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"Em tempos de isolamento, quando o assunto é ajudar os filhos a
aprender, os dilemas variam, mas giram em torno dessa missão que, de
longe, parecia tão trivial, mas de perto é um mistério insondável: como
diabos se faz para uma criança estudar? Aos poucos, vamos percebendo
que se trata de um enigma que se desdobra em mil perguntas: quais
materiais devo oferecer? Quanto tempo devo insistir? Pode fazer na
frente da TV?..."

Rodrigo Ratier, colunista ECOA
Disponível em: https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2020/06/02/por-que-devemos-

parar-de-romantizar-o-homeschooling-na-pandemia.htm. Acesso em 24.07.2020.

"A pandemia atrapalhou muito no sentido financeiro, com redução de
salário. Os filhos o tempo todo em casa, sem espaço para brincar. Abalo
emocional da família com um todo."

Comentário de uma família apresentado no Questionário Virtual da EMJL (SIC).

"Poderiam fazer um vídeo orientando os pais como fazer a alfabetização
em casa. Minha filha está no primeiro ano e eu que estou ensinando o
alfabeto e os números. Espero um retorno da parte de vcs referente a
esse meu relato."

"Só tenho a agradecer a escola por continuar permitindo q o meu filho
continue aprendendo nesse momento de pandemia e os meios que vcs
estão enviando está sendo mto bom para o aprendizado dele! Vcs estão
de Parabéns!!! Tem gnt q vê eu compartilhando algo da escola e
pergunta se é escola particular, pq os filhos deles nao estao fazendo isso
e tem mtas escolas públicas q nao estão fazendo isso e as crianças estão
em casa sem fazer nada! Tenho mto orgulho do meu filho estudar em
uma escola tão atualizada e moderna igual a EMJL."

Comentário de uma família apresentado no Questionário Virtual da EMJL (SIC).

Comentário de uma família apresentado no Questionário Virtual da EMJL (SIC).
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A construção do Mapa Socioeducacional está relacionada à necessidade urgente de se
reconhecer a situação das famílias e dos profissionais da Escola Municipal Jardim Leblon,
identificando aspectos de saúde, condições sociais e acesso às tecnologias, dentre outros. 

Além de possibilitar a ampliação das estratégias de conexão da instituição com a
comunidade, o levantamento de dados fornece subsídios para ajustes na condução da
atuação pedagógica, mediante a identificação de especificidades e realidades
experienciadas pelas crianças, familiares e profissionais nesse período de afastamento
social.
 
O trabalho de reconhecimento foi realizado na EMJL através do WhatsApp, do envio de
questionários virtuais e por contato telefônico com os pais e responsáveis, nos meses de
Junho e Julho de 2020. 

Para o alcance das famílias, realizamos uma ampla divulgação no Folhetim do Jardim Leblon
e nas redes sociais da escola, chamando a atenção para a importância desse processo.

A realização da pesquisa
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A equipe de professores(as) da Escola Municipal Jardim Leblon forneceu informações a
respeito de dois aspectos específicos: a disponibilidade de recursos e as condições de uso
das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação  - TDICs e as questões de saúde
associadas ao risco para contágio do Coronavírus.

Foram considerados como comorbidades os fatores apontados pela Fiocruz: anemia
falciforme, obesidade, problemas respiratórios, tabagismo, hipertensão, diabetes, doenças
crônicas e idade.

Os resultados podem ser observados nos gráficos a seguir.

Reconhecimento da equipe pedagógica 
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EDUCAÇÃO INFANTIL
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ENSINO FUNDAMENTAL

Os monitores do Programa  Escola Integrada também foram solicitados a apresentar
dados referentes à presença ou ausência de comorbidades para a COVID - 19.  Os
resultados podem ser observados no gráfico a seguir.



A pesquisa com as famílias iniciou com o envio de um formulário eletrônico e, numa
segunda fase, foi feita por meio de contatos telefônicos com os pais e responsáveis.

As perguntas do questionário virtual foram construídas coletivamente pela equipe
pedagógica e buscaram contemplar principalmente os aspectos de identificação da
criança, canais de contato, disponibilidade de recursos tecnológicos em casa, cotidiano na
pandemia, usos e percepções em relação aos materiais digitais disponibilizados pela
escola, especificidades sanitárias relacionadas à COVID - 19.   A íntegra desse material
encontra-se a seguir. 

Reconhecimento das famílias
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QUESTÕES DA PESQUISA VIRTUAL DA EMJL
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QUESTÕES DA PESQUISA VIRTUAL DA EMJL
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QUESTÕES DA PESQUISA VIRTUAL DA EMJL
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QUESTÕES DA PESQUISA VIRTUAL DA EMJL
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QUESTÕES DA PESQUISA VIRTUAL DA EMJL
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QUESTÕES DA PESQUISA VIRTUAL DA EMJL
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QUESTÕES DA PESQUISA VIRTUAL DA EMJL
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QUESTÕES DA PESQUISA VIRTUAL DA EMJL



Os 741 estudantes da Escola Municipal Jardim Leblon estão distribuídos da seguinte
maneira:

Os resultados obtidos
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Destes, 478 responderam à pesquisa do Mapa Socioeducacional.

Distribuição de estudantes da EMJL por Segmento Educacional

Participação das famílias na pesquisa do Mapa Socioeducacional



A seguir, apresentamos os gráficos elaborados a partir das respostas registradas pela
comunidade. 

Quais canais e materiais disponibilizados pela escola vocês estão utilizando?
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Acesso aos canais virtuais da escola distribuído por tipo de canal

QUESTÕES RELACIONADAS ÀS TDICs E AOS MATERIAIS E CANAIS VIRTUAIS
DA ESCOLA



Sendo assim, a porcentagem de famílias que estão acessando pelo menos um canal de
contato com a escola pode ser observada abaixo.

170

Acesso da comunidade a pelo menos um canal virtual da escola

Que recursos vocês utilizam para acessar os materiais virtuais da escola?

Dispositivos tecnológicos disponíveis para acesso aos materiais da escola
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Quantos aparelhos para acesso à Internet vocês possuem em casa (contando
celulares, computadores, notebooks e tablets)?

Quantidade de aparelhos em casa com acesso à Internet

Em quais dias da semana seu(sua) filho(a) está interagindo com as atividades
on-line? 

Dias de acesso aos recursos digitais da escola
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Quanto tempo em média seu/sua filho(a) dispõe para estudar nesse período (com
acesso à Internet ou não)?

Disponibilidade para estudos mediados ou não por TDICs

Qual a sua maior dificuldade para acessar as atividades? 

Dificuldades para acesso aos recursos digitais
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Qual a importância das estratégias que a EMJL está disponibilizando para os(as)
alunos(as) nesse período de pandemia? 

Relevância do Projeto Reinventar para as famílias
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Quantas pessoas moram na mesma casa que a criança?  

Quantidade de moradores(as) por residência

CONDIÇÃO DAS FAMÍLIAS NO PERÍODO DA PANDEMIA E ASPECTOS
SANITÁRIOS

Alguma das pessoas que moram com a criança faz parte do grupo de risco para
a COVID – 19 ?  

Familiares no grupo de risco para a COVID-19
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Fatores de risco para a COVID - 19 - Família

Os tipos de fatores de risco para a COVID - 19 informados pelas famílias estão indicados a
seguir.
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Presença de fatores de risco para a COVID - 19 - Criança

A criança possui alguma questão de saúde que aumente o risco para a COVID -
19?

Os tipos de fatores de risco para a COVID - 19 apresentados pelas crianças, conforme 
 informado pelas famílias, estão indicados a seguir.

Fatores de risco para a COVID - 19 - Criança
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Vamos deixar aqui um espaço aberto para você falar o que desejar. Por favor,
conte-nos: qual tem sido o maior desafio da família nesse período de
afastamento? Têm alguma sugestão para a EMJL? Querem enviar alguma
mensagem?  

Comentários das famílias

COMENTÁRIOS DAS FAMÍLIAS APRESENTADOS AO FINAL DO
QUESTIONÁRIO DIGITAL

Ao final do questionário, fizemos um convite ao diálogo, por meio da seguinte proposta:

Para viabilizar a análise estatística, os comentários foram categorizados. O resultado pode
ser observado no gráfico a seguir.
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A construção do Mapa Socioeducacional trouxe à luz um cenário complexo. Para além do
que as respostas ao questionário exibiram, os diálogos estabelecidos com as famílias
permitiram perceber como são incontáveis os desafios que a pandemia impôs. Os relatos
de dificuldades psicológicas, financeiras  e físicas extrapolam o que gráficos são capazes de
demonstrar. A equipe pedagógica da Escola Municipal  Jardim Leblon foi impactada com
histórias de saudades, de crianças que sofrem com a falta da escola, que não têm
motivação para ser ativas, que ganham peso de maneira desmedida nesses dias.
Familiares se vendo diante do receio de que o contato com os materiais virtuais possa
intensificar a ansiedade dos(as) filhos(as) para o retorno às aulas e aprofundar os conflitos
emocionais. Também ouvimos sobre o quanto a adaptação de práticas e rotinas escolares
ao ambiente familiar é algo muito mais árduo do que pode parecer.  Tudo isso amplia os
desafios da escola e mostra como ainda há muito que se fazer. 

Parte da necessidade de reinvenção que está diante de nós diz respeito à necessidade de
continuar investindo na busca de informações sobre essas vivências das famílias, dos(as)
estudantes e dos(as) profissionais da escola. Primeiro, porque 35% dos pais e/ou
responsáveis não puderam ser encontrados, apesar dos nossos investimentos. São vários
os fatores que dificultam essa comunicação, mas as mudanças de números de contato são
a principal causa. Sendo assim, permanecem as tentativas de conexão, por diferentes
canais.

Uma realidade complexa, um processo
contínuo

Complexus significa o que foi tecido junto. De fato, há complexidade quando
elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do todo (como o
econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico), e há
um tecido interdependente , interativo e inter-retroativo entre o objeto de
conhecimento e seu contexto, as partes e o todo e as partes entre si. Por isso, a
complexidade é a união entre a unidade a multiplicidade. Os desenvolvimentos
próprios à nossa era planetária nos confrontam cada vez mais e de maneira
cada vez mais inelutável com os desafios da complexidade.

MORIN, Edgar. Os sete saberes necesssários à educação da futuro São Paulo: Cortez. Brasília.
UNESCO, 2000. p. 38



26

Segundo, é preciso reconhecer que o retrato do presente documento, de certo modo, já
não corresponde à realidade atual da nossa comunidade escolar. Além das instabilidades e
mudanças frequentes típicas do momento que vivemos, podemos pensar que, por
exemplo, as famílias que responderam ao questionário dizendo que não tinham ciência
dos canais virtuais da escola, agora o têm. Sendo assim, o movimento de (re)conhecimento
é contínuo. 

Outro fator relevante é a necessidade de buscar novas informações. Por exemplo, o
mapeamento atual não abordou aspectos da realidade econômica das famílias, o que
certamente poderá ser objeto de novas pesquisas à frente. A realização de um
levantamento mais detalhado das condições da equipe docente e dos demais profissionais
da instituição também se mostra importante. 

Enfim, cabe ressaltar que os resultados dessa primeira versão do Mapa Socioeducacional
da Escola Municipal Jardim Leblon desencadearam o redirecionamento de algumas ações
do Projeto Reinventar, dentre as quais destacamos: reorganização do site tendo em vista
aperfeiçoamento da usabilidade; preparação para envio de Roteiros de Estudo Semanais
por WhatsApp; envolvimento da equipe do Programa Escola Integrada na tentativa de
comunicação com as famílias ainda não localizadas; criação de campanha nas redes sociais
para abordar os fatores dificultadores apresentados nos comentários; dentre outros.

A escola pretende gerar novos gráficos e atualizar seu Mapa Socioeducacional tão logo
obtenha êxito na comunicação com as famílias restantes e tenha ampliado a pesquisa
junto à sua equipe de trabalho.



Porque a vida, a vida, a vida...
a vida só é possível 
reinventada.

Reinvenção

Cecília Meireles


