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1.Educação Infantil. 2.Gestão Escolar. 3.Práticas Docentes. 4.Formação 
Docente.
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1. Criação de um espaço de atenção aos 
profissionais e à família: cuidando de quem cuida
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2. Criação de uma comissão ou conselho 
multisetorial de apoio à gestão escolar
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3. Oferta de curso de curta duração sobre 
letramento digital aos profissionais de Educação 
Infantil
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Deixa Que Eu conto: Podcast criado pela 
Unicef que, através de contos mediados 
pelas contadoras de história Carol Levy e 
Kiara Terra, busca promover o 
desenvolvimento infantil dialogando com 
as crianças e suas famílias. O recurso 
pode ser acessado gratuitamente através 
do Spotify e do YouTube.

Palavra Cantada: A dupla Sandra Peres 
e Paulo Tatit resgatam o imaginário 

infantil através de músicas. Além disso, 
as canções estão relacionadas a 

diferentes temáticas abordadas na 
Educação Infantil. Acesse o canal 

clicando aqui.

https://open.spotify.com/show/09Oc1iE8GlmOzjdpcygrXo?si=XXqnG81dQxSgjAK_LlCwPQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg5IhsOl5bLX4en3lJnbboi5NAtDqjWE_
https://www.youtube.com/user/palavracantadatube
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Organização de sala de aula virtual

▪

Armazenamento de arquivos/ 
materiais pedagógicos nas nuvens

▪

▪

Videoconferências/ aulas síncronas

▪

▪

Comunicação e troca de arquivos 
instantaneamente

▪

▪

▪

Compartilhamento de vídeos (aulas 
assíncronas), imagens e realização 
de transmissão (lives)

▪

▪

▪
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Construção de layouts e edição de 
imagens

▪

▪

Edição de arquivos em PDF

▪

Edição de vídeos

▪

Encurtador de Links

▪
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4. Atividades com a família e com a criança
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5. Documentos de orientação, textos com 
resultados de pesquisa e outras publicações

■

■

■

https://www.cnte.org.br/images/stories/2020/cnte_diretrizes_enfrentamento_coronavirus_final_web.pdf
http://consed.org.br/media/download/5eea22f13ead0.pdf
http://www.mieib.org.br/wp-content/uploads/2020/04/FMEI_carta_final.pdf
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■

■

■

https://www.pimentacultural.com/criancas-tecnologias
http://www.anped.org.br/sites/default/files/images/para_um_retorno_a_escola_e_a_creche-2.pdf
https://undime.org.br/uploads/documentos/php7UsIEg_5ee8efcba8c7e.pdf
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■

■ º

º

■ º

https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/cartilha_criancas_06_04.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=145011-pcp005-20&category_slug=marco-2020-pdf&Itemid=30192
http://www.mieib.org.br/wp-content/uploads/2020/04/POSICIONAMENTO-MIEIB-PARA-O-CNE-FINAL-19.04.2020.pdf
https://www.seminariosregionaisanpae.net.br/INFORMATIVO/PosicionamentoParecer-CNE-23abril.pdf
http://www.anfope.org.br/diversas-entidades-em-todo-o-pais-encaminham-notas-ao-cne-sobre-a-reorganizacao-dos-calendarios-escolares/
http://www.anfope.org.br/wp-content/uploads/2020/06/Posicionamento-das-entidades-sobre-o-Parecer-e-Minuta-Res-Formacao-Continuada-do-CNE-28-MAIO-2020.pdf
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■

■

http://www.anped.org.br/news/posicionamento-da-abalf-sobre-reposicao-de-aulas-remotas-na-educacao-basica
http://www.mieib.org.br/wp-content/uploads/2020/04/10.04.2020-CARTA-ABERTA-DO-MIEIB_Posicionamento-contr%C3%A1rio-%C3%A0-educa%C3%A7%C3%A3o-domiciliar_vers%C3%A3o-final-4-1.pdf
https://bit.ly/2YUE4ei
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