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Viver é navegar em um mar de incertezas,
através de ilhotas e arquipélagos de

certezas nos quais nos reabastecemos.

Edgar Morin
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O ano de 2020 ficará definitivamente marcado pelos efeitos sociais, culturais, econômicos,
sanitários e educacionais da pandemia de Coronavírus em todo o mundo. No final do mês
de Março, em Belo Horizonte, enquanto a cidade desenhava ações de isolamento social e
contenção do avanço da COVID - 19, foi decretada a suspensão das aulas presenciais por
tempo indeterminado. A situação inédita colocou escola, professores, famílias e todos os
envolvidos com a educação frente a desafios sem precedentes.

Tomadas de surpresa, sem planejamento e diante da necessidade de reconstruir seu
modo de operar, equipes pedagógicas de diferentes instituições começaram uma busca
solidária por soluções emergenciais. E não apenas elas e as famílias, mas a sociedade de
maneira geral. 

m contexto inédito, um projeto viávelU

Mais do que um problema educacional, o bloqueio do acesso à escola reconfigurou a
sociedade, na medida em que tempos e movimentos foram desconstruídos, famílias
passaram a coadunarem as responsabilidades do trabalho e da vida dos estudantes em
tempos ampliados e em contexto ora da necessidade da manutenção do emprego e da
renda, ora no contexto de confinamento em espaços razoavelmente reduzidos, de
maneira ao isolamento ser cotidianamente comparado a situações de Guerra. 

(ARRUDA, 2020)
 
Sem histórico de relacionamento virtual com as famílias, a Escola Municipal Jardim Leblon,
por sua vez, desenvolveu nesse período o Projeto Reinventar, com o principal objetivo de
manter os vínculos socioafetivos da escola com a comunidade e ofertar diferentes
recursos pedagógicos à distância e mediados pelas tecnologias digitais da
informação e comunicação – TDICs –, para que os estudantes   continuassem
aprendendo no período de isolamento social.

As ações do projeto incluíram – e ainda incluem – a comunicação com as famílias pelo
WhatsApp, o uso de redes sociais como Facebook e Instagram, a manutenção de um site
com múltiplos recursos de aprendizagem. Também foi desenvolvido um jornal impresso
semanal – o Folhetim do Jardim Leblon –, que é distribuído em versão impressa nos
comércios da região da escola. Campanhas de conscientização da comunidade por meio
de mensagens sonoras foram veiculadas por um moto som. A divulgação contou com
afixação de faixas de tecido nas imediações da escola, cartazes e um bandeirão.
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À medida que o projeto foi se desenvolvendo, experiências síncronas – nas quais toda a
comunidade pode se conectar simultaneamente num ambiente virtual – passaram a
acontecer. A participação da escola na programação matinal da WebRádio ClicFM   e a
realização de lives são exemplos disso.

Apesar da compreensão de que estas ações não atingem a totalidade dos estudantes,
tendo em vista as dificuldades de acesso às tecnologias e a necessidade de construção de
uma nova cultura familiar de acompanhamento educacional das crianças, a equipe
pedagógica da EMJL se envolveu no trabalho, compartilhando da perspectiva de que

a educação é elemento da maior relevância em qualquer tempo e, mais ainda, em tempos
de crise sanitária inédita. Portanto, decidir pela inoperância da escola poderia  significar
não só a fragilização desse espaço institucional, mas também promover amplo
crescimento de desigualdades diversas, pois estar longe da escola, mas em contato
cotidiano com as suas ações pedagógicas é menos danoso do que não estar em qualquer
contato com a escola ao longo de muitos meses de confinamento. 

(ARRUDA, 2020)

Concomitantemente às ações do Projeto Reinventar durante a suspensão das aulas, é
preciso vislumbrar o momento de retomada das aulas que, embora sem data para ocorrer,
requer reflexão, formação docente e, sobretudo, importantes (des)construções em relação
à escola que será possível no pós-pandemia. 

Essa nova escola apresenta nuances nunca experimentadas por esta geração. As relações
de contato, de proximidade e ritos próprios da escola antiga deverão ser repensados e
reconsiderados. Falamos de quebra de paradigmas. O desafio consiste em como aprender
a fazer esse novo convívio, essa nova experiência, sem perder o que nos caracteriza como
seres afetivos. Trata-se  da aceitação de uma nova maneira de lidar com antigos hábitos,
que vão desde um   rigoroso cuidado com a higienização local e pessoal, passando pelo
afastamento presencial e culminando na necessidade e policiamento de gestos simples
como   uma troca de lanches ou o empréstimo de um lápis de escrever. Esses aspectos
também encontram-se no escopo do Projeto Reinventar.



Todas as famílias da escola foram cadastradas e passaram a receber informações via lista
de transmissão do WhatsApp. A escola promove periodicamente a divulgação de ações do
projeto, mensagens e outros comunicados importantes, contribuindo para a
conscientização da comunidade e manutenção de uma relação mais próxima com a
comunidade. Atualmente, esse canal também cumpre o papel de fornecer suporte técnico
e pedagógico aos pais e responsáveis no uso dos materiais que disponibilizamos no site. 

Ampliando as possibilidades de conexão entre a escola e as famílias, investimos em dois
canais oficiais da instituição nas redes sociais: Instagram  e Facebook. Essas mídias são
cotidianamente alimentadas durante a semana e exploradas como forma de contato,
aproximação, divulgação de ações da escola, compartilhamento de informações da PBH e
de serviços sociais de interesse da comunidade, promoção de conscientização em relação
à pandemia de Coronavírus e estímulo às aprendizagens.

@emjl.oficial emjl.oficial
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Conforme já citado anteriormente, são diversas as ações que constituem o Projeto
Reinventar. A seguir, detalhamos cada uma delas.

ções que compõem o projetoA
1. O relacionamento com as famílias pelo WhatsApp

2. A conexão pelas redes sociais

Toque nos ícones acima para
acessar as redes sociais da EMJL.

https://www.instagram.com/emjl.oficial/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/emjl.oficial


Para que os(as) estudantes permaneçam recebendo estímulos de aprendizagens
planejados pela escola durante o período de suspensão das aulas, a equipe pedagógica
tem produzido/selecionado atividades, vídeos, jogos, links  e outros materiais que
estimulem a prática de estudo em casa. Tudo isso está disponível no site da escola criado
especialmente para esse fim. 

A versão atual do site possui as seguintes páginas principais:

APRENDA EM CASA - Educação Infantil ao 5º ano
Espaço onde as propostas de atividades da Educação Infantil ao 5º
ano são disponibilizadas. Esses materiais contemplam as diferentes
áreas de conhecimento e estão organizadas de forma a permitirem a
escolha do que será feito pelos usuários. 

A partir do mês de Junho, a EMJL passou a oferecer  Roteiros de
Estudo semanais para todos os anos do Ensino Fundamental, sendo
que o trabalho com o 1º e 2º anos iniciou-se no mês seguinte.
Atualmente a Educação Infantil também conta com esse recurso.

Esses roteiros são temáticos, interdisciplinares, interativos e
compostos por cinco blocos de atividades, pensados para serem
realizados pelos estudantes de segunda a sexta-feira. Ao final da
semana, a escola disponibiliza os gabaritos de cada roteiro, para que
os(as) estudantes e as famílias tenham norteadores para tirar dúvidas
e revisar as suas produções. Além disso, há um suporte virtual para 
 resolução de dúvidas pontuais. 

Projeto Reinventar

06

3. O site

Toque no computador ao lado
para acessar o site da EMJL.

www.emjl.com.br

http://www.emjl.com.br/
http://www.emjl.com.br/


www.emjl.com.br

Para a Educação Infantil, os materiais são disponibilizados de acordo
com os  Campos de Experiências da Base Nacional Comum Curricular.
Para o Ensino Fundamental, a escola organizou agrupamentos de 1º e
2º anos. 3º e 4º anos e 5º ano, tendo em vista os diferentes níveis de
aprendizagem e de alfabetização dos estudantes. Ponderamos que as
crianças vivenciaram menos de 20 dias letivos nesse ano e não
tiveram tempo de se apropriar das experiências do ano escolar em
que se encontram.  
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Toque no computador ao lado
para acessar o site da EMJL.

JUNTOS LENDO
Espaço do Projeto de Leitura da EMJL, com diferentes estímulos à
prática constante da leitura por fruição, para aprendizagem, para
formação e etc. Contém  links para livros, vídeos de contações de
histórias, uma seção com foco na temática do Coronavírus e página
especialmente voltada para os(as) Professores(as) Leitore(as).

ACONTECEU NO JL!
Página dedicada à divulgação dos eventos virtuais realizados pela
escola nesse período da quarentena. Há links de acesso e outros
materiais relacionados às  lives, ao Arraiá Virtual, à programação na
WebRádio Clic FM e a outros encontros 

http://www.emjl.com.br/
http://www.emjl.com.br/


www.emjl.com.br

CONECTADOS
Espaço voltado ao cuidado com os vínculos afetivos, que contém
mensagens, recados e vídeos especiais para toda a comunidade
escolar. Um destaque dessa página é a presença de mensagens em
LIBRAS.

FOLHETIM DO JARDIM LEBLON
O  Folhetim do Jardim Leblon é o jornal semanal da escola,
disponibilizado nas versões impressa e digital. No site, é possível
acessar todo o histórico de edições. Esse recurso será detalhado a
seguir neste documento.
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Toque no computador ao lado
para acessar o site da EMJL.

AFRICANIDADES
Espaço do site voltado ao trabalho com as relações étnico-raciais, a
valorização das nossas raízes africanas e o combate ao racismo.

http://www.emjl.com.br/
http://www.emjl.com.br/
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Toque no computador ao lado
para acessar o site da EMJL.

www.emjl.com.br

ESCOLA INTEGRADA
O Programa Escola Integrada tem uma página no site da escola, onde
são disponibilizados materiais associados às diferentes oficinas
oferecidas pela escola - capoeira, música, dança, arte, esportes, etc. As
produções da equipe do PEI  também estão nas diferentes páginas do
nosso site.

Cabe destacar o projeto QUARTA DE TALENTOS, que valoriza os
talentos da comunidade escolar na música, dança, instrumentos,
canto, poesias e muito mais. Além de estar disponíveis no site, esses
materias são divulgados nas redes sociais da escola.

http://www.emjl.com.br/
http://www.emjl.com.br/


Atenta à necessidade ampliar as possibilidades de alcance do Projeto Reinventar, a equipe
pedagógica da EMJL criou o Folhetim do Jardim Leblon. Trata-se de um jornal semanal,
disponibilizado à comunidade nas versões impressa e digital. Esta última pode ser
acessada pelo site da escola e é enviada às famílias pelo WhatsApp da escola.

A versão impressa é oferecida graças à parceria com os comerciantes da região do Jardim
Leblon. A tiragem semanal de 250 exemplares é colocada em padarias, supermercados,
farmácias e sacolão do bairro.

Além de mensagens e comunicados da escola, o Folhetim oferece informações de utilidade
pública e promove conscientização sobre o combate ao Coronavírus. Também são
publicadas entrevistas, textos de opinião, poemas, cordéis e etc. A presença de textos de
diferentes gêneros é um dos aspectos que torna o jornal um instrumento de incentivo à
leitura e promoção do letramento. 
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3. O Folhetim do Jardim Leblon



Também vale destacar a presença de passatempos e propostas que envolvem o trabalho
com rimas e com textos da cultura popular, além da publicação de produções dos(as)
estudantes da escola nesse tempo de isolamento social.
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Por fim, a parceria com a comunidade é outra característica marcante do Folhetim do
Jardim Leblon.  As famílias participam com entrevistas na seção Fala aí, comunidade! e
divulgando ações de empreendedorismo na seção Classificados do Jardim Leblon.   Essa é
uma forma de colaborar com as famílias empreendedoras, que podem fazer anúncios
gratuitos de seus produtos.

IMPORTANTE! A oferta de material físico
é feita com todos os cuidados sanitários

e conta com ampla orientação à
comunidade a respeito da atenção

necessária ao manuseio.



De acordo com o Documento Orientador do Conselho Municipal de Educação de Belo
Horizonte para o Sistema Municipal de Ensino, os processos de ensino e aprendizagem
mediados por tecnologias digitais podem ocorrer de duas maneiras.
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4. As experiências síncronas

(...) síncrona, quando é necessária a participação do(a) estudante e professor(a) no mesmo
momento e no mesmo ambiente virtual, e assíncrona quando não é necessário que os(as)
estudantes e professores(as) estejam conectados ao mesmo tempo tempo para o
desenvolvimento da aula e realização das atividades.

(BELO HORIZONTE, 2020)

No contexto do Projeto Reinventar, as ações síncronas estão acontecendo sob a forma de
lives, exibidas pelo canal da escola no Facebook. Esses trabalhos têm sido enriquecidos pela
parceria com profissionais de diferentes áreas, a exemplo do que ocorreu com a psicóloga
Cibele Aguiar e com a palestrante Luana Tolentino.

Como lidar com os filhos em
tempos de quarentena?, com

participação da psicóloga Cibele
Aguiar.

Live do Programa Escola
Integrada.

Live da Educação Infantil

Live do Arraiá Virtual da EMJL.

Live com a participação de Luana
Tolentino, em parceria com a Escola

Municipal Zilda Arns, no dia 10 de Julho de
2020.



A participação da EMJL na programação da WebRádio Clic FM também foi uma rica
experiência síncrona. A comunidade se conectou na manhã do dia 14 de Maio e ouviu
músicas, mensagens e recados ao vivo. A playlist privilegiou as canções mais presentes no
cotidiano da escola e levou em conta o público da Educação Infantil ao 5º ano, além de
contemplar o Programa Escola Integrada e os(as) professores(as).
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A grande exposição das crianças e jovens nas ruas, quadras e comércios do bairro Jardim
Leblon, mesmo frente às orientações de isolamento social, chamou a atenção da equipe
pedagógica da escola, em especial de professoras que moram na região. E dessa
preocupação nasceu mais uma ação do Projeto Reinventar: a contratação dos serviços de
Moto Som. 

Foi realizada a gravação de uma mensagem personalizada, com recados de afeto,
divulgação e convite para conexão pelas redes da escola, além de orientações sobre os
cuidados com o Coronavírus. E esse recado foi transmitido nas ruas da região por alguns
dias, através de um Moto Som. 

5. O Moto Som
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Edgar Morin, há tempo, chamava a atenção para a necessidade de uma educação
sintonizada com as realidades de um mundo complexo, em constante transformação e
alertava que os educadores deveriam atuar na lógica da incerteza.  Esse trabalho deveria
ensinar os "princípios de estratégias que permitam enfrentar os imprevistos, o inesperado e a
incerteza e modificar seu desenvolvimento, em virtude das informações adquiridas ao longo do
tempo" (Morin, 2000).

No contexto da pandemia atual, essa incerteza se torna cada vez mais palpável e exige
do(a) professor(a) habilidades diversas, notadamente aquelas voltadas ao uso pedagógico
das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação. Um desafio que chama à pesquisa, à
experimentação de novos caminhos e, sobretudo, à formação. A esse respeito, Leandro
Holanda (2020) afirmou que "atualmente, professores e professoras são curadores de
tecnologias e designers de uma nova experiência de aprendizagem".

Para ampliar as possibilidades de formação da equipe pedagógica da Escola Municipal
Jardim Leblon, foi feita a organização de um drive institucional. Nesse espaço virtual, são
disponibilizados artigos científicos, materiais de leitura diversos, indicações de formações
virtuais (Webinars, lives e etc), além de documentos oficiais pertinentes. 

A alimentação do drive é feita de forma colaborativa, tendo como foco três temáticas:
metodologias ativas; educação à distância e tutoria e retorno às aulas presenciais pós-
pandemia.

ormação para uma nova ação docenteF
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