necessárias, tanto em planeja-
mento imediato quanto para delinear novas perspecti-
vas e adentrar por completo no “mundo on-line”.

A partir de então, o empenho da equipe do Si-
mon se concentrou em oferecer aulas de qualidade a 
distância. Nossos professores e nossas professoras 
foram convidados a descrever sua percepção acerca 
das mudanças impostas pelo momento delicado que se 
instalou em escolas do mundo todo. Eles escreveram 
a respeito dos desafios das aulas on-line, suas expec-
tativas e sobre a relação com os alunos e as alunas. A 

Mudanças necessárias e perspectivas
no ensino a distância:

Colégio Sinodal Alfredo Simon e os 
desafios do modelo de aulas on-line

seguir, o meu relato enquanto professora do primeiro 
ano do ensino fundamental:

“Meu nome é Neusa, sou professora do primeiro 
ano B do ensino fundamental do Colégio Sinodal Alfre-
do Simon, da cidade de Pelotas. Eu assumi a turma em 
junho deste ano, quando já estavam tendo aulas remo-
tas. Sem dúvida é uma experiência diferente de todas 
as vividas até então. Precisamos nos reinventar e criar 
estratégias para o ensino remoto, um grande desafio, 
mas com objetivos a serem atingidos. É um modelo 
de ensino que tem dado certo a medida do possível. 
Os pais são muito responsáveis, sempre presentes, 
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Uma das práticas consolida-
das nesta instituição é o Projeto 
Humano, no qual a educação infantil 
foca sua linguagem e suas práticas 
na obra “Os sete segredos”, de Lou 
Austin. Essa obra aborda as ações 
das crianças como “Grande Eu” e 
“Pequeno Eu”, utilizando a respira-
ção como uma forma de acalmar-se.

A partir deste ano, o Projeto 
Humano foi reestruturado. Depois 
de muito estudo sobre a prática de 
Mindfulness e atentando às novas 
práticas disponíveis e às necessi-
dades que os novos tempos vêm 
apontando, optamos por iniciar um 
trabalho com esse viés na educação 
infantil, com suas turmas de quatro 
e cinco anos. Dando sequência ao 
trabalho já realizado, os estudos das 
professoras apontaram para algumas 
técnicas específicas para essa idade. 

Algumas das vivências in-
cluem a respiração consciente, mo-
vimentos conscientes (incluindo 
massagens), ouvir histórias e perce-

Práticas de mindfulness na educação infantil
ber as sensações que o corpo apre-
senta a partir delas, entre outras. 

Uma prática muito apreciada 
pelas crianças nessa idade é “quie-
tinho feito um sapo”, comum no 
trabalho Mindfulness com crianças. 
Ela consiste em falar sobre o sapo, 
sobre seu jeito observador e quieto, 
tanto que conseguimos “ver” sua 
respiração em seu corpo. A partir 
daí a proposta é fazer igual: ficar 
quietinho, concentrar-se e respi-
rar profundamente, sentindo como 
seu corpo reage aos movimentos da 
respiração.

Aliadas a atividades do Proje-
to Literário, as crianças foram con-
vidadas a recortar uma estrela, de 
qualquer tamanho e material, e colar 
no teto do seu quarto. À noite, antes 
de dormir, com auxílio de um foco 
de luz, a criança mira nessa estrela, 
concentrando sua atenção nela. Ela 
realiza essa atividade por alguns mi-
nutos, e assim vai relaxando o corpo 
e preparando-se para dormir.

Esses são alguns exemplos 
de atividades realizadas ao longo 
do ano com as turmas, com o obje-
tivo de promover a concentração e 
o foco, fazendo com que a atenção 
esteja voltada para o que se faz no 
momento. 

Revisando alguns trabalhos 
acadêmicos sobre o tema, pudemos 
perceber a importância e a relevân-
cia dessa prática para crianças e ado-
lescentes em idade e em contextos 
escolares. Napoli, Krech e Holley 
(apud RAHAL, 2018) indicam que 
incorporar programas de redução 
de estresse como parte do currícu-
lo escolar está associado à melhora 
no desempenho acadêmico, autoes-
tima, humor, concentração e proble-
mas de mau comportamento.

É possível, ainda, perceber 
os relatos de pais e mães sobre a 
necessidade dessas práticas, espe-
cialmente neste momento de ativi-
dades remotas, no qual eles estão 
acompanhando de perto como se dá 
o processo de aprendizagem do seu 
filho ou da sua filha e as necessida-
des por eles apresentadas.

Referência:
RAHAL, Gustavo Matheus. Atenção ple-

na no contexto escolar: benefícios e 
possibilidades de inserção. Disponível 
em: https://www.scielo.br/pdf/pee/
v22n2/2175-3539-pee-22-02-347.pdf. 
Acesso em: 16 de agosto de 2020.

 
Professoras Delires Kriger e 

Raquel Cristina da Costa
Colégio Martin Luther

Estrela/RS

massagens), ouvir histórias e perce e preparando-se para dormir.e preparando-se para dormir.e preparando-se para dormir.

apoiando totalmente o meu trabalho. Na 
verdade, é um trabalho em unidade entre 
família e escola. Mantemos um contato 
diário, oferecemos aulas remotas, aju-
damos no surgimento de dúvidas nas si-
tuações pedagógicas nas tarefas de casa. 
Nas aulas remotas a turma é participati-
va de um modo geral. Interagem muito 
bem com a professora e os colegas, estão 
praticamente todos alfabetizados. É uma 
turma maravilhosa, são carinhosos e cada 
um tem um jeitinho muito especial de ser. 
GRATIDÃO hoje seria a palavra em des-
taque, pois tenho a oportunidade de en-

sinar e aprender a cada dia com meus 
alunos, em meio a uma triste pandemia 
que estamos vivenciando. 

Gratidão a Deus, ao Diretor e à 
coordenadora pedagógica do Colégio 
por me proporcionarem a oportunida-
de e a confiança de fazer parte da sua 
equipe. Em breve, sei que estaremos 
todos juntos, matando a saudade e re-
cebendo aquele abraço gostoso.”

Profª Neusa dos Reis Barboza
Colégio Sinodal Alfredo Simon

Pelotas/RS
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O anúncio da suspensão das aulas presenciais em 
virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19) deixou-me 
bastante preocupada e ansiosa, pois a experiência escolar 
presencial é algo insubstituível. Arrisco-me a dizer que 
talvez seja uma das experiências humanas mais sociais em 
nossa sociedade. Fechar as escolas e estruturar um plano 
de atividades para crianças e jovens a distância é, portanto, 
algo completamente novo e, ao mesmo tempo, diferente. 
Embora sabendo da aliança com as tecnologias digitais nes-
sa árdua tarefa, surge a dúvida de como construir conceitos, 
resolver problemas e sistematizar logaritmos matemáticos.

O que e como fazer?
A primeira tarefa realizada foi a confecção de uma lis-

tagem dos principais links com referência, recomendações, 
textos e relatos de experiências sobre essa estruturação 
do ensino. Posteriormente, comecei a assistir a vídeos que 
me oferecessem orientações para melhorias na utilização 
dos recursos tecnológicos que tenho à disposição. Após a 
sistematização de todas essas informações e orientações, 
ainda sentia a necessidade de um instrumento que faci-
litasse o ensino da Matemática, ou seja, precisava de um 
quadro digital. Diante dessa demanda, encontrei o aplicati-

Matemática e Biologia on-line
vo para Smartphone com sistema operacional Android cha-
mado DroidCam. Esse aplicativo possibilita transformar 
o celular em câmera externa que pode ser visualizada no 
navegador desktop. A utilização desse quadro digital tem 
possibilitado o ensino e a aprendizagem da Matemática, em 
especial o ensino de cálculos e\ou equações de forma mais 
eficaz; além disso, é uma excelente ferramenta para a co-
municação entre professor/professora e aluno/aluna.

Na busca por diversificar as atividades durante as 
reuniões on-line, encontrei outros dois aplicativos inte-
ressantes chamados Padlet e Jamboard.

Diante do cenário em que estamos vivendo, acredi-
to que a utilização de recursos tecnológicos na educação 
permitirá criar registros importantes para transformar 
esta fase difícil em narrativas de vidas, em histórias de 
enfrentamentos e em sistematizações de algo que nunca 
fizemos antes e que resultarão em aprendizados impor-
tantes para o futuro da educação.

Profª Virgínia Zanett Theil
Colégio Sinodal Alfredo Simon

Pelotas/RS

A turma do Nível III A do Co-
légio Sinodal Conventos vem se de-
dicando muito às atividades remo-
tas durante este período de pande-
mia. A professora da turma sempre 
propõe desafios que despertam na 
criança a curiosidade para apren-
der, estimulando o desenvolvimen-
to; deixando-a ser protagonista de 
seus processos educativos; desen-
volvendo habilidades em diferentes 
linguagens e formas de expressão 
e relacionando-se com os outros. A 
convivência e relação social entre 
familiares ganhou destaque espe-
cial no primeiro semestre na abor-
dagem do tema “Onde Vivemos”. 

Onde vivemos
Os alunos e as alunas pesqui-

saram sobre o nosso planeta Terra e 
a importância de preservá-lo. Abor-
daram a educação ambiental e emo-
cional: nosso lar e diferentes tipos 
de moradias. Observaram e explo-
raram o entorno familiar. As crian-
ças conheceram o globo terrestre 
por meio de um vídeo gravado pela 
professora, explicando sobre o dia 
e a noite. Falou-se sobre o país, es-
tados, cidades, bairros. As crianças 
realizaram um divertido passeio 
pela rua de seu bairro com objeti-
vo de conhecer o nome da mesma; 
brincaram de cabana e assistiram 
ao vídeo da história “A casa feita 
de sonhos”, de Ricardo Alberty, 
gravada pela professora. Após o 
filme, desenharam a casa dos so-
nhos, usando como “pano de fundo” 
a história “Os três porquinhos”. 
As famílias representaram a histó-
ria, construindo as casinhas. Com 
esse capítulo, os alunos e as alunas 
aprenderam que é sempre impor-
tante realizarmos nossas tarefas 
com dedicação e amor, deixando de 
lado a preguiça e pensamentos ne-
gativos. E, ao final desse trabalho, 
uma grande surpresa! A professora 

Pauline aproveitou o tema e a loca-
lização das moradias das famílias e 
foi conhecer pessoalmente a casa 
dos alunos e das alunas. Essa visita 
surpresa culminou com a entrega 
de algumas guloseimas para que as 
crianças se lembrem do lado “doce” 
da vida bem como do laço afetivo 
entre educador e educando. Foi um 
momento diferente e único que com 
toda a certeza jamais será esqueci-
do pelos alunos, alunas, famílias e 
professora. 

Profª Pauline Pessi
Colégio Sinodal Conventos

Lajeado/RS

Pauline aproveitou o tema e a loca

dagem do tema “Onde Vivemos”. 
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Conhecer e pensar não é chegar a 
uma verdade absolutamente certa, 

mas dialogar com a incerteza 
(MORIN, 2004, p. 59).

 Compartilhar algumas das 
práticas realizadas na SETREM 
durante o período das aulas domi-
ciliares é uma sensação de satisfa-
ção. Não pela situação que nos traz 
até esse cenário, mas o movimento 
produzido em nossa escola, com 
direção, coordenação, professores, 
professoras, famílias e estudantes. 
Assim como sinalizado por Morin 
(2004), em tempos de muitas in-
certezas, conseguimos dialogar e 
pensar juntos, oportunizando espa-
ços de escuta para estruturar novas 
possibilidades. A construção refle-
xiva precisou ser constante, sem 
estruturas rígidas e definitivas, mas 
com a flexibilidade pedagógica e 
sensível que o contexto exigia.

Nessa perspectiva, o setor de 
orientação educacional precisava de 
um planejamento criativo para atin-
gir as demandas da esfera escolar 
e familiar, em uma situação nunca 
vivida, mas desgastada e repleta 
de frustração e carga emocional 

Compreendendo o espaço da orientação 
escolar em tempos de pandemia

negativa. Precisávamos estruturar 
caminhos possíveis para as práticas 
pedagógicas continuarem com efe-
tividade, qualidade didática, mas, 
acima de tudo, sem perder o conta-
to humanizador das relações cons-
truídas na escola.

Assim, o contato não se per-
deu, mas teve outros elementos 
de apoio, como videochamada pelo 
telefone ou conversas individuais 
na sala virtual da orientação educa-
cional com os estudantes que apre-
sentavam alguma dificuldade nos 
aspectos emocionais, cognitivos ou 
nas relações interpessoais. O diálo-
go com as famílias também se tor-

nou mais próximo, pois estava mais 
clara a necessidade de integração 
das ações. As percepções precisa-
vam ser compartilhadas com maior 
frequência, pensadas e discutidas 
de forma particular e individualiza-
da. A comunicação diária com as fa-
mílias dos estudantes ausentes nas 
aulas e avaliações favoreceu maior 
unidade e comprometimento com 
os tempos e espaços da aula e seu 
novo formato.

O trabalho foi se reestrutu-
rando de acordo com as reflexões 
produzidas entre coordenação, es-
tudantes, professores e professo-
ras. O que trouxe à tona novas for-
mas de organizar os momentos de 
estudo. Os tempos e espaços das 
aulas mudaram suscitando o proje-
to de monitoria entre os próprios 
estudantes, oportunizando dessa 
forma o protagonismo dos mesmos 
e o compartilhamento de saberes e 
estratégias de estudo. 

Referência:
MORIN, Edgar.  A cabeça bem-feita: 

Re pensar a reforma, Reformar o 
pensamento. 9ª ed. Rio de Janeiro: 
Editora Bertrand, 2004.

Professoras Ana Cláudia Leite, 
Fernanda Raquel Sartor 

e Marina Zucatto
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“Quem fica observando o vento não plantará e 
quem fica olhando para as nuvens não colherá”

(Eclesiastes 11.4).

A pandemia trouxe fortes ventos e nuvens so-
bre a vida de muitas famílias e escolas. Mas diante de 
tantas surpresas, a mão de Deus se fez e se faz pre-
sente. O Colégio Sinodal Alfredo Simon encerrou suas 
atividades presenciais no dia 17 de março de 2020. 
Acreditava-se que o retorno seria em breve, porém a 
realidade apontava para uma outra direção, e os ven-
tos mostravam que uma nova maneira de ensinar e 
educar estava para surgir. Assim, a Comissão Técnica 
Administrativa Pedagógica (CTAP) começou a organi-
zar um novo plano de ação pedagógica para o presente 
momento.

Em março, a relação do colégio com as famílias 
começou a ser reconstruída. Os alunos e as alunas que 
eram atendidos pelo Atendimento Educacional Espe-
cializado (AEE) foram os primeiros a serem contacta-
dos. Nessas ligações, o colégio buscava observar como 

Reconstruindo relações
em tempos de pandemia

os alunos e as alunas estavam se adaptando à nova rea-
lidade e auxiliar com materiais diferenciados. 

Em abril, o início das aulas síncronas e assíncro-
nas. Nesse momento o atendimento foi dedicado aos 
estudantes que não conseguiam acessar as aulas re-
motas mediadas por tecnologia utilizada pelo colégio. 
Todo o contato realizado com as famílias foi feito por 
telefone, pela equipe de Orientação, que é composta 
pela orientadora educacional, a pastora escolar e o psi-
cólogo. 

A pandemia trouxe fortes ventos, mudanças e 
reconstruções que fortaleceram relacionamentos e 
que aproximaram a família da escola e as ligações se 
tornaram parte de uma nova rotina. O telefone e as te-
las tornaram-se uma porta de entrada para a realidade 
de cada um, para um compartilhamento de alegrias e 
de angústias. E o trabalho da Orientação Educacional 
é realizado para auxiliar os estudantes com a organiza-
ção das atividades pedagógicas. 

No momento atual em que estamos vivendo, ser 
Rede Sinodal é caminhar em conjunto, traçando novos 
caminhos em busca de alternativas que contribuam 
para o processo de ensino e aprendizagem dos nossos 
educandos e nossas educandas. O sentimento de grati-
dão das famílias pelo trabalho desenvolvido pelo colé-
gio e a gratidão do colégio pelo caminhar em conjunto 
com as famílias têm se destacado. Afinal, não ficamos 
apenas olhando para os ventos e as nuvens, mas conti-
nuamos trabalhando, estreitando os laços e construin-
do juntos um caminho de aprendizagem diferente, mas 
não menos significativo.

Pª Graziele Schaefer e Profª Juliana Bergmann
Colégio Sinodal Alfredo Simon

Pelotas/RS

O afastamento escolar devido à pandemia desen-
cadeou a necessidade de adaptação dos encontros de 
orientação profissional que ocorriam de forma presen-
cial nas duas unidades do Colégio Evangélico Alberto 
Torres – CEAT. A orientação profissional possibilita aos 
alunos e às alunas momentos de reflexão acerca de sua 
escolha profissional que, em consonância com seu mun-
do interno e externo, possibilite um futuro de realização. 

No CEAT, a orientação profissional integra o 
programa “Até Logo”, realizado há mais de 20 anos 
com os alunos e alunas das 2ª e 3ª séries do ensino 
médio, e se destina a auxiliar os alunos e as alunas na 
escolha de suas futuras carreiras.

Orientação profissional
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compartilhando também suas frustrações e inseguran-
ças relacionadas a fazer uma escolha profissional no 
momento de pandemia. 

Foi possível perceber, no decorrer dos encon-
tros, que os alunos e as alunas compartilharam, discu-
tiram, analisaram suas dúvidas e seus questionamen-
tos. Sentiram-se acolhidos para refletir e compartilhar 
suas escolhas e, por  meio dessas problematizações, 
passaram a conhecer profissões e atividades que até 
então não haviam sido pensadas. Abordaram também 
o incentivo de pais, mães, amigos e amigas, ao mes-
mo tempo em que compartilharam o porquê de terem 
acreditado em determinada opção. 

Enfrentamos o desafio de transpor a lógica e di-
nâmica de grupos presenciais, em que os diálogos e 
trocas entre os alunos e as alunas participantes são 
meio para a reflexão individual e grupal, para a lógica 
do virtual, em que os alunos e as alunas se encontram 
em suas casas, nem sempre com ambiente reservado 
para exporem suas ansiedades e pressões. Esses de-
safios exigiram que desenhássemos novos fluxos de 
comunicação e interação, além de buscar novos ins-
trumentos, e que adaptássemos outros. O resultado 
mostrou-se muito satisfatório.

Orientadoras educacionais 
Laura Oppermann Elter e Denise Fabiane Polonio 

Colégio Evangélico Alberto Torres – CEAT
Lajeado/RS

Diante da necessidade de virtualização das ati-
vidades, foi necessário readequar as propostas dos en-
contros, o número de participantes, bem como identi-
ficar e construir novas formas de motivar os alunos e 
as alunas a participarem.

A realização dos encontros de orientação profis-
sional constitui-se de forma on-line, por meio de encon-
tros semanais em pequenos grupos e individuais, com 
momentos de trocas entre os estudantes sobre suas es-
colhas; testes vocacionais; momentos coletivos de re-
flexões e construção de escolhas profissionais baseadas 
no perfil do estudante e em seus gostos pessoais. 

Por constituírem grupos menores, os encontros 
possibilitaram aos estudantes colocarem-se mais à 
vontade, expressando suas angústias, medos, ansieda-
des e esperanças durante este período tão importante, 

A pandemia gerada pela Covid-19, bem como o 
isolamento social indicado como prevenção contra o 
alastramento da doença, tem impactado a vida cotidia-
na de milhares de pessoas em todo o mundo. Pensando 
nisso, o texto em questão objetiva apresentar uma ati-
vidade intitulada “Para não esquecer”, realizada com 
estudantes do ensino médio do Colégio Martinus du-
rante as aulas de Ensino Religioso. Tal atividade fun-
damentou-se na concepção de Jacques Le Goff de que 
a memória possibilita o registro de experiências signi-
ficativas para que o passado não seja esquecido e a his-
tória se eternize na consciência humana (2015, p. 387). 

Sob essa perspectiva, foi solicitado aos estudan-
tes que escrevessem uma carta destinada a si mes-
mos. A ideia era a de que, no futuro, pudessem revi-
sitar o que escreveram para relembrar os sentimentos 
que tiveram e recordar como vivenciaram o período da 
quarentena. A título de exemplificação, segue uma das 
cartas:

“Prezado Fernando, peço que você não se esqueça 
do que viveu durante a pandemia da Covid-19. 

Está sendo um tempo extremamente difícil, mas de 
muito aprendizado. No começo, era tudo novidade, nós 
pensávamos que nada muito grave iria acontecer, por isso 
as pessoas tentavam minimizar o problema. À medida que 
o tempo passou, percebemos a real gravidade da situação. 
Hoje, há mais de um milhão de casos em nosso país, e 

Para não esquecer
dezenas de milhares de mortes. O início da quarentena 
foi marcado por muitas incertezas, não sabíamos os reais 
efeitos da doença, quanto tempo ficaríamos em quarentena 
e principalmente quanto tempo ainda teríamos de aguen-
tar a Covid. Infelizmente, no dia em que escrevo esta carta, 
ainda não sabemos as respostas para essas perguntas. 

Este período está sendo marcado pela ansiedade e 
o medo. Lembre o quão desmotivado com tudo você ficou, 
vendo as pessoas brigando por ideias políticas, trazendo 
mais caos e instabilidade para uma cena já complica-
da. Lembre-se também de como você fez para superar os 
pensamentos negativos buscando refúgio na palavra de 
Deus, e sempre imaginando um futuro melhor” (Fernan-
do W. J. Galvão – 3º ano EM – 22/06/2020).

A sociedade não será a mesma após a pande-
mia. Não sabemos o que virá. Entretanto, cabe a nós, 
protagonistas do tempo presente, contribuir para dias 
melhores e produzir materiais sobre as experiências 
vividas no intuito de preservar a memória. 

Referência:
LE GOFF, Jacques. História e memória. [cidade: editora], 

2015. p. 387. 

Pª Bianca D. U. Weber e Profª Edilene M. L. Santos
Colégio Martinus 

Curitiba/PR
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Projeto vida: desafios e possibilidades da 
orientação profissional no ensino remoto

Escolher uma profissão não é 
uma tarefa fácil. Muito mais do que um 
emprego ou um curso na faculdade, a 
escolha profissional é uma escolha de 
vida. Significa pensar sobre o que se 
deseja fazer no futuro, a área em que 
gostaria de atuar, considerando, além 
dos desejos pessoais, as próprias ap-
tidões e a vocação. A grande oferta de 
cursos no ensino superior e a pressão 
familiar e social também podem in-
fluenciar na tomada de decisão. Dian-
te desse cenário, os estudantes têm 
muitas dúvidas sobre qual carreira 
seguir. Pensando em como ajudá-los a 
construir o seu projeto de vida é que 
surgiu o “Projeto Vida”.

O “Projeto Vida” iniciou em 
2016 e é voltado aos estudantes do 1º 
ao 3º ano do ensino médio e do curso 
normal. Ele abarca as dimensões emo-
cional, social, educacional, vocacional 
e profissional e é desenvolvido pela equipe de Coorde-
nação e Orientação Escolar. 

Devido à pandemia da Covid-19, o ano de 2020 
está sendo marcado pela ressignificação de espaços e 
práticas. No dia 19 de março de 2020, o Instituto Ivoti 
iniciou com aulas remotas e as ações do “Projeto Vida” 
também foram readequadas para essa modalidade. 
Apesar dos desafios impostos pelo ensino remoto, os 
estudantes puderam dar continuidade à construção do 
seu projeto de vida. Entre as ações desenvolvidas nes-
se período, destacam-se:

1. envio de cartas dos estudantes concluintes de 
2019, pelo correio, aos estudantes do atual 3º ano;

2. lives sobre orientação profissional e vocacional 
e sobre o ENEM;

3. realização de entrevista e teste vocacional; 
4. simulados do ENEM;
5. “Encontro com as Profissões”. 

O “Encontro com as Profissões” tem sido uma 
das principais ações do “Projeto Vida”. O principal ob-
jetivo do encontro é oportunizar aos jovens o diálogo 
direto com profissionais da sua área de interesse, para 
que possam esclarecer dúvidas e ampliar seus conhe-
cimentos acerca de algumas profissões. O encontro de 
2020 ocorreu no formato on-line, de 25 a 27 de agosto. 
Foram mobilizados 350 estudantes, a partir do 9º ano, 
e quase 40 profissionais para palestras e bate-papos via 
Google Meet e pelo canal do YouTube da instituição. 

O Instituto Ivoti acredita que um profissional com-
petente é aquele que consegue impactar de forma posi-
tiva a sociedade a quem presta serviço, além de alcançar 
satisfação pessoal. Essa é a missão do “Projeto Vida”.

Professoras Bárbara Vier Mengue e Débora Regina Nunes
Instituto Ivoti

Ivoti/RS

Profissões Atuais e do FUTURO – Clóvis V.  Gedrat e Giovani MeinhardtProfissões Atuais e do FUTURO – Clóvis V.  Gedrat e Giovani MeinhardtProfissões Atuais e do FUTURO – Clóvis V.  Gedrat e Giovani Meinhardt
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O ano de 2020 passou a ser caracterizado como 
um ano de reinvenções: reinvenção das formas de vi-
ver, de sentir, de tocar e de aprender. Repentinamente, 
fomos forçados a mudar nossas rotinas e a nos adaptar 
a todos os cuidados necessários que a pandemia trou-
xe como requisitos para nossa sobrevivência. A escola, 
como todas as outras entidades, precisou buscar meios 
não só para se adaptar a essas necessidades, como 
também para continuar respeitando a qualidade do pro-
cesso de ensino e aprendizagem. 

Neste texto descreve-se como a reinvenção da 
escola tem acontecido, durante o ensino remoto, em 
uma turma de crianças de um a dois anos de idade, da 
rede particular de educação. Inicialmente, não se pen-
sava que os professores e as professoras ficariam tanto 
tempo afastados, de forma física, das crianças. Apesar 
disso, desde a primeira semana do afastamento social, 

já iniciamos uma tra-
jetória objetivando 
manter a qualidade 
de ensino da escola, 
mesmo que de forma 
remota. 

O aperfeiçoa-
mento das aulas tem 
se dado de forma 
constante. Até mes-
mo os bebês têm tido 
o contato com suas 
professoras por meio 
de encontros on-li-
ne pelas plataformas 
usadas pela escola. 
Os encontros on-line 
com bebês são carre-
gados de significados, 
já que são a forma de 

Reinvenção do Colégio Martin Luther: 
uma necessidade durante a pandemia

manter ativos os vínculos construídos nas primeiras 
semanas de aula. Além da musicalidade, um aspecto 
central no trabalho com bebês, os projetos de ensino 
e aprendizagem também têm sido trabalhados em cada 
encontro, como, por exemplo, quando descobrimos o 
som que os animais da floresta fazem ou o nome da 
cada um. O envio de kits pedagógicos com os materiais 
que eram usados em sala de aula também se mostrou 
uma potência nesse momento, pois eles dão continui-
dade a nossas propostas e entendimentos do que é re-
levante para a experienciação de crianças de até dois 
anos de idade. 

O sentimento de distância e incerteza que pas-
sou a permear o cotidiano de todos  é, hoje, um alia-
do, já que é a motivação para continuarmos buscando 
meios de nos aproximar das famílias e das crianças, 
de continuar assegurando o acesso a uma educação de 
qualidade, bem como de respeitar a saúde e o distancia-
mento social, uma necessidade no momento. 

Por essa razão, o ano de 2020 pode ser conside-
rado um ano de novos processos: de adaptação, de en-
sino e aprendizagem, de relacionamentos, de cuidados, 
de conhecimento, de valorização, de entendimento do 
que é realmente necessário e, por fim, de novos pro-
cessos de ser humano. 

Professoras Raquel Cristina da Costa
e Tainara Maria Sargenheski

Colégio Martin Luther
Estrela/RS
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Ensinar arte de acordo com 
os modos de aprendizagem dos es-
tudantes pode garantir a liberdade 
de imaginar e de construir propos-
tas baseadas em intenções próprias, 
integrando os aspectos lúdicos e 
prazerosos inerentes à atividade 
artística. Dessa forma, aprender 
com sentido e prazer está associado 
à compreensão mais clara daquilo 
que é ensinado. 

Recriando para dar mais sentido à arte
Aos estudantes do 6º ano do 

EF ao 1º ano do EM, do Colégio Si-
nodal Rui Barbosa, foi proposto, du-
rante as aulas de Arte, o desafio de 
recriar obras de arte utilizando ape-
nas os materiais que possuíam em 
casa, como figurinos e acessórios, 
registrando-as por meio de fotografia.

Os objetivos da atividade 
foram possibilitar aos estudantes 
uma forma de conhecer a biografia 
de artistas renomados e aprofundar 
conhecimentos sobre o universo 
das artes. 

De acordo com a professo-
ra de Artes Adriana Turconi Kis-
smann: “Para a realização dessa 
proposta, muitos detalhes tiveram 
que ser observados pelos estudan-
tes, como a escolha cautelosa da 
obra, tendo como pré-requisitos a 
afinidade com a própria imagem e a 
posse de figurinos e acessórios que 
pudessem auxiliá-los na recriação 

da obra escolhida, além, é claro, do 
gosto pelo estilo artístico dos ar-
tistas – o que resultou em conhe-
cimento e em divertidos momentos 
que envolveram estudantes e seus 
familiares, nestes tempos de qua-
rentena. Cada um ‘imprimiu’ sua 
marca pessoal ao trabalho e o resul-
tado foi incrível”.

Setor de Comunicação
Colégio Sinodal Rui Barbosa 

Carazinho/RS

que é ensinado. 

Semana do meio ambiente
Um significativo projeto foi 

planejado pela professora de Ciên-
cias do Colégio Sinodal Tiradentes 
para que todos os professores e 
professoras criassem e desenvol-
vessem atividades relacionadas ao 
meio ambiente, entre os dias 1º e 
08 de junho.

 Cada grupo de professores e 
professoras recebeu um tema para 
ser desenvolvido com uma turma 
específica. 

Ao iniciar a “Semana do Meio 
Ambiente”, os alunos do 8º ano 

participaram da aula on-line com as 
professoras de Língua Portuguesa 
e História para receber orientações 
sobre as atividades que seriam de-
senvolvidas. Além de receberem as 
coordenadas sobre a semana, assis-
tiram a um vídeo sobre o efeito es-
tufa. Nos demais dias apresentaram 
as atividades sugeridas, como criar 
um Tik Tok com uma abordagem re-
lacionada à proteção e conservação 
do meio ambiente, registrar o plan-
tio de árvores com algum familiar e 
colocar em prática uma experiência 

sobre o efeito estufa.
Todas as ativida-

des foram enviadas para 
o e-mail dos professores 
responsáveis, que esta-
vam trabalhando com a 
turma.

 Para finalizar a se-
mana, os alunos tiveram 
a oportunidade de assis-
tir a um PowerPoint com 
o resultado das tarefas 
realizadas por eles, a fim 
de que todos os colegas 

Ambiente”, os alunos do 8º ano colocar em prática uma experiência 
sobre o efeito estufa.

des foram enviadas para 
o 
responsáveis, que esta
vam trabalhando com a 
turma.

mana, os alunos tiveram 
a oportunidade de assis
tir a um 
o resultado das tarefas 
realizadas por eles, a fim 
de que todos os colegas 

pudessem compartilhar os momen-
tos vivenciados durante o projeto, 
com direito a apreciar uma bela po-
esia de Bráulio Bessa.

Professoras Maria Inês 
Dresch e Denise Cappelari
Colégio Sinodal Tiradentes

Campo Bom/RS
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Vivemos momentos jamais 
imaginados! Os docentes estão es-
tudando muito e se apropriando des-
se novo jeito de ser escola. Propor-
cionamos atividades desafiadoras e 
significativas para nossos alunos e 
alunas. É um grande desafio ser pro-
fessor e professora em tempos de 
pandemia. Acreditamos estar fazen-
do o nosso melhor. Por meio de dife-
rentes propostas de aula, buscamos 
atingir os objetivos do conhecimen-
to de cada componente curricular. 

Para essa atividade, durante 
as aulas de Geografia, os alunos 
e as alunas foram desafiados com 
metodologias ativas, com o obje-
tivo de incentivar os educandos 
a aprender de forma autônoma e 
participativa, a partir de problemas 
e situações reais. Pela proposta, o 
estudante estará no centro do pro-
cesso de aprendizagem, participan-
do ativamente e sendo responsável 
pela construção do conhecimento.

É importante investir em 
conteúdos atrativos e interativos, 
sendo essencial aprimorar os pro-
cedimentos utilizados para envolver 
alunos e alunas na aprendizagem.

Ser professor e professora
em tempos de pandemia

O conteúdo trabalhado com 
os 6º anos E.F.II foi “Representa-
ções Cartográficas”. Com essas 
representações, alunos e alunas 
conseguiram localizar e dimensio-
nar fenômenos, além de objetos 
variados no espaço geográfico. A 
atividade solicitada aos alunos e às 
alunas: confeccionar a maquete de 
sua casa, com materiais diversos, 
representando nela as três dimen-
sões: altura, largura e profundidade, 
utilizando uma das seguintes esca-
las: 1:20=5cm para 1m, 1:25=4cm 
para 1m e 1:50=2cm para 1m.

Os relatos dos alunos e das 
alunas foram positivos, principal-
mente pelo fato do envolvimento 
da família. 

Outro trabalho foi feito com 
a mesma metodologia junto aos 7º 
anos E.F. II. O assunto abordado: 
“Os Principais Meios de Transporte 
utilizados no Brasil” – com o auxílio 
de slides e vídeos. Cada aluno pôde 
escolher um meio de transporte para 
confeccionar, usando sua criatividade 
e materiais disponíveis em casa. 

No 8º ano do E. F. II, co-
meçou-se a estudar o continente 

americano. Demarcamos a divi-
são do continente americano, se-
gundo a divisão geográfica, com 
os principais paralelos e oceanos 
que banham o continente. Com o 
auxílio do atlas, confeccionou-se 
o jogo da memória dos países e 
capitais. Após a confecção, os alu-
nos e as alunas jogaram com seus 
familiares e, na aula virtual, reali-
zaram o jogo do acerto – equipe A 
X equipe B. 

Com a metodologia ativa 
notou-se que as propostas lúdicas 
tiveram um envolvimento signifi-
cativo por parte dos alunos e das 
alunas, acarretando uma melhor 
aprendizagem. 

Profª Solange L. Theves
Colégio Sinodal Conventos

Lajeado/RS
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A pandemia deslocou espaços de ensino e de 
aprendizagem, recriando cenários para professores, 
professoras e estudantes. Recriar, aliás, é um dos 
desafios para a educação e para o ensino de História, 
que lida com diferentes linguagens, tempos e con-
textos. Neste cenário contemporâneo, permeado 
por reordenamentos constantes advindos das Tec-
nologias de Informação e Comunicação (TICs) e do 
ciberespaço, existem novidades que desafiam estu-
dantes, professores e professoras a reinventarem 
jeitos de estudar, compreender e contar histórias. 
Observando desafios e potências de nossos tempos, 
optou-se por experimentar a produção de memes 
(representações “virais” da internet) para explorar 
o imperialismo com a turma do 9° ano do ensino fun-
damental do Colégio Teutônia. Esse trabalho partiu 
de uma parceria com a professora de Arte Sabrina 
Caumo, a qual potencializou essa atividade e a apro-
ximação da História com os memes.

Releituras históricas:
o imperialismo em memes

O imperialismo foi uma política de dominação po-
lítica, social, econômica e até cultural de países europeus 
sobre grandes áreas dos continentes africano e asiático, 
posta em prática principalmente entre a segunda meta-
de do século XIX e início do século XX. Tal dominação 
moldou eventos posteriores e deixou marcas profundas 
de exploração e genocídios dos povos que sofreram com 
essa prática. Há várias possibilidades de se explorar 
esse assunto (vídeos, textos, slides etc.), mas, imagi-
nando formas de vincular a história e a cultura digital, 
que é uma das competências da Base Nacional Comum 
Curricular que vem se demonstrando extremamente 
pertinente, produziram-se memes sobre o imperialis-
mo. Foi difícil escolher apenas dois trabalhos realizados 
por estudantes para colocar aqui, pois alguns trilharam 
o caminho da empatia, enquanto outros utilizaram o sar-
casmo e o humor ácido, mas com embasamento histó-
rico capaz de explicar páginas em apenas uma imagem, 
como as figuras a seguir demonstram:

Temos boas notícias
O uso de novas tecnologias 

sempre esteve presente no cotidiano 
do Colégio Bonja, mas quem ima-
ginaria que em 2020 teríamos essa 
imersão no mundo digital? Inventa e 
reinventa, aprende, transforma e ino-
va. Foi necessário descobrir um novo 
e prazeroso cenário para a educação 
em meio às incertezas, cenário esse 
em que as crianças se sentissem mo-
tivadas e protagonistas do saber.

No conteúdo proposto em 
Língua Portuguesa, trabalhamos o 
gênero textual “notícias”, e quem 
aqui não quer uma notícia boa? A 
proposta era criar um acontecimen-
to e escrever uma notícia sobre ele. 
A apresentação aconteceria na se-
mana seguinte. Foi aí que a criativi-
dade aflorou, pois, além de mostrar 
sua notícia, essa apresentação acon-
teceria por meio de um telejornal. 
Arruma cenário, estuda o texto, pre-
para figurino. “Parece uma apresen-
tação real, estaremos em frente às 
câmeras”, diziam entusiasmados. E 

assim aconteceu, nossa sala de aula 
on-line se transformou em um tele-
jornal com apresentadores, repórte-
res e até equipe. Foi um momento 
de participação ativa, perfeito para a 
aprendizagem significativa.

Entre uma apresentação e ou-
tra surgiram indagações: “Como um 
jornalista escreve a notícia?”; “Ele 
apresenta o jornal lendo?”; “A mes-
ma pessoa que apresenta escreve a 
notícia?”; e esse foi o momento de 
instigar ainda mais para descobrir 
como é o cotidiano de trabalho des-
se profissional, e para isso nada me-
lhor que um deles para responder às 
questões levantadas pelas crianças.

Como culminância, convida-
mos a jornalista da instituição para 
conversar com os alunos e as alunas, 
que escutaram atentos, descobrindo 
um mundo real por trás de suas ati-
vidades. E este é nosso maior obje-
tivo: proporcionar momentos signifi-
cativos, mesmo e ainda mais no en-
sino remoto, que transpassem muito 

além de um conteúdo escolar, que 
seja um conhecimento para a vida.

“Quando a Profª Débora falou 
sobre a produção de um telejornal, 
procurei informações de como fazer 
uma notícia, como os jornalistas se 
vestem, interpretam, falam. Prepa-
ramos o cenário, a apresentação. Foi 
muito legal, amei!” (Mariana Ber-
nardes de Oliveira – 4º EF)

“A apresentação foi feita com 
muito entusiasmo pela Isis, a reme-
tendo à profissão do avô, que sempre 
a encantou. Ela cuidou dos detalhes: 
roteiro, digitação, ‘teleprompter’, 
identidade visual do ‘Isis News’, vi-
nheta e apresentação. Foi uma supe-
ração falar ‘ao vivo’ para uma ‘pla-
teia’, mantendo a calma e controlan-
do a ansiedade”. (Luciana Lenceh, 
mãe de aluna – 4º EF)

Profª Débora Regina Gallo e
Coordenadora Marelenquelem Miguel

Colégio Bonja
Joinville/SC
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As TICs trazem de-
safios novos, mas também 
potências que, ao serem 
exercitadas, possibilitam um 

trabalho que, além de lidar com fatos históricos, usa da 

imaginação e de imagens para analisar e tecer saberes. 
Múltiplas possibilidades circulam em nosso cotidiano 
e, ao serem apropriadas, podem potencializar interli-
gações complexas entre professor, professora, estu-
dantes, eixos temáticos/objetos do conhecimento, ha-
bilidades e competências. Ao realizar tais ligações, fica 
claro que reinventar-se é necessário se pretendemos 
criar processos significantes e significativos no ensino 
de História ou de outras áreas do conhecimento.

Prof. Rodrigo Müller Marques
e Profª Sabrina Schabbach Caumo

Colégio Teutônia
Teutônia/RS

Num piscar de olhos, 
tudo mudou! Fomos pe-
gos de surpresa com a 
notícia de que o corona-
vírus já estava no Brasil. 
Escolas fechadas, aulas 
suspensas. Atônitos, de-
moramos para entender o 
que estava acontecendo. 
Certamente seria apenas 
um mês e tudo voltaria à norma-
lidade. Um mês, depois mais um, 
mais um... E já somamos um se-
mestre sem aulas presenciais. 

O Colégio Evangélico Jaraguá 
procurou, desde o início, se reorga-
nizar para encaminhar as atividades 
virtuais para alunos e alunas. Aos 
poucos, começamos a ter saudade 
de muitas coisas. Do convívio, do 
sorriso, do abraço, do barulho. Do 
vai e vem dentro da escola, agitação. 
Que mundo diferente é este a que 
fomos obrigados a nos acostumar? 

E sentimos falta das famílias! Os 
contatos apenas virtuais por meio 
de canais de comunicação levavam 
informações. Mas o pai já não esta-
va no pátio. Não havia agendamen-
tos. E aquela mãe aflita por um con-
selho aguardando na porta da sala? 
A porta da sala agora era virtual. 
Que sensação estranha...

Com o tempo, fomos descobrin-
do outras formas de nos comuni-
car, mas faltava uma aproximação 
maior. Faltava o coletivo e conse-

Reuniões virtuais de pais e mães
guir dizer aos pais e às 
mães o quanto estamos 
nos esforçando com esse 
novo planejamento e o 
quanto somos gratos pela 
parceria deles. Assim sur-
giu a ideia das reuniões de 
pais e mães ao vivo, utili-
zando o Google Meet como 
ferramenta. Organizamos 

a pauta e enviamos o convite. Fo-
ram sete dias de reuniões, com as 
turmas do ensino fundamental I ao 
ensino médio. 

Nesse novo normal, não sabía-
mos o que encontraríamos. Como 
seria a participação e a condução 
dessa reunião? Estávamos viven-
do um período de incertezas e an-
gústias, em meio a uma pandemia 
que também transformou a vida 
das famílias. Mas nosso objetivo 
foi, justamente, trazer aproxima-
ção apesar do isolamento social. 
As dúvidas puderam ser sanadas, 
os processos foram explicados e 
as sugestões encaminhadas. E a 
nossa maior alegria foi receber dos 
pais e das mães os retornos positi-
vos quanto à nossa atuação frente 
à pandemia. Ouvimos muitas pala-
vras de apoio e incentivo, que nos 
motivaram a continuar na busca 
da melhoria contínua. E tudo isso 
trouxe tranquilidade a um processo 
que iniciou com essa estranha sen-
sação de falta. 

Num piscar de olhos, 
-

gos de surpresa com a 
-

vírus já estava no Brasil. 
Escolas fechadas, aulas 

-
moramos para entender o 
que estava acontecendo. 
Certamente seria apenas 

guir dizer aos pais e às 
mães o quanto estamos 
nos esforçando com esse 
novo planejamento e o 
quanto somos gratos pela 
parceria deles. Assim sur
giu a ideia das reuniões de 
pais e mães ao vivo, utili
zando o 
ferramenta. Organizamos 

As reuniões virtuais trouxeram 
alguns dados interessantes para 
nossa reflexão:

– participação de aproximada-
mente 90% das famílias em todas 
as turmas;

– divisão da reunião em peque-
nos grupos, possibilitando melhor 
objetividade com relação a assun-
tos pertinentes a cada nível;

– a reunião pode ser gravada e 
disponibilizada posteriormente aos 
pais e às mães que não puderam 
participar no horário previsto; 

– as perguntas dos pais e das 
mães foram mais pontuais e houve 
maior interação (pais e mães foram 
menos ouvintes).

Não queremos deixar de nos 
encontrar presencialmente, mas 
entendemos que o mundo virtual 
veio para ficar. A escola tornou-se 
híbrida em todos os setores. E essa 
nova realidade nos transformou e 
ainda irá nos transformar muito. O 
dado mais relevante que quero des-
tacar para finalizar esse comparti-
lhamento foi o sentimento de gra-
tidão que nos invadiu ao término 
de cada reunião: fortalecemos um 
vínculo que já existia e reforçamos 
o sentido da palavra parceria!

Profª Margareth Ripp
Colégio Evangélico Jaraguá

Jaraguá do Sul/SC
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No ano passado, começamos a trabalhar juntas 
no projeto “Semana da Consciência Negra” e decidi-
mos que, em 2020, abordaríamos a questão do racismo 
no Brasil ao longo do ano e não somente em novembro. 
Com o imprevisto da pandemia, nós nos deparamos 
com aulas e encontros on-line e percebemos que, ape-
sar de toda a carga negativa da crise gerada pelo vírus, 
poderíamos adaptar nosso projeto ao formato virtual 
e audiovisual, ampliando sua abrangência e reduzindo 
seu caráter efêmero, próprio do teatro, das aulas e dos 
debates tradicionais. 

Definimos que uma de nossas ações seria um de-
bate mediado pela professora de Geografia Eliege Al-
ves, a partir do vídeo que seria produzido nas aulas de 
Teatro do grupo do ensino médio, em que a professora 
Aline Marques trabalharia o tema da branquitude, ain-
da pouco estudado e discutido, que aborda o papel das 
pessoas brancas diante do racismo. A pandemia vem 
salientando as desigualdades que permeiam nossa so-

Construção de uma sociedade plural
a partir da escola

ciedade e, dentro delas, a questão da branquitude. Ao 
mudar o foco da discussão, ao analisar o grupo hege-
mônico em vez de focar somente no grupo que sofre o 
preconceito, é possível que ocorra autocrítica e maior 
comprometimento por parte das pessoas brancas, que 
passam a refletir sobre como o longo período de escra-
vização que ocorreu no Brasil reflete até hoje em suas 
vidas por meio de privilégios e determinadas crenças 
incutidas a respeito dessa temática. Estudamos, na 
aula de Teatro, o livro “BRANQUITUDE – Estudos 
sobre a identidade branca no Brasil”, organizado por 
Tânia Müller e Lourenço Cardoso. Assim, buscamos 
aprofundar o conceito de branquitude, compreendido 
como uma construção social que valoriza a identida-
de branca em detrimento da negra, na qual a primeira 
detém privilégios, sejam eles simbólicos ou materiais, 
que contribuem para a naturalização do racismo. 

A partir das discussões em aula, dos conteúdos 
abordados no livro, a professora Aline criou um texto 

Que tempo intenso e renova-
dor estamos vivendo, não? Dificul-
dades, incertezas, angústias, ansie-
dades se misturam com sentimen-
tos de expectativa, saudade, carinho, 
dando vazão a uma grande transfor-
mação, se assim for permitida!

Muitos momentos únicos e 
marcantes ficam registrados no cora-
ção de um professor ou de uma pro-
fessora, ao olhar para trás e pensar 
em todos os sentimentos e vivências 
que teve com seus alunos e suas alu-
nas neste tempo de pandemia. 

Em meu coração, essa mistu-
ra de sentimentos pode ser descrita 
por vários momentos contemplados. 
Entre eles, ressalto uma incrível 
sensação, a qual é única nesse pro-
cesso vivido: a sensação de vazio ao 
dar uma aula que, ao invés de sentir 
a energia de cada aluno e aluna, seus 
olhares lacrimejados nas reflexões, 
a leitura corporal sendo expressa, é 
substituída por uma tela escura, com 
círculos vazios à minha frente, vezes 
com fotinhos estáticas, outras com 
letras que nada dizem. Sem cheiros, 
sem cores, sem olhares, sem pala-
vras... completo vazio!

Tempo de renovação
A alegria é tão grande quando 

esses círculos desaparecem e são 
substituídos por um olhar, um sorri-
so, um aceno, palavras mesmo que 
sejam curtas e distantes, significa-
tivas e profundas, para quem ouve 
com o coração!

Em minhas aulas particular-
mente, sei que entrei no mais ínti-
mo de cada um e uma, pois além de 
entrar em suas casas, quartos, co-
zinhas... entrei em seus corações, 
pois sozinhos, em frente ao celular 
ou computador, puderam refletir e 
vivenciar sentimentos que dentro 
de uma sala de aula “normal” não 
se permitiriam! Vozes trêmulas, 
relatos de emoção, participação e 

testemunhos de pais e mães confir-
mam esse caminho que percorri em 
seus corações.

Assim como a águia, sabiamen-
te, sofre um processo de 150 dias de 
renovação, tenho certeza que esses 
nossos 150 dias passados estão to-
cando corações e renovando mentes. 

Finalizo com uma passagem 
bíblica que confirma um processo 
pelo qual tivemos a oportunidade de 
nos permitir percorrer: “Renovai a 
sua mente e transformai o mundo” 
(Romanos 12.2).

Profª Scheila D. Machado Gerhard 
Colégio Sinodal Tiradentes

Campo Bom/RS
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a ser gravado pelos alunos e pelas alunas do grupo de 
Teatro. Para a gravação em formato audiovisual, foram 
trabalhados princípios como o enquadramento da câ-
mera, dicção e a intenção da fala. Por se tratar de um 
material não ficcional, e sim documental e audiovisual, 
os alunos e as alunas puderam experienciar uma pro-
posta de atuação na qual se colocavam em primeira 
pessoa e, ao mesmo tempo, acionavam a atitude de es-
tar em cena, em relação, ainda que remota. 

Os alunos e as alunas do Teatro do ensino mé-
dio são todos adolescentes do grupo étnico branco, bem 
como a professora Aline, que é uma mulher branca, en-
quanto que a professora Eliege é uma mulher do gru-
po étnico negro. Assim como grande parte das escolas 
particulares do nosso país, nosso colégio Sinodal da Paz 
tem poucos estudantes negros, em comparação ao nú-
mero de estudantes brancos. Isso ocorre porque são pri-
vilégios da branquitude a maior concentração de riqueza 
e o acesso facilitado à educação, alimentação, saúde e 

segurança. Nosso desejo com a realização desse proje-
to continuado é que essa realidade se transforme e que 
nossos jovens possam ser agentes dessa transformação. 
A partir de questionamentos, debates, discussões e cria-
ções, pensamos estar contribuindo para a construção de 
uma sociedade plural a partir da escola. Pensando a es-
cola como um espaço da diversidade e da construção de 
autonomia e valorização das diferenças. 

Estamos no processo de edição do vídeo produ-
zido na aula de Teatro pelos alunos e alunas: Ana Ste-
yer, Bianca Silva, Clara Schleich, Gabriela Silva, Henri-
que Boeira, Jeniffer Christ, Júlia Labes, Lívia Haubert, 
Martina Staudt, Tainara Campos e Vinícius Werlang. 
Em seguida, daremos início aos debates, provocados 
pelo vídeo, nas aulas de Geografia.   

       Professoras Aline Marques e Eliege Alves
Colégio Sinodal da Paz

Novo Hamburgo/RS

A educação para a paz e a prática da tolerância são dois temas que 
fazem parte do currículo do componente Ensino Religioso. Os estudan-
tes dos 9º anos foram estimulados a refletir sobre os temas indicados e a 
exercitar a tolerância e o respeito por meio de cartazes, vídeos e frases. 

A obra usada como referência nas aulas é do autor Marcelo Rezen-
de Guimarães, “Um novo mundo é possível”, da Editora Sinodal, 2004.

De acordo com o autor, a educação para a paz e a prática da tole-
rância são hoje reconhecidas como tarefa mundial, exigência indiscutível, 
componentes importantes dos programas educacionais, enfim, como uma 
direção pedagógica necessária, não só para a construção de uma socieda-
de democrática, mas para a superação do preconceito e da discriminação.

Deixo meu agradecimento aos estudantes que autorizaram a publi-
cação e edição dos trabalhos e convido a comunidade para tomar parte nes-
sa importante reflexão e tarefa de construir a paz e praticar a tolerância.

Prof. Nathan Krieger
Colégio Cônsul Carlos Renaux

Brusque/SC

A educação para a paz
e a prática da tolerância

A educação para a paz e a prática da tolerância são dois temas que 
-

tes dos 9º anos foram estimulados a refletir sobre os temas indicados e a 

-

-
rância são hoje reconhecidas como tarefa mundial, exigência indiscutível, 
componentes importantes dos programas educacionais, enfim, como uma 

-
de democrática, mas para a superação do preconceito e da discriminação.

-
-

Prof. Nathan Krieger
Colégio Cônsul Carlos Renaux

Brusque/SC

Escaneie o QR Code com a 
câmera do seu celular e confira 

o vídeo com uma compilação 
dos trabalhos apresentados.
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Em 22 de dezembro de 2017, o Con-
selho Nacional de Educação (CNE) apre-
sentou a resolução que instituiu e orientou 
a implantação da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC). Entre outros compo-
nentes, a BNCC também abarca as dire-
trizes para as linguagens e para a Língua 
Inglesa. A quinta competência geral desse 
documento foca nas tecnologias digitais de 
informação e seu uso.

Praticamente um ano antes, em 20 
de janeiro de 2017, Laurie Harrison1 men-

cionava o lançamento da plataforma Write & Improve, 
cujo objetivo é prover assistência automatizada de 
produção textual, utilizando Inteligência Artificial 
(IA). Atenção: estamos em 2017, três anos antes da 
Covid-19 impor-nos o ensino remoto da noite para o 
dia, tornando o uso das tecnologias digitais aplicadas 
à educação essenciais. Essas ferramentas estão no 
auge de seu uso no meio escolar neste período de 
pandemia. Contudo, sua utilização por docentes e 
discentes deveria ter sido fomentada antes de 2020 
e, com certeza, é necessário que esse processo seja 
continuado após o período de quarentena.

O Write & Improve é um bom exemplo do po-
tencial de ensino oferecido por essas tecnologias 
digitais. Essa plataforma disponibiliza centenas de 
propostas para produção escrita em Língua Inglesa 
e tem a capacidade de dar um retorno sobre a qua-
lidade do material em segundos. O feedback mostra 
as partes que precisam de atenção e uma “reescri-
ta”, aqui denominada ressubmissão, permite sanar 

1 Disponível em: <https://learnjam.com/developing-an-elt-product-
based-on-machine-learning-write-improve/>.

Antes, durante e depois da pandemia!

as questões anteriormente apontadas. 
Valendo-se dessa ferramenta, o aluno ou 
a aluna pode melhorar sua produção au-
tonomamente.

A plataforma oferece retorno em 
duas áreas: vocabulário e estrutura sin-
tática. Os apontamentos são feitos me-
diante ícones que provocam a reflexão do 
autor ou da autora do texto. As sugestões 
estão distribuídas nos diferentes níveis 
linguísticos do Marco Comum Europeu 
para as Línguas (CEFR2). O progresso é 

visualizado mediante um gráfico, que indica em que 
nível do CEFR a produção está situada, iniciando em 
A1 (iniciante) e indo até o C2 (proficiente). 

No Instituto Superior de Educação Ivoti esse re-
curso é utilizado desde 2017 na licenciatura de Letras 
Português e Inglês, tanto com o intuito de melhorar 
a escrita dos acadêmicos como para apresentar seu 
funcionamento, desenvolvendo o letramento digital 
dos futuros professores e professoras, motivando-os a 
incluir essa ferramenta em suas práticas pedagógicas 
futuras. Dessa forma, os futuros professores e profes-
soras possibilitarão a seus alunos e suas alunas o agir 
pessoal com autonomia, responsabilidade, resiliência 
e determinação, conforme a BNCC.

Acesse pelo link: <https://writeandimprove.com>.

Profª Ângela Musskopf
Instituto Superior de Educação Ivoti

Ivoti/RS

2 Disponível em: <https://www.britishcouncil.org.br/quadro-comum-
europeu-de-referencia-para-linguas-cefr>.
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Estamos em um ano muito dife-
rente. Repentinamente fomos arranca-
dos de sala de aula e, em pouco tempo, 
estávamos sem nosso lugar habitual e 
com novo caminho pela frente para des-
bravar. Vimo-nos frente a um computa-
dor, que não brinca, não fala, não sente, 
e tendo dificuldades em perceber como 
nossos alunos e nossas alunas recebiam 
nossas propostas. Para sanar essas 
questões, buscamos alternativas que 
nos fizessem enxergar nossas crianças, 
mas, para mim, continuava uma inquie-
tude incomodativa; não conseguia che-
gar até elas, afinal, para a educação in-
fantil, a interação com o outro e com a 
materialidade são fundamentais.

A partir de muita reflexão, depa-
rei-me com a trajetória de Loris Mala-
guzzi no pós-guerra e seu movimento 
para acalentar os órfãos da guerra. Per-
cebi que, dentro da adversidade que se 
apresenta, existe uma possibilidade. No 
entanto, como fazer para chegar mais 
perto das crianças, para significar essa prática, já que 
elas têm a necessidade de concretude, de sinesté-
sico, de lúdico. A partir das trocas com as colegas, 
surgiu a ideia do “kit de jogos”. Eu sabia do que os 
meus alunos e minhas alunas gostavam, pois, ape-
sar do pouco tempo que estive com eles no início do 
ano, conseguimos estabelecer um vínculo e percebi 
a característica de cada criança. Essa caixa precisava 
ter atividades, mas, acima de tudo, precisava levar 
carinho, acolhimento e um pouco das memórias do 
grupo. Então pensei em cada detalhe, para assegu-
rar que todos se envolvessem e se enxergassem nas 
propostas e nos materiais. Preparamos um drive thru 
e fizemos a entrega do material.

Vê-los ao vivo foi motivador. Depois vieram os 
retornos, em forma de fotos, relatos e depoimentos. 
As famílias relataram a empolgação com a caixa e a 
ansiedade em logo experimentar tudo, como um pre-
sente muito especial, muito esperado. Percebi que o 
kit realmente fez sentido, pois acompanhou as crian-

Vínculos em tempos de pandemia:
práticas de uma professora da Educação Infantil

ças, não só nos momentos de estudos domiciliares, 
mas nas interações com a família, nos momentos 
mais solitários de investigação e na interação com 
os colegas. Tive, então, a certeza de que consegui 
chegar mais perto deles, mesmo que distante. As-
sim, as entregas tornaram-se uma prática na esco-
la e momentos significativos de contato presencial, 
mesmo que rápido e restrito, alcançando o objetivo 
de nos colocar em conexão, de tornar a prática mais 
significativa. 

Nosso caminho ainda é incerto, não sabemos 
como vamos continuar, mas temos a certeza de que 
temos que seguir pensando em estratégias criativas 
na busca de processo de aprendizagem significativo 
e no acolhimento das necessidades dos alunos e das 
alunas. 

Profª Bianca de Carvalho Hahn
Colégio Sinodal

São Leopoldo/RS
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Lamentar, sentar e chorar,
ou se reinventar?

A pandemia nos tirou muitas coisas: o conta-
to com as crianças, os abraços, as calorosas conver-
sas com os e as colegas de trabalho e também nossas 
trocas de ideias. Sem contar com o aprendizado do 
trabalho em grupo, sempre voltado para as crianças, 
contando com a realização de projetos educacionais, 
apresentações artísticas, as quais nossa escola realiza 
com qualidade e amor.

Diante dessa situação, o que fazer? Lamentar, 
sentar e chorar, ou se reinventar, buscar na criatividade 
novas maneiras de trabalhar e tentar amenizar a falta e a 
saudade da escola, do espaço, dos amigos e das amigas, 
da rotina, de tudo? Refletindo sobre tudo isso, a Escola 
Luterana “Professora Renate Riede” vem se reinventan-
do, realizando atividades remotas e eventos de vínculo 
afetivo, como lives, drive thru e visitas. Esses estão pro-
porcionando bons momentos para amenizar a saudade.

Desde sempre nossa escola valorizou o trabalho 
em grupo, família e valores. Hoje, apesar de muitas 
dificuldades, conseguimos observar e enaltecer as ex-
periências e aprendizados que adquirimos. Contamos 
também com a parceria de pais, mães, colaboradores e 
colaboradoras, o que tem sido primordial.

Certamente, toda a situação que estamos vivendo 
nos trouxe numerosas incertezas, porém tudo está fi-
cando mais claro e podemos afirmar que somos capazes 
de perceber o lado bom dessa situação. A maior certeza 
que temos é a importância dos professores e das pro-
fessoras na vida de alunos e alunas. Todos fazem falta 
realizando suas atividades presenciais e plantando uma 
sementinha do bem nos corações a quem ensina. Somos 
capazes de tudo e ainda vamos dominar o mundo!

REVISTA LIÇÕES | janeiro / dezembro 202068

ATIVIDADES CULTURAIS

Nosso objetivo é trabalhar os aspectos emocio-
nais da criança, e isso faz parte do que procuramos pro-
por todos os anos. Mesmo este ano, diante de todos 
os acontecimentos, os profissionais da educação mos-
traram o quanto são capazes de brilhar do seu jeito, e 
todos merecem nossos sinceros parabéns.

Equipe pedagógica 
Escola Luterana “Professora Renate Riede”

Canoinhas/SC
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 ATIVIDADES CULTURAIS

Distanciamento, segundo definição do dicioná-
rio, significa “atitude de reserva, ausência de envolvi-
mento diante do que se passa em torno; frieza”. Esta 
última, especialmente mais impactante, contraria qual-
quer preceito do meio escolar.

A escola é lugar de interagir, de sorrir, de abra-
çar, de aprender, de conviver, de partilhar, de conver-
sar, de dividir, de multiplicar; escola é lugar de gente, 
e de gente que vive tudo isso intensamente, porque é 
isso que se faz lá. A escola é o lugar onde são produ-
zidas as melhores lembranças, é onde são feitas novas 
descobertas, é onde se aprende, é onde o indivíduo 
forma parte da identidade, mas acima de tudo, é onde 
mais se desenvolvem habilidades sociais. A pandemia 
fez com que esse lugar, tão cheio de ação, de vida e de 
história, tivesse essa essência tolhida pela privação da 
presença física. É inegável, porém, que nem mesmo 
um inimigo invisível e tão ameaçador não foi capaz de 
ofuscar o brilho da presença emocional, que é próprio 
do meio e que pode ser tão ou mais efetiva. 

“Reinventar”, palavra reiteradamente repetida 
nos últimos meses, cujo sentido “tornar a inventar, re-
criar uma solução para um problema antigo mas que 
exige uma nova abordagem”, por ironia, é nada menos 
do que uma das características mais notáveis dessa 
instituição milenar, de cunho transformador, que busca 
preservar o vínculo com aqueles e aquelas que man-
têm viva a chama do conhecimento e da comunhão. 

E assim surgiu a ideia do Cine Drive-In, que em 
três noites de céu estrelado e temperatura amena, 
25, 26 e 27 de agosto, reuniu cerca de 800 famílias do 
Colégio Teutônia, como forma de, aderindo ao “novo 
normal”, homenagear seus estudantes pela passagem 

Reencontrando... Cine Drive-In

do “Dia do Estudante”, comemorada no dia 11 de agos-
to. E foi em torno de uma tela gigante que a magia 
aconteceu, só que desta vez a ansiedade não era pela 
estreia de um conto de fadas, tampouco de um filme 
inédito, mas pela possibilidade de poder, mesmo que 
de soslaio, dividir o mesmo espaço que os e as colegas, 
professores e professoras, num ambiente tão saudoso.

Foram momentos mais do que especiais em que 
expectativa, lágrimas, flores e aplausos trouxeram a 
esse reencontro o que há de mais genuíno, colorido 
e recíproco na relação família e escola, o que pode ser 
comprovado pelos relatos de algumas famílias:

“Só a notícia da possibilidade de ir para o colégio 
já foi uma mobilização durante toda a semana, contando 
os dias. As meninas ficaram muito faceiras em poder 
rever os professores, mesmo que a distância, com in-
teração por tela como tem sido ultimamente. O maior 
aprendizado é de que toda a tecnologia não substitui o 
estar próximo às pessoas, precisamos dar valor a essas 
pequenas coisas que antes passavam despercebidas na 
rotina do dia a dia.” 

“Foi uma experiência maravilhosa 
para nossas filhas. Depois de cinco meses 
afastadas de qualquer atividade cultural e da 
escola que frequentam desde os dois anos, a 
sensação de voltar para o CT, mesmo que de 
maneira diferente, e rever de longe os ami-
gos, foi mágico. Como família integrante da 
comunidade escolar, estamos muito agrade-
cidos, agora na espera de voltar à rotina de 
frequentar a escola, certos que tudo ficará 
bem.”

“Lindo muita emoção em poder-
mos estar aqui juntos novamente!”

“Sensacional e emocionante! Fe-
liz em fazer parte da família CT.”

“Ver a felicidade do meu filho em es-
tar na escola não preço! Obrigada, CT.”

“Aquele corredor de profes nos 
recebendo foi emocionante demais!”

Profª Edileni Moraes Pereira
Colégio Teutônia

Teutônia/RS
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comunidade escolar, estamos muito agrade
cidos, agora na espera de voltar à rotina de 
frequentar a escola, certos que tudo ficará 
bem.”

mos estar aqui juntos novamente!”

liz em fazer parte da família CT.”

tar na escola não preço! Obrigada, CT.”

recebendo foi emocionante

Depoimentos enviados pelas famílias do Colégio Teutônia
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Pensando nas memórias que se quer 
deixar para o futuro, pensei em contar a tra-
jetória construída pela gestão 2020 do Grêmio 
Estudantil Castro Alves – GECA, que tem à 
frente o aluno João Vítor Eltz e a aluna Fer-
nanda Bergonsi.

O ano letivo de 2020 começou com a 
promessa de muitos eventos, como a gincana 
anual, o Fundashow, entre outros. No entanto, 
com o advento da Covid-19, o mundo parou. 
As escolas fecharam. A vida teve que ser reor-
ganizada. Alunos e alunas, professores e professoras 
tiveram que se adaptar às aulas remotas. Tudo ficou 
diferente. 

Passados alguns dias do reinício das aulas, ti-
vemos nossa primeira reunião do GECA para plane-
jar como poderíamos mostrar para os alunos e alu-
nas que poderíamos estar juntos, mesmo distantes. 
Houve então uma explosão de ideias e sugestões de 
atividades a serem construídas, mesmo à distância. 
Essas ideias foram posteriormente apresentadas à 
coordenadora Deborah Cassel, que ficou entusias-
mada com a iniciativa do grupo de alunos e alunas 
em retomar as atividades de maneira tão inovadora.

No início, a ideia do grupo foi de dar dicas de 
filmes, livros e de como estudar. No entanto, no mês 
de abril, após ser divulgado o regulamento da gincana 
anual, foi dada a largada para a realização das tarefas 
adaptadas durante a pandemia, como vídeos no Tik Tok. 

Mas esses jovens que compõem esse grupo 
queriam mais. Então, no mês de maio, criaram uma 

GECA IENH 2020: da incerteza ao sentido

semana cultural em formato de lives no Instagram 
do GECA, onde alunos e alunas pudessem mostrar o 
seu talento. A primeira semana obteve um sucesso 
tão grande, que ficou decidido ampliar a participação 
na segunda edição, a qual foi composta por ex-alunos, 
ex-alunas, professores, professoras, e convidados 
especiais como Tião Santos, do documentário “Lixo 
Extraordinário”, e André Heller, campeão olímpico 
de voleibol. 

No mês de junho, aproveitando o sucesso das 
lives, eles reinventaram a tão famosa festa junina da 
Fundação, realizaram o casamento caipira, apresenta-
ções musicais e tarefas-relâmpago da gincana, reali-
zadas durante a live de São João. Ainda no mês junho, 
com a chegada do frio, lançaram a campanha do agasa-
lho e arrecadação de material escolar e livros didáti-
cos para serem doados às instituições parceiras.

Por ocasião do Dia do Estudante e com o ob-
jetivo de comemorar essa data de uma maneira dife-
rente, criaram cinco centros de interesse com o ob-
jetivo de exercitar a liderança, criatividade, trabalho 

em grupo, e ainda se divertir. Os encontros 
ocorrem pelo Google Meet e todos os grupos 
são liderados por alunos e alunas. Os centros 
são: ações sociais, audiovisual, clube do livro, 
jornal do aluno e musical. Os encontros estão 
acontecendo com um número expressivo de 
alunos e alunas empolgados com a proposta 
diferenciada dessa gestão do GECA, que não 
para de crescer e se transformar. 

Profª Rita Cunha
 Unidade Fundação Evangélica – IENH

Novo Hamburgo/RS

Pensando nas memórias que se quer 
-

jetória construída pela gestão 2020 do Grêmio 
Estudantil Castro Alves – GECA, que tem à 

-

O ano letivo de 2020 começou com a 
promessa de muitos eventos, como a gincana 
anual, o Fundashow, entre outros. No entanto, 
com o advento da Covid-19, o mundo parou. 

-
ganizada. Alunos e alunas, professores e professoras semana cultural em formato de lives no Instagram 
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Anualmente, no mês de julho, é realiza-
da a Semana Cultural nas Unidades de Ensino 
do Centro de Ensino Médio Pastor Dohms e 
no Colégio Sinodal Tramandaí. Durante uma 
semana, alunos e alunas da educação infan-
til ao ensino médio participam de atividades 
culturais na área da Música, do Teatro, da Li-
teratura, do Cinema, de palestras e de apre-
sentações de alunos e alunas. Durante essa 
semana acontece também a Feira do Livro, 
com exposição de editoras e venda de livros. 
Todas as atividades envolvem alunos e alunas, famí-
lias, professores e professoras, funcionários e funcio-
nárias. 

As atividades da Semana Cultural sempre são 
muito aguardadas. Não seria diferente neste ano. 
Contudo, em função da suspensão das aulas de forma 
presencial, tínhamos duas alternativas: simplesmente 
cancelar a Semana ou realizá-la de um outro modo. 
Optamos pela segunda alternativa, assumindo o desa-
fio de repensá-la e organizá-la dentro das possibilida-
des existentes. 

Com muita criatividade, organizamos para e 
com nossos alunos, alunas, professores e professo-
ras, diálogos com escritores e escritoras de livros 
que fazem parte do “Projeto Aluno Leitor”, diálogo 
com professores  e professoras especialistas em li-
vros e autores e autoras desse mesmo projeto, show 
de talentos com apresentações de alunos e alunas, 
exposição virtual de trabalhos de artes de alunos e 
alunas, trabalho com diferentes gêneros textuais (por 
exemplo, o gênero reportagem, em que crianças do 
AI5 criaram o “Abelardo Notícias”), apresentação mu-
sical de professores, professoras e integrantes das 
equipes pedagógicas, contação de histórias, trabalho 
sobre histórias em quadrinhos, bate-papo com ex-alu-
nos integrantes da banda musical Fresno e concurso 
de poesia. 

Para professores, professoras e equipes pedagó-
gicas, organizamos uma atividade com psicóloga para o 
fortalecimento emocional. A partir do link http://www.
dohms.org.br/semanacultural/ é possível visualizar par-
te do que aconteceu durante essa Semana. 

Semana cultural em tempos de pandemia

O resultado da Semana Cultural 2020 foi sur-
preendente e extraordinário. Ficamos encantados! Tive-
mos uma enorme participação e um retorno muito posi-
tivo de nossa comunidade escolar. Exemplo disso são as 
mais de 20 mil visualizações das atividades realizadas.

A partir da experiência, ficaram alguns aprendi-
zados que queremos compartilhar:

– a arte é destaque do Projeto Pedagógico do 
Dohms e Colégio Sinodal Tramandaí e de todas as es-
colas da Rede Sinodal de Educação. Aproveitar esse 
diferencial e fazer uso dele, principalmente neste 
momento de pandemia, pode auxiliar alunos, alunas, 
professores, professoras e famílias a atribuírem sen-
tido diferente às questões existenciais pelas quais es-
tamos passando;

– o trabalho em Rede pode e deve ser aproveitado 
sempre que possível. Pela primeira vez, conseguimos 
reunir alunos e alunas de todas as Unidades em ativida-
des realizadas de modo remoto. Isso gerou um senso de 
pertença a eles e elas e lhes mostrou que fazem parte de 
algo maior. Poder aprender com seus pares, consideran-
do suas semelhanças e diferenças, enriquece o processo;

– a pandemia trouxe muitas dificuldades para as 
instituições de ensino, todavia, por outro lado, tam-
bém muitas aprendizagens. Extrair os aspectos posi-
tivos dela faz com que consigamos inovar e mostrar 
à comunidade escolar que a escola, mesmo com suas 
aulas presenciais suspensas, continua sendo um es-
paço de aprendizado e de fortalecimento de relações.

Profª Rosângela Markmann Messa
Centro de Ensino Pastor Dohms

Porto Alegre/RS
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Na tarde de 18 de julho, o Instituto Sinodal Imi-
grante organizou uma atividade diferente: o “Encontro 
do Coração”. Todos os estudantes foram convidados 
para estarem em frente à instituição, juntamente com 
suas famílias. Em formato de drive thru, a comunidade 
escolar foi recepcionada por professores, professoras, 
equipe diretiva e demais colaboradores e colabora-
doras, com muita emoção e alegria. Toda a equipe do 
educandário estava devidamente organizada, com más-
caras e luvas, respeitando as normas de saúde pública.

O momento foi de felicidade, segundo a estudante 
do 3º ano do EM, Mariana Delavy Schneider: “Poder re-
ver os professores é uma alegria e não tem como segurar 
o choro. A vontade de abraçar é muita! Estar no 3º ano 
do Ensino Médio e saber que ano que vem não vamos ter 
essa vivência fez com que o evento fosse mais emocio-
nante ainda”. Mariana também fez questão de agradecer 
aos professores e às professoras: “Neste momento difícil 
que estamos vivendo, eles estão sendo incríveis!”.

Como forma de carinho, os estudantes ganharam 
um pequeno coração azul, nomeado carinhosamente de 
“Amor Terapêutico”. Ele auxilia nos momentos de an-
siedade e simbolicamente vem reforçar que ninguém 
está sozinho. A experiência foi muito marcante para 
os estudantes e familiares. Carine Rodrigues é mãe do 
Bernardo, estudante do 3º ano do EF. Para ela, o encon-
tro foi muito especial. “Além de matar a saudade das 
professoras, foi um acontecimento para que entendam 
a atual situação. O ‘Bê’ adorou o presente e entendeu 
bem o significado. Quando sentir muita saudade, é só 
apertar o coração!”, disse. 

Eliana Albrecht é mãe do Nicolas e da Helena, 
estudantes do 8º e 3º ano do EF. A mãe contou que 
sempre prestigia os eventos da escola e dessa vez não 
foi diferente, fez questão de organizar a família para o 

Encontro do coração:
um sábado dedicado a amenizar a 

saudade da família IMI!

encontro e disse: “Eu achei a iniciativa muito legal! Fi-
quei superanimada. Nós decoramos um bambolê com 
as cores da escola e corações, para dessa forma trans-
mitir, no encontro, o nosso carinho. Eu senti uma ener-
gia muito boa da parte dos professores, com os acenos 
e o sorriso nos olhos”. 

Durante o drive thru as famílias fizeram a doa-
ção espontânea de caixas de leite, sugerida pela Ins-
tituição, efetivando uma ação solidária que arrecadou 
mais de 300 litros de leite, os quais foram repassados 
a famílias que necessitam, identificadas pela Secretaria 
de Desenvolvimento Social de Vera Cruz. Para a coor-
denadora pedagógica do Instituto Sinodal Imigrante, 
Danieli Eichwald, realizar o evento foi maravilhoso. “O 
Encontro do Coração surgiu pelo coração! Parece um 
tanto óbvio, mas como traduzir o que sentimos e ame-
nizar um pouco este aperto no peito por não estarmos 
vivendo juntos diariamente? A escola é um grande lar, 
onde convivemos em uma grande família: a família IMI. 
Cada um, com seu jeito de ser único, a faz especial. 
Ter a oportunidade de encontrar os olhos de nossos 
estudantes e seus familiares, marejados como os nos-
sos, em um misto de saudade e felicidade, expressando 
mesmo que distantes, o amor que sentimos uns pelos 
outros é algo imensurável e renova nossas forças e es-
peranças para seguirmos firmes e confiantes em dias 
melhores. Somos muito gratos a cada um que colabo-
rou e por saber que seguimos juntos na construção de 
um mundo com mais amor e solidariedade!”

  

Sarana Fonseca
Setor de Comunicação 

Instituto Sinodal Imigrante
Vera Cruz/RS
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A festa junina é sempre um evento 
muito aguardado pelas famílias da Unidade 
Infantil Duque de Caxias de Sapiranga. E, 
neste ano, com a pandemia, precisamos nos 
adaptar, e não seria diferente com essa festa 
típica. É indiscutível que nossa grande alia-
da para o enfrentamento da pandemia foi a 
tecnologia, mas, sem nenhuma dúvida, os 
grandes protagonistas sempre foram e con-
tinuam sendo as nossas crianças, professo-
res e professoras! 

O repertório das festas juninas está 
ligado à cultura popular e é extremamente rico para 
ser trabalhado na educação infantil, trazendo muitas 
possibilidades que favorecem a relação com as fa-
mílias e nas famílias. Mesmo com o distanciamento, 
aceitamos o desafio e tentamos reinventar também a 
nossa festa junina, com uma programação planejada 
com muita criatividade pela equipe de professoras.

Para dar sentido a essa atividade, as brincadei-
ras tradicionais, a culinária e os trajes típicos da festa 
foram a base dos vídeos enviados. No entanto, foi pre-
ciso, de fato, reinventar a festa para que tivéssemos 
uma boa adesão e também para criar memórias afeti-
vas positivas aos alunos e às alunas neste período de 
quarentena.

Assim, pensando sobre como dar andamento a 
esse projeto, planejamos um drive thru, com a entrega 
de um kit junino, com as delícias que servíamos em nos-

Pandemia, bolo, acolhimento e rapadura!

sas tradicionais festas. Gravamos, com nossas cozinhei-
ras, as receitas de todas as delícias e enviamos em vídeo 
às famílias. A partir disso, criamos o roteiro de uma “tra-
ma”, O sumiço do bolo e da rapadura, mistério para 
ser desvendado pelas crianças e famílias. Foram dias de 
muita diversão, suspense e interação entre as crianças 
em suas turmas, nas famílias e com a escola.

Finalizamos a semana com uma participação ex-
cepcional em nosso drive thru, que serviu para ame-
nizar a saudade e reforçar os vínculos com as nossas 
crianças e famílias. A partir do sucesso da atividade, 
nossa ideia é fazermos mais momentos como esse 
para que as famílias venham até a escola, a fim de 
experimentar um pouco do que temos como objeti-
vo primordial na educação infantil: vínculos de afeto, 
acolhida e presença, mesmo com o distanciamento.

Profª Roselane Hugentobler Stüker
Unidade de Educação Infantil Duque de Caxias

Centro Sinodal de Ensino Médio Sapiranga
Sapiranga/RS
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Com a pandemia da Covid-19, da 
noite para o dia, escolas foram fechadas 
e passaram a ter que atender alunos e 
alunas de maneira remota, bem como 
pais, mães e responsáveis passaram a 
ter que acompanhar a rotina escolar de 
seus filhos e suas filhas mais de perto. 
Essa mudança reforçou também a im-
portância da socialização na escola, pois 
ela é um cenário vivo de interações, tro-
ca de experiências, valores e interesses 
diferentes. Nessa condição, intensificou 
um sentimento entre alunos, alunas, 
professores e  professoras: a saudade...

Sentimos saudade de quem ou 
do que estamos afastados, do trabalho rotineiro, dos 
cumprimentos cantarolados, dos sorrisos largos, do 
aperto de mão e do abraço que acolhe, do diferente, 
do movimento e das possibilidades que a escola nos 
proporciona. Para amenizar um 
pouco essa saudade, o Colégio 
Evangélico Martin Luther pro-
curou, durante esse período de 
isolamento, realizar diversas 
atividades com o objetivo de es-
treitar os laços entre família e 
escola, alunos, alunas e profes-
sores e professoras.

A primeira atividade foi alusiva ao Dia das Mães, 
atividade que proporcionou que cada família fosse sur-
preendida na sua residência com um presente para a 
mãe e outro para o filho ou a filha. Foi lindo ver a reação 
e alegria de todos e todas. A segunda foi a “Carreata da 
Saudade”, atividade em que as famílias puderam ma-
tar um pouco da saudade de professores, professoras, 

Matando um pouco do que está nos 
matando, a saudade...

funcionários e funcionárias, passando na 
frente da escola. Esse momento também 
foi solidário, pois cada família fez doa-
ções de roupas e alimentos não perecí-
veis. Na sequência, foi realizada a “Festa 
Junina Virtual”, com venda de quitutes 
juninos e a realização de uma live para 
que as famílias fizessem a festa em casa, 
mas virtualmente juntos com a escola. E 
a última atividade realizada foi um dri-
ve-in para o Dia dos Pais, um momento 
de muita alegria para todos, pois pais e 
filhos e filhas puderam sair de casa (em 
segurança), rever professores e profes-
soras e curtir um filme com a família.

Enquanto escola, acreditamos na parceria esco-
la e família para um efetivo aprendizado dos alunos 
e das alunas, bem como para o desenvolvimento de 
aspectos afetivos e emocionais. Por isso tudo, além 

de trabalharmos questões pe-
dagógicas e cognitivas durante 
este momento de pandemia, 
procuramos reforçar esse laço, 
que consideramos muito signifi-
cativo para todo esse processo. 
E podemos afirmar, com toda a 
certeza, que as atividades acima 
mencionadas foram momentos 

intensos de muita emoção para todos e todas. Foi lin-
do ver a alegria e emoção de todos e todas nesses 
momentos de reencontro!

Profª Adriana da Cunha
Colégio Evangélico Martin Luther

Marechal Cândido Rondon/PR
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E podemos afirmar, com toda a 
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O Festival do Livro é um projeto literário e cultu-
ral do Colégio Sinodal Gustavo Adolfo, realizado anual-
mente, cujo objetivo é estimular o hábito da leitura e a 
formação de pessoas críticas e reflexivas por meio do 
contato com autores, autoras e suas obras. Tradicional-
mente ocorre no mês de junho, porém, neste ano de 
2020, em virtude da suspensão das aulas presenciais e 
do processo de adaptação vivenciado pelos estudantes, 
famílias, professores e professoras, foi realizado ao lon-
go do 2º trimestre em formato digital.

O tema definido no ano passado pela equipe do-
cente foi “Tendências Contemporâneas na Literatu-

18º Festival do Livro
ra” e o título sugerido no presente ano foi “Leitura: 
um festival de conexões”. Dentre os objetivos pro-
postos, destacam-se: discutir e explorar temas do co-
tidiano e a pandemia, as conexões possíveis por meio 
das tecnologias e a importância da literatura na atual 
conjuntura.

O 18º Festival do Livro ocorreu no período de 10 a 
21 de agosto de forma on-line por meio das plataformas 
do colégio (YouTube e Facebook). As atividades propos-
tas contemplaram todos os níveis de ensino, assim como 
a comunidade escolar. A programação foi elaborada pela 
comissão constituída por professores e professoras, 
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O mês de junho é sempre muito esperado por 
alunos, alunas e famílias do CML, pois é o mês da nos-
sa festa junina, que é motivo de orgulho e muito com-
prometimento, bem como de união de todas as forças 
da nossa comunidade escolar.

Em virtude do contexto atual, foi necessário nos 
reinventar e, como escola, criar situações para tornar 
esse momento significativo. 

Com horário específico e todos os meios possí-
veis de proteção, as famílias foram convidadas a vir até 
a escola para uma “Carreata Junina”. Divididos em dois 
prédios, professores, professoras, funcionários e fun-
cionárias fizeram pipoca. As famílias que vieram rece-
beram esse mimo e puderam compartilhar essa alegria 

Reinventando a festa junina
no Colégio Martin Luther

com professores e professoras. Entre muitas trocas de 
sorrisos, alguns cartazes emocionantes, muitas risadas 
e música boa, ficou o sentimento de que ainda estamos 
lá. Somos o Colégio e pertencemos àquele lugar, que 
é um lugar de alegria, risadas, amor e aprendizagens.

Reinventamos a festa junina do Colégio Mar-
tin Luther e conseguimos perceber que a estrutura 
sempre montada e organizada é linda, sim, mas quem 
realmente faz o brilho da festa acontecer somos nós, 
professores, professoras, funcionários, funcionárias, 
famílias, alunos e alunas. Mesmo longe, ainda estamos 
perto!

Professoras Maria Eduarda Moesch de Oliveira Bock 
e Raquel Cristina da Costa

Colégio Martin Luther 
Estrela/RS

coordenação pedagógica, assessoria de imprensa e pelas 
sugestões de professores e professoras. 

Neste ano, houve uma novidade em relação às 
edições anteriores. Cada ano escolar definiu um gênero 
textual de acordo com seu plano de trabalho, e adota-
ram-se livros literários disponíveis em sites de domínio 
público, plataformas digitais ou em outros formatos.

E como já acontece todos os anos, tivemos di-
versas atividades de contação de histórias, momentos 
musicais, recital de poemas, oficinas de ferramentas 
digitais, formação de professores e professoras, auto-
res e autoras presentes, exibição de stop motion e de 
curtas-metragens. Algumas dessas atividades tiveram 
a participação exclusiva de estudantes da instituição e 
outras estiveram abertas à comunidade. 

Em relação aos trabalhos, as estudantes Bruna 
Penz, do 3º ano/EM e Bárbara Pessi Mallmannn, 2º ano/
EM, frisaram, respectivamente, que “[...] nesse traba-
lho vi a oportunidade de me reinventar e de depositar no 
trabalho toda a minha criatividade! A tecnologia foi uma 
grande aliada na parte da comunicação, edição do vídeo e 
compartilhamento de ideias”. “As expectativas para a pro-

Live com a escritora Martha Medeiros

dução dos curtas-metragens deste ano estavam bem altas, 
especialmente porque nossa turma já pensa há muito tem-
po sobre como criá-los, montá-los e apresentá-los (desde 
que soubemos dessa atividade, especificamente).”

Professoras Deliene Kotz, Janine Muller,
Rosilene König e Sueli Sievers
Colégio Sinodal Gustavo Adolfo

Lajeado/RS
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Com uma forte identidade comunitária, o Colé-
gio Mauá, de Santa Cruz do Sul, nasceu no dia 27 de 
julho de 1870, como a Sociedade Escolar – Schulge-
meinde (hoje, Sociedade Escolar de Santa Cruz), que 
tinha como objetivo oferecer educação de qualidade 
aos filhos dos imigrantes alemães que colonizaram 
Santa Cruz do Sul (Foto 1). Um grupo de imigrantes 
foi responsável pela fundação da instituição, que ser-

viu de auxílio ao pastor Hermann Jacob Bergfried, que 
criou, dois anos antes, sua escola particular com aulas 
nas salas paroquiais. Com isso, surgiu a Deutsche Schu-
le (Escola Alemã), primeiro nome do educandário san-
ta-cruzense que, quatro anos depois, passou a ocupar 
prédio próprio, com pequena torre, na rua da Colônia 
com Dom Pedro I, atualmente esquina das ruas Mare-
chal Floriano e Borges de Medeiros. (Foto 2)

Anos depois, em 1892, aconteceu a instalação 
do internato. Em 1900, a escola começa a ser adminis-
trada pelo Sínodo Riograndense e assim segue por 14 
anos. Após o período, a Sociedade Escolar Santa Cruz 
passa a operar novamente o educandário, que recebeu 
novo nome: Deutsche Evangelische Schule. Os prédios 
do internato masculino foram inaugurados em 1922 e, 
no ano seguinte, ocorreu o lançamento do internato fe-
minino, mantido pela Ordem Auxiliadora de Senhoras 

Colégio Mauá comemora 150 anos: 
uma história de muito trabalho e conquistas

Evangélicas (OASE) e instalado junto à casa paroquial. 
Em 1935, o nome da escola é modificado para Colégio 
Synodal, sendo alterado novamente em 1942 para Ins-
tituto Visconde do Mauá, durante o período da Segunda 
Guerra Mundial.

Em 1949, com a presença do embaixador e secre-
tário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), 
Osvaldo Aranha, aconteceu a inauguração do auditório 
do educandário. Esse mesmo ano marca a atual deno-
minação da instituição: Colégio Mauá. O ano de 1970 é 
destacado pela inauguração das novas salas de aula na 
rua Sete de Setembro. (Foto 3)

Quatro anos antes, no dia 20 de setembro de 
1966, o Museu do Colégio Mauá foi aberto ao público. 
Ao longo desses quase 54 anos de atividades, o local 
tornou-se uma importante referência da preservação 
da história. Como é o único museu de Santa Cruz do 
Sul, o espaço salienta a importância histórica para todo 
o Vale do Rio Pardo.

Mudança para o prédio atual
O Lar do Estudante, sede do internato mascu-

lino, foi inaugurado em 1971. O novo ambiente, cer-
cado de muito verde, era localizado na rua Cristóvão 
Colombo. O local recebeu, oito anos depois, o ginásio 
de esportes. Por sua vez, em 1981, o Lar do Estudante 
passou a ser a nova sede do Colégio Mauá, com a desa-
tivação dos internatos. (Foto 4)

Quatro anos antes, no dia 20 de setembro de 

tivação dos internatos. 
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Construção da primeira igreja em Santa Cruz do Sul – O primeiro pré-
dio próprio, inaugurado no dia 31/10/1874, quatro anos após a criação 
da escola. Um prédio com torre que servia de templo também. No tempo 
do Império e a católica era a religião oficial. Os templos de outras reli-
giões não podiam ter aparência de igreja, ou seja, ter torre, por exemplo.

O espaço que contempla hoje o Colégio Mauá, 
com uma área de 50 mil m2, é resultado da área de 22 
mil m2 doada pelo senhor Augusto Hennig e de outros 
21 mil m2 recebidos da Sociedade de Tiro ao Alvo, além 
das aquisições e contribuições efetivadas pela comuni-
dade, pela prefeitura. Pessoas como o médico Ibanez 
Lara Filho, presidente da Associação de Pais e Mes-
tres, em 1980 e 1981, o ex-prefeito Arno Frantz e o 
ex-diretor Osvino Toillier, junto com a mantenedora, 
foram responsáveis pela transferência do colégio do 
centro para a área onde hoje está o educandário. 

Novo prédio
No dia 07 de março de 2019, o Colégio Mauá inau-

gurou o novo prédio do ensino fundamental da escola, 
um sonho realizado com a participação comunitária. A 
obra foi construída com recursos próprios, somados às 
doações da comunidade. O prédio de quatro andares, que 
conta com 4,6 mil m2 de área construída, abriga as tur-
mas do 1º ao 6º ano, divididas em 24 salas de aula, além 
de salas de música, idiomas, artes, atendimento, coorde-
nação e psicologia, biblioteca, laboratório de informática, 
cozinha, elevador, sanitários e cantina. (foto  5)

Expansão das atividades
Em 2019, o Colégio Mauá assumiu a gestão ad-

ministrativa e pedagógica da Escola de Educação Infan-
til Criança & Cia, localizada na rua Osvaldo Cruz, 510. 
Com a mudança, a escola passou a usar a denominação 
Colégio Mauá – Educação Infantil – Unidade II. 

Atualmente, o Colégio Mauá possui 2.025 alu-
nos, da educação infantil ao ensino médio, 128 profes-
sores e 108 funcionários. A direção geral é do professor 
Nestor Raschen, tendo como vice-diretor o professor 
Mártin Goldmeyer.

Linha do tempo
1870: Fundada a Sociedade Escolar (Schulgemeinde) 

para auxiliar o pastor Bergfried na manutenção 
da sua escola particular. Dificuldades econômi-
cas surgem nas primeiras décadas da instituição, 
mas foram superadas com o auxílio de pessoas 
que queriam a continuidade do educandário.

1874: Então chamado de Deutsche Schule, o Colégio 
Mauá passa a ocupar um prédio próprio, na 

esquina das ruas São 
Pedro e Colônia, hoje, 
Marechal Floriano e 
Borges de Medeiros.

1922: Inaugurados os prédios 
do internato masculi-
no na rua Borges de 
Medeiros. O internato 
feminino, mantido pela 
OASE, é instalado junto à casa paroquial. 

1949: Inaugurado, com a presença do embaixador Os-
valdo Aranha, secretário-geral da Organização 
das Nações Unidas (ONU), o auditório do Co-
légio Mauá.

1966: Criado o Museu do Colégio Mauá. 
1970: Inauguradas novas salas de aula na rua Sete de 

Setembro. Festejos do centenário do colégio.
1971: Inaugurado o Lar do Estudante na rua Cristó-

vão Colombo, atuais dependências do Colégio 
Mauá; acolhe o internato feminino nas instala-
ções do centro da cidade.

1979: Inaugurado o ginásio de esportes junto ao Lar 
do Estudante.

1981: O Lar do Estudante transforma-se na nova sede 
do Colégio Mauá. 

1990: Inaugurada a pista de atletismo.
2001: Inaugurado o moderno Teatro do Mauá. 
2006: Adquirida uma casa junto ao colégio com 900 

m². Hoje, utilizada para o turno integral. 
2012: Concluída a ampliação do refeitório. Iniciam-se 

as obras do novo ginásio de esportes. 
2013: Inauguração do segundo ginásio de esportes.
2015: Inaugurado novo espaço exclusivo para a edu-

cação infantil.
2019: Inaugurado o novo prédio do ensino funda-

mental e incorporação das atividades da Escola 
Criança & Cia, que passa a chamar-se Mauá – 
Educação Infantil – Unidade II.

Construção da primeira igreja em Santa Cruz do Sul – O primeiro pré
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A Escola Duque é a instituição mais antiga de Sa-
piranga, seguida da Paróquia Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil, que foi sua mantenedora por diver-
sas décadas e sempre a considerou como sendo a escola 
da comunidade. Ela foi criada no primeiro semestre de 
1850 por iniciativa das famílias de imigrantes alemães 
que organizaram uma associação escolar (Schulverein). 
A igreja é do segundo semestre do mesmo ano. 

Na época de sua criação, a localidade pertencia 
à Feitoria de Linha Cânhamo, pois São Leopoldo ainda 
era um povoado, que viria a ser município apenas em 
1846. Ou seja, a escola surgiu no tempo em que as prin-
cipais questões políticas, econômicas e judiciais depen-
diam da Corte, no Rio de Janeiro, numa época em que 
as vias de transporte internas eram muito precárias. É 
possível dizer que os colonos, suas instituições e seus 
empreendimentos estavam num “fim de mundo”. 

A escola expandiu suas atividades junto com a 
localidade. Acompanhou e sofreu os efeitos das suas 
dificuldades, dos seus avanços e dos seus recuos, seja 
do ponto de vista material ou sociocultural. A título 
de exemplo, a Revolta dos Muckers interferiu direta-
mente na vida da escola, pois os filhos de Jacobina e 
de outras famílias Muckers estudavam na escola. Esse 
conflito perpassou todas as estruturas sociais da loca-
lidade, e a escola sofreu todos os seus impactos. Por 
outro lado, a estrutura da escola cresceu junto com a 
expansão da indústria calçadista de Sapiranga, muito 
em função dos convênios que mantinha com as empre-
sas para conclusão de estudos por pessoas adultas por 
meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Nesse sentido, a escola surgiu em um mundo ru-
ral, de agricultura de subsistência. Consolidou-se em 
um mundo de pequenos empreendimentos familiares 
que não existem mais, numa lista extensa de ferrarias, 
curtumes, molarias, alambiques, moinhos, tecelarias, 
joalherias, armazéns e principalmente atafonas. A títu-
lo de ilustração, segundo o professor Lúcio Fleck, em 
1922, em Sapiranga, havia, entre outros, um dentista, 

Escola Duque completa 170 anos
dois médicos, três alfaiatarias, cinco açougues, cinco 
ferrarias, sete moinhos, 13 modistas, 14 comércios e 
preparos de couro, 14 fábricas de móveis, 22 casas co-
merciais e 122 atafonas. Outra curiosidade é que, em 
1930, havia um criador de porcos com três mil cabeças, 
que consumiam trinta cargas de mandioca por dia. A 
localidade teve altos e baixos, mas sempre foi próspera 
e a escola cresceu com ela, num mundo de expansão da 
indústria exportadora de calçados.

O nome Escola Duque de Caxias só passou a 
ser usado no período da nacionalização, de Getúlio 
Vargas, entre 1937 e 1945. As escolas foram proibidas 
de ensinar em língua alemã, nas colônias alemãs, e 
em italiano, nas colônias da serra gaúcha. Era neces-
sário escolher um nome que homenageasse alguém 
importante para o Estado brasileiro. Duque de Caxias, 
como patrono do Exército Brasileiro, foi quem resol-
veu um problema sério dos imigrantes alemães aqui 
da região do Vale dos Sinos. Os imigrantes que chega-
ram à região entre 1824 e 1845 (ano do fim da Guerra 
dos Farrapos) não haviam recebido sua “carteira de 
identidade”, prometida por D. Pedro I e pela princesa 
Leopoldina. E foi o general Duque de Caxias, a pedido 
do diretor da colônia alemã, Dr. Johann Daniel Hille-
brandt, que resolveu a situação. 

Hoje, ao completar 170 anos de história, a esco-
la possui duas unidades de ensino e extensa área física, 
com 545 alunos e alunas e 78 professores, professoras, 
funcionários e funcionárias atuando em toda a educação 
básica, desde zero ano de idade até o ensino médio, in-
cluindo a EJA e cursos técnico-profissionalizantes, em 
parceria com o poder público municipal. Oferece mais 
de uma dezena de atividades complementares, caracte-
rísticas da Rede Sinodal de Educação, tendo atuação ex-
pressiva nos principais conselhos e fóruns municipais. 

Diretor Sérgio Ervino Michels
Centro Sinodal de Ensino Médio Sapiranga

Sapiranga/RS 

Alunos, alunas, professores e professoras em frente à escola, em 1942, 
na Av. João Corrêa, 1413. No canto inferior, à direita, a segunda di-
retora (mulher) da escola – Ecilda Niederauer

Alunos e alunas em frente à escola, em 1900, na Av. João Corrêa, 
1413. Foto mais antiga do acervo da escola
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CONCURSO DE REDAÇÃO

PONTOS 2016 2017 2018 2019 2020

112 Participantes
38 Escolas

76 Participantes 
 26 Escolas

77 Participantes
27 Escolas

92 Participantes
31 Escolas

84 Participantes
29 Escolas

> 900 1 1 0 10 16

800-900 30 26 17 34 30

 700-800 40 30 33 24 29

< 700 41 19 27 24 9

 

VI Concurso de Redação
da Rede Sinodal de Educação

O Concurso de Redação da Rede Sinodal de 

Educação tem como base elaborar redações dentro 

da proposta do ENEM, de modo a possibilitar que 

o ou a estudante, a partir de uma situação-proble-

ma e de subsídios oferecidos, realize uma reflexão 

escrita sobre um tema de ordem política, social ou 

cultural, produzindo um texto dissertativo-argu-

mentativo em prosa.

Podem participar do Concurso de Redação 

estudantes regularmente matriculados/as na úl-

tima série do Ensino Fundamental II (para insti-

tuições que não têm Ensino Médio) e nas turmas 

do Ensino Médio, de instituições da Rede Sinodal 

de Educação. Cada escola pode participar com até 

três redações. 

Para a escolha das três melhores redações, 

três avaliadores/as com experiência de correção de 

redações do ENEM levam em consideração a com-

petência do e da estudante, nos seguintes aspectos:

a) Domínio da modalidade escrita formal da 

língua portuguesa;

b) Compreensão da proposta de redação e 

aplicação de conceitos de várias áreas do conheci-

mento para desenvolver o tema, dentro dos limi-

tes estruturais do texto dissertativo-argumentati-

vo em prosa;

c) Seleção, relação, organização e interpreta-

ção de informações, fatos, opiniões e argumentos 

em defesa de um ponto de vista;

d) Conhecimento dos mecanismos linguísti-

cos para a construção da argumentação;

e) Elaboração de proposta de intervenção 

para o problema abordado, respeitando os direitos 

humanos.

Tema do VI Concurso de Redação – 2020

Em 2020 ocorreu a 6ª edição do Concurso 

de Redação. O tema foi Polarização e discurso 

de ódio, e a proposta da redação foi elaborada pela 

Profa. Dra. Sabrina Vier, do IENH. Neste ano, par-

ticiparam 84 estudantes, de 29 escolas.

A evolução da qualidade das redações tem se 

acentuado gradativamente ao longo dos seis anos, 

como se pode ver no quadro a seguir:
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 As três melhores redações em 2020 foram escritas por:

INSTITUIÇÃO NOME ESTUDANTE PONTUAÇÃO 
FINAL PRÊMIOS

Colégio Pastor Dohms - Zona Sul Matheus Dalazen Foletto 973 iPad

Colégio Mauá Gabriel Naeher Backes 967 iPod

BONJA Edna Thainá Passos Peirão 953 JBL

Desde o primeiro Concurso de Redação, a Rede 
Sinodal recebe o apoio financeiro da SOMOS EDU-
CAÇÃO.

A valorização desta proposta por parte da Somos 
Educação enobrece este projeto da Rede Sinodal, atrai 
e motiva ainda mais os e as estudantes, pois através de 
seu apoio são possível as correções das redações e a 
aquisição de bons prêmios.

3º lugar – Edna Thainá Passos Peirão
BONJA

1º lugar – Matheus Dalazen Foletto
Colégio Pastor Dohms - Zona Sul

2º lugar – Gabriel Naeher Backes
Colégio Mauá
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– (Matheus Dalazen Foletto)
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– (Gabriel Naeher Backes)
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– (Edna Thainá Passos Peirão)
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Título: Práticas reflexivas na educação bilíngue
Autor: Angela Cristina Cardoso, Marguit Carmem Goldmeyer 
e Selma de Assis Moura (orgs.)
Ano: 2012
Editora: Oikos

O livro Práticas reflexivas 
na educação bilíngue foi tecido 
e entretecido a muitas mãos. 
Mãos de jovens pesquisadores e 
pesquisadoras do curso de pós-
graduação em Educação Bilíngue 
do Instituto Ivoti, em parceria com o Colégio BONJA, 
em Joinville/SC e a Escola Barão do Rio Branco, em 
Blumenau/SC. Foi escrito por estudantes comprometidos 
em aprofundar sua compreensão sobre suas práticas 
docentes por meio da pesquisa acadêmica sobre esse tema 
que ainda é tão recente na produção acadêmica brasileira. 
E foi alinhavado pelas mãos dos professores, professoras, 
orientadores e orientadoras que, como parceiros mais 
experientes, apoiaram as investigações e (auto)descobertas 
desses jovens pesquisadores e pesquisadoras, que se 
tornam, neste livro, autores e autoras.

Esse curso de pós-graduação partiu das experiências 
docentes dos professores/professoras- alunos/alunas-
pesquisadores/pesquisadoras e enriqueceu sua reflexão por 
meio de estudos teóricos que lhes permitiram desenvolver 
a pesquisa didática que torna sua prática mais embasada e 
refletida, com impacto na formação de seus alunos e alunas 
de educação infantil, ensino fundamental ou ensino médio. 
Um recorte da diversidade linguística presente no dia a dia 
dessas escolas se faz visível por meio das línguas presentes 
em cada um dos artigos, com destaque para o alemão, o 
inglês e o espanhol, como línguas adicionais.

Os capítulos deste livro refletem a diversidade de 
experiências desses jovens professores/professoras-
pesquisadores/pesquisadoras à luz das teorias estudadas 
nesse curso e dos conhecimentos construídos por meio 
da reflexão sobre a prática informada pela teoria. Em um 
movimento contínuo de aprender-ensinar-aprender, os 
professores/professoras-
pesquisadores/
pesquisadoras, que ora 
se tornam autores e 
autoras, apresentam 
neste livro parte de seu 
processo de construção 
e reconstrução de suas 
práticas por meio da 
investigação acadêmica, 
da reflexão sobre os 
dados da realidade, 
da análise e do 
posicionamento crítico 
em relação a si mesmos 

como facilitadores das aprendizagens de seus alunos e suas 
alunas e como produtores de conhecimento relevante aos 
estudos sobre educação bilíngue no país.

A variedade dos temas abordados reflete a complexidade 
do tema da educação bilíngue nas escolas e a necessidade 
de formação de professores e professoras considerando 
a amplitude das situações didáticas vividas pelos alunos 
e alunas na educação básica. Há muito o que se estudar 
e pesquisar para que, de fato, possamos construir e 
aperfeiçoar uma educação bilíngue de qualidade para mais 
alunos e alunas em nossa sociedade. 

Selma de Assis Moura – São Paulo
Link do livro: <http://oikoseditora.com.br/obra/index/id/1038>

movimento contínuo de aprender-ensinar-aprender, os 
professores/professoras-

Título: Para poder viver: a jornada de uma garota norte-
coreana para a liberdade
Autor: Yeonmi Park
Ano: 2016
Editora: Companhia das Letras

Na mesma corrente das 
autobiografias de Malala 
Yousafzai  e de Adelien Yen 
Mah, Para poder viver  é uma  
narrativa repleta de coragem, 
superação e empoderamento 
feminino que nos faz refletir 
sobre o que significa ser livre e 
o quanto o ser humano precisa 
evoluir sob diversos aspectos. 
A jovem norte-coreana Yeonmi 

Park conta, com linguagem singela, 
a sua terrível infância em um dos 
países mais sombrios do mundo, com 
um regime autoritário, ditatorial e 
patriarcal. 
Na obra, o leitor e a leitora podem 
acompanhar as aterrorizantes 
experiências pelas quais passa ao fugir 
para a China e na chegada à Coreia 
do Sul, onde se deparou com imensos 

desafios, especialmente na nova escola – a xenofobia e a 
adaptação às enormes defasagens de aprendizado e à forma 
de pensar. É impactante quando a professora lhe pede para 
responder qual é a sua cor favorita e a menina não sabe qual 
deve ser a “resposta correta”. 
Ademais, a leitura nos proporciona conhecer a 
impressionante realidade desses países para além dos 
livros de História.

Profª Bianca Terra
Colégio Evangélico Augusto Pestana – Ijuí/RS

REVISTA LIÇÕES | janeiro / dezembro 202084

Revista LIÇOES - N° 33.indd   84 12/11/2020   17:42:50



LI E RECOMENDO

Título: Disciplina positiva
Autora: Jane Nelsen
Ano: 2015
Editora: Editora Manole

O autoconhecimento e o 
autocuidado estão entre 
as dez competências 
gerais da BNCC, o 
que está diretamente 
relacionado com a ética 
do cuidado de si, do 
outro e do mundo. Nessa 
perspectiva, a formação 
ética dos estudantes se 
dará por meio do exercício 
da responsabilidade, da 
experiência empática e das 
relações não violentas, ou seja, por meio de uma disciplina 
positiva, tema do bestseller da psicóloga e mãe de sete filhos 
Jane Nelsen. O texto faz um convite para que se tenha um 
novo olhar sobre o comportamento da criança e adolescente 
e apresenta soluções que permitem educar de forma firme 
e gentil ao mesmo tempo. Trata-se, portanto, de um guia 
completo para pais, mães, professores e professoras que 
desejam educar para o desenvolvimento da autodisciplina, 
responsabilidade, cooperação e habilidades pessoais. 

Laura Cristina Peixoto Chaves
Blumenau/SC

Título: A tríade do tempo
Autor: Christian Barbosa
Ano: 2018
Editora: Buzz Editora

Estamos vivendo num ritmo 
extremamente acelerado, 
onde a pressão por resultados 
é cada vez maior. Profissionais 
hipercompetitivos buscam 
a todo o custo manter e 
subir posições. As jornadas 
de trabalho são cada vez 
mais longas para dar conta 
de todas as prioridades.  Na 
vida pessoal, a saúde, muitas 
vezes, é deixada de lado. 
A alimentação saudável passa a ser substituída por 
refeições rápidas. E quando paramos um pouco, 
percebemos que o tempo para se dedicar a atividades 

físicas, hobbies e família 
já é escasso. O autor traz 
diversos dados, pesquisas e 
questionamentos, indicando a 
necessidade de se assumir um novo 
padrão de vida, que levará a uma 
rotina mais produtiva, adotando 
regras e ferramentas simples.

Diretor Heloisa C. Schuster
Princesa Isabel Educação Infantil

Blumenau/SC

Título: Sapiens: uma breve história da humanidade
Autor: Yuval Noah Harari
Ano: 2014
Editora:  L&PM

Trata-se de um best-
seller internacional. 
Depois de Sapiens, 
Harari publicou Homo 
Deus e 21 Lições para 
o Século XXI. Juntos, 
esses livros venderam 
mais de 20 milhões de 
cópias em todo o mundo, 
lembrando que Sapiens 
foi editado em 2014.
Tudo começa pela 
primeira página. 
Segundo Harari, 
há cerca de 13,5 
bilhões de anos a 
matéria, a energia, o tempo e o espaço surgiram naquilo 
que denominamos de Big Bang. A história dessas 
características fundamentais do nosso universo é 
denominada física.
No segundo parágrafo, Harari fala do surgimento dos 
átomos e das moléculas, que chamamos de química; 
no terceiro[?], sobre o surgimento da Terra e dos 
organismos, denominado biologia; no terceiro[?], fala do 

surgimento do Homo sapiens 
e do desenvolvimento das 
culturas, que denominamos de 
história.
Harari divide magistralmente a 
história da humanidade em três 
grandes revoluções: a Revolução 
Cognitiva, a Revolução Agrícola 
e a Revolução Científica. 
Sapiens quebra paradigmas. 
Fiquei muito impactado com a 

objetividade do texto e a forma como o autor expõe nossa 
visão preconcebida acerca de nós mesmos. Harari explica 
o sistema capitalista, o dinheiro, o patriarcado de forma 
ímpar. Nunca li um livro tão desconcertante. Discute temas 
atuais buscando explicações no passado projetando o futuro. 
Ao final ele faz uma explanação sobre o futuro, baseado 
nos avanços técnico-científicos e as atuais pesquisas em 
biotecnologia. Sapiens aborda nossa capacidade de criar 
novas espécies.
Indico este livro para qualquer pessoa curiosa que deseja 
saber um pouco sobre tudo. Não é apenas um livro de 
História, é um livro sobre nossa própria humanidade.

Autoria do texto
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VI E RECOMENDO

Bons filmes
Quem não gosta de um bom livro ou 

um bom filme, não é mesmo? Confesso 
que ultimamente ando meio sem 
tempo para assistir a um bom filme, 
mas sempre que posso tiro esse tempo 
para “desopilar”. E que tipo de filme 
eu mais gosto? Gosto de filmes bons. 
Dependendo do dia, gosto daquele para 
vibrar, daquele para chorar, daquele para 
dar uma boa gargalhada, daquele para refletir... Além disso, 
sempre temos aquele que é o nosso filme preferido, que 
por algum motivo mexeu conosco. 

Indicar filmes não é fácil, pois é algo muito pessoal, mas 
sempre que me perguntam, procuro recomendar aquele 
que para mim de uma ou outra forma foi especial. Quando 
me pedem uma sugestão de filme, nunca consigo indicar 
apenas um, pois depois que começo a lembrar das histórias, 
vou lembrando os nomes e passo a listar vários. É isso 
que vou fazer hoje, listar alguns dos que mais gostei e dos 
que assisti ultimamente. Vamos aos títulos: Sadece sem; 
Mucize; O vendedor de sonhos; Sementes Podres; Resgate do 
coração; Viver duas vezes; Operação fronteira; Milagre da 
cela 7; Escritores da liberdade; Mãos talentosas; O poço; Suíte 
francesa; Uma mente canina; Meu amigo Enzo; Até o último 
homem; Depois daquela montanha; 100 metros; Coach Carter: 
treino para a vida; Farol das orcas; Mom; Dumply; A teoria de 
tudo; O menino que descobriu o vento; À espera da chuva; O 
bom Sam; A senhora da van; Lion: uma jornada para casa, e 
por aí vamos...

Não classifiquei cada um deles, mas quero destacar 
três: Escritores da liberdade, Sadece Sen e Mãos talentosas. 
Espero que gostem das sugestões de filmes e não se 
esqueçam de dedicar um tempo para fazer aquilo que 
gostam, pois precisamos nos dar um tempo... Dedicar um 
tempo a si mesmo não é egoísmo, é autocuidado, é renovar 
as energias, é entender suas necessidades e se transformar 
numa melhor versão de si mesmo.

Profª Tatiana Beatris Ropke Distler
Colégio Evangélico Panambi

Panambi/RS

dar uma boa gargalhada, daquele para refletir... Além disso, 

2. Sadece Sen – Conta 
a história de um 

ex-boxeador que se 
apaixona por uma 

mulher cega e começa 
a construir uma nova 
vida, no entanto seu 

passado violento 
ameaça a vida do casal.

1. Escritores da liberdade – O filme retrata a história 
de uma jovem e idealista professora que chega a uma 
escola de um bairro pobre, que está sendo corrompida 
pela agressividade e violência. Os alunos e as alunas 
mostram-se rebeldes e sem 
vontade de aprender, e há 
entre eles uma constante 
tensão racial. Assim, para 
fazer com que os alunos 
e as alunas aprendam e 
também falem mais de 
suas complicadas vidas, a 
professora Gruwell aposta 
em métodos diferentes 
de ensino. Aos poucos, 
os alunos e as alunas vão 
retomando a confiança 
em si mesmos, aceitando 
mais o conhecimento e 
reconhecendo valores.

3. Mãos talentosas – 
Trata da história de um 
neurocirurgião pediátrico 
que supera grandes 
obstáculos para estudar 
medicina e salvar vidas no 
Hospital Johns Hopkins. 

pela agressividade e violência. Os alunos e as alunas 
mostram-se rebeldes e sem 

Eu só posso imaginar
“...Não é uma canção composta em 

dez minutos, ela levou uma vida toda de 
experiências para ser composta.” 

A música I can only imagine teve aceitação 
instantânea do público norte-americano, 
recebendo premiações, como canção do 

ano, e compositor do ano pela Dowe Awards 2002. Além de 
permanecer entre as 100 mais da Bilboard em 2003. O filme 
retrata as experiências dolorosas de Bart Millard, cujo pai, 
abusivo, descarregava suas frustrações na família. As brigas 
tornaram-se insuportáveis, a mãe abandona o lar, deixando 
o menino sob a tutela do pai. A música representava um 
porto seguro, um ambiente de 
paz, fortaleza e esperança para 
Bart. A banda MercyMe inicia 
sua caminhada, cheia de percalços 
devido à natural falta de identidade 
sonora, repleta de tentativas e 
erros, na busca por um espaço ao 
sol, no competitivo ambiente do 
mercado fonográfico americano. 

Com diagnóstico terminal de 
câncer, acontecem a redenção e 
reaproximação de pai e filho, é 
dessa fase dolorosa e de muito 
perdão que surge a inspiradora 
canção I can only imagine, o tão 
almejado sucesso de MercyMe. 
Um filme que mostra quão bela 
pode ser a transformação de uma vida a partir do perdão. 
Um filme repleto de esperança e inspiração. 

Leandro Freisleben 
CEAT – Lajeado e Região Alta
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O tempo entre costuras
Estamos vivendo uma época de distanciamentos, de 

isolamento social. Passamos a maior parte de nosso tempo 
em casa e nossa casa agora confunde-se ainda mais com 
nosso local de trabalho. Os momentos de socialização, os 
encontros em que deixávamos as tensões cotidianas de 
lado não se fazem mais possíveis. Sendo assim, nossa casa 
também se tornou praticamente nosso único local de lazer. 
E quando se fala em relaxar em casa, pensamos logo em 
um bom filme, série ou livro.

Fazer indicações é 
uma tarefa difícil, pois 
gostos são muito subje-
tivos. Particularmente, 
gosto muito de obras 
que misturam ficção e 
realidade, que tem como 
pano de fundo do enredo 
algum acontecimento 
de relevância, que tenha 
afetado uma época. Den-
tro dessas característi-
cas, fui agradavelmente 
surpreendida com a sé-
rie O tempo entre costu-
ras, exibida pela Netflix 
em 2017 e baseada no 
romance da escritora es-
panhola María Dueñas. 

É uma série de apenas uma temporada de 17 episódios.
A personagem principal, Sira Quiroga, cresceu em um 

bairro modesto na Madri da primeira metade do século XX. 
Sua mãe era costureira em um atelier bem conhecido e sua 
infância foi brincar entre costuras. Após aprender o ofício da 
mãe, quando já é uma jovem adulta, ela se depara com portas 

abertas para uma vida aparentemente re-
cheada de amor e aventuras. Ela, então, não 
pensa duas vezes ao abandonar sua zona de 
conforto entre agulhas, linhas e ruas conhe-
cidas, e seguir nesse novo caminho.

Algumas reviravoltas desse nosso mundo 
acabam deixando-a sozinha no Marrocos, um 
país totalmente diferente do seu e impossi-
bilitada de retornar para casa, pois nesse tempo iniciara-se 
na Espanha a Guerra Civil Espanhola. Sira precisará, então, 
juntar todas as suas últimas forças para sobreviver e tentar 
construir um novo lar, um novo futuro. Mal saberia ela que 
esse novo futuro envolveria muitas confusões políticas, peri-
gosas trocas de informações, uma história de amor mesclada 
às ameaças e uma nova interpretação de suas raízes.

A maior parte da trama se passa no Marrocos, fugindo 
um pouco dos cenários a que estamos acostumados. A foto-
grafia da série é belíssima, assim como os figurinos de épo-
ca. A protagonista ganha vida com a atriz Adriana Ugarte, 
que desempenha o papel com maestria.

É uma história de força feminina, de coragem e recome-
ços. Você assiste à evolução de Sira. De uma simples cos-
tureira que sofre por amor, ela se torna, aos poucos, uma 
figura importante para a luta contra o fascismo de Hitler.

O tempo entre costuras é uma história consistente por conta 
da riqueza de seus personagens e da potência de seu enredo.

Por fim, conhecer Sira Quiroga, ver seu crescimento pes-
soal e profissional em meio a um cenário de tensão por causa 
da guerra, e também esperançoso por conta das pessoas 
incríveis que ela encontra em seu caminho, nos dá aquela 
certeza do quanto é possível (e necessário) ter persistência 
e acreditar em dias melhores. Faça sua pipoca e divirta-se!

Profª Sabrina Hamermüller
Colégio Evangélico Panambi

Panambi/RS

When calls the heart
Para mim, uma boa série de TV precisa contar uma história marcante com o obje-

tivo de promover a crítica social, transformar a realidade do contexto narrado e ajudar 
os expectadores a renovar as esperanças. Isso tudo eu encontrei na série When calls 
the heart (Quando o coração chama).

Quando penso em alguns quesitos necessários para transformar a realidade social, 
percebo que When calls the heart, dirigida por Neill Fearnley, Michael Landon Jr. e Anne 
Wheeler (2013) traz uma lista essencial, personificada em alguns papéis centrais: a edu-
cação libertadora e transformadora (professora Elizabeth); a justiça neutra (policiais Jack e 
Bill); o governo capaz de ouvir a população para tomar decisões (prefeita Abigail); a saúde 
e a vida tratadas com valor (médico Carson e enfermeira Carter) e a igreja que consegue se 

afastar do poder opressor (pastor Hogan).
A história acontece no início do século XX, na pequena Coal Val-

ley, cuja economia gira em torno das minas de carvão. A professora 
Elizabeth passa a viver e trabalhar nesse lugar simples e, junto com 
as pessoas locais, se encarrega do desafio de transformar e dignificar a vida das pessoas.

Uma série instigante para quem é educador e educadora.
P. Eloir Weber

Colégio Sinodal
São Leopoldo/RS

as pessoas locais, se encarrega do desafio de transformar e dignificar a vida das pessoas.

e a vida tratadas com valor (
afastar do poder opressor (

ley, cuja economia gira em torno das minas de carvão. A professora 
Elizabeth passa a viver e trabalhar nesse lugar simples e, junto com 
as pessoas locais, se encarrega do desafio de transformar e dignificar a vida das pessoas.
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