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Momentos da quarentena



Desafios e 
Conquistas
Como é importante, algumas vezes, parar, 
respirar e olhar para trás com um pouco de 
distanciamento. A pausa nos traz clareza, 
permitindo assimilar e aprender com erros e 
acertos para seguirmos adiante com maior 
consciência. Neste breve tempo que tivemos, 
pudemos olhar para os primeiros 26 dias de 
aprendizagem à distância e vislumbrar uma 
etapa intensa de grandes desafios e, também, 
de relevantes conquistas. Uma experiência 
que, desde que começou, vem provocando 
profundas transformações em todos nós: 
escola, professores, crianças e famílias.

Para a escola, o principal desafio foi aprender, 
em tempo real, a digitalizar o processo 
educacional, assegurando uma aprendizagem 
significativa para meninos e meninas de 
diferentes faixas etárias, sem perder o vínculo 
afetivo, que é o eixo de nossa proposta de 
educação. Mas como sustentar este vínculo 
em uma situação em que as crianças estão 
separadas de amigos e professores e quando 
todos estão fora do espaço escolar, território 
onde se dá este afeto?

A nossa motivação foi encontrar formas 
de ultrapassar paredes e romper barreiras 
de tempo e espaço. A partir de caminhos 
traçados anteriormente à pandemia, de um 
currículo que já estava posto, realizamos um 
trabalho de adaptar os temas para a realidade 
vigente, o distanciamento social e o fato de as 
crianças estarem confinadas, com uma série 
de limitações de possibilidades.

Neste processo, o uso de telas foi muito 
desafiador e também, um grande 

aprendizado. Tivemos que fazer um 
movimento de nos aprofundarmos no 
universo das tecnologias, o que talvez não 
faríamos espontaneamente. Procuramos 
encontrar a medida apropriada do tempo 
de exposição da criança em frente à tela, 
considerando suas idades, e buscamos dar 
significado para as lives, enxergando-as 
como uma possibilidade real de interação 
e troca. Descobrimos que é possível olhar 
nos olhos uns dos outros, exercitar a escuta, 
o acolhimento e a percepção de como o 
outro está se sentindo por meio de uma 
plataforma digital que literalmente conecta.

Para quem trabalha com educação, 
seguir aprendendo é fundamental. 
Em um curtíssimo espaço de tempo, 
a equipe pedagógica executou, com 
muita dedicação, o desafio de fazer uma 
adaptação curricular, refletindo sobre quais 
conteúdos poderiam ser transpostos para 
a plataforma virtual de ensino e quais 
seriam retomados posteriormente com o 
retorno das aulas presenciais. A educação à 
distância demanda organização de material 
e planejamento completamente diferente 
do presencial. Tivemos que aprender a lidar 
com o Google Classroom, com o Zoom, 
aprendemos a produzir vídeos para poder 
contar histórias. Descobrimos que, às 
vezes, para se ter um vídeo de 3 minutos 
emprega-se três, quatro horas de trabalho.

Para além dos próprios conteúdos, seria 
fundamental trabalhar, mais do que 
nunca, as habilidades socioemocionais e 
o bem estar das crianças. E começamos a 
testemunhar, com o mesmo encantamento 
de sempre, aprendizagens 
acontecendo de outras maneiras, 
com novas ferramentas e diferentes 
potências: teve Jornal do Year 5, 
a produção de um podcast, um 
dicionário de sentimentos. Teve aula de 
Yoga online, muita música e contação 

de histórias. Num contexto que nos desafia 
a ficar mais sós e a olhar mais para dentro, 
onde acontecem tantos sentimentos, a Arte, 
a imaginação e o exercício de alimentar a 
conexão interior revelaram-se ainda mais 
importantes.

Pudemos testemunhar conquistas das 
crianças em relação à sua autonomia, 
ao procedimento de conseguir realizar 
as propostas com a ajuda da família, 
de conseguir vislumbrar em si outras 
capacidades e potências.

Especificamente com os pequeninos da 
Educação Infantil, o desafio foi olhar para 
os seus direitos de aprendizagem e pensar 
em propostas que garantissem estes 
direitos. Fomos entendendo como seria a 
melhor forma de chegar nas crianças para 
assegurar que, de alguma forma, elas se 
olhassem, fossem ouvidas e tivessem seus 
pensamentos reconhecidos e validados, a fim 
de desenvolver suas habilidades dentro do 
processo de construção do conhecimento. 
“Vamos fazer uma brincadeira, estou 
esperando vocês pegarem os materiais” - a 
forma mais eficiente de chegar pertinho das 
crianças foi aproveitar o lugar de afeto que o 
professor ocupa nesta relação, fortalecendo 
ainda mais um vínculo que já existia.

Teve exploração de cheiro, cores e sensações, 
e a experimentação de diferentes formas 
de se comunicar. Investigações que não 
poderiam acontecer se não houvesse a ajuda 
e o engajamento de cada mãe e cada pai 
para realizar as atividades propostas.

Uma grande conquista para nós foi nos 
afinarmos ainda mais com as famílias. 
Foram muitas conversas abertas e trocas 
de percepções para encontrarmos, 
juntos, uma maneira respeitosa e efetiva 

de prosseguir com a aprendizagem das 
crianças, considerando que o trabalho seria 
implementado dentro da casa da família, em 

meio à rotina dos pais, com a ponderação 
de que a grande maioria em casa continuou 
trabalhando.

O modo como as famílias se engajaram, 
buscando se comunicar e se organizar para 
estar presente no processo, trouxe qualidade 
a tudo o que foi proposto por parte da 
escola. Famílias descobriram novas formas de 
interagir e puderam olhar bem de pertinho 
para seus filhos inseridos no contexto do 
aprendizado.

Para as crianças, talvez o maior ganho tenha 
sido ter a família muito presente, participando 
do processo dela no dia a dia. Muitas delas 
relataram estar alegres por estarem mais 
próximas dos pais. Por mais desafiador que 
seja para a família tão intenso convívio, 
sentimos que é sempre bom lembrar que 
a vida está nos dando a oportunidade de 
fortalecermos ainda mais o vínculo com 
nossos filhos, em uma etapa tão significativa 
de nossas vidas. Por alguma razão estamos 
passando por tudo isso junto deles. Isto é 
muito forte e profundo.

Da mesma forma, como escola, entendemos 
que os desafios apresentados com a 
pandemia estão nos fortalecendo na arte 
de educar. Quanto aprendizado! Quantas 
potências sendo descobertas!

Finalizamos nossa fala inicial agradecendo 
sempre a parceria. Nunca é demais agradecer. 
A atuação de cada um de vocês neste 
percurso tem sido singularmente essencial. 
Compartilharemos agora algumas das 
importantes conquistas deste período e 
também sentimentos sobre esta etapa do 
trabalho. E seguimos em frente, ainda para o 
desconhecido, mas com alguma bagagem 
de aprendizados e com muita confiança, 
disposição para continuar aprendendo,
e com muito carinho.

[Editorial]

Patricia Pavan  e Analívia Lacerda
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Jornal Y5
Notícias do Brasil e do mundo para 
a comunidade da be.Living

04 05

Quantas informações e acontecimentos 
estão surgindo diariamente, e com tanta 
intensidade, neste contexto de pandemia. 
Não somente sobre o próprio vírus mas, 
também, sobre muitos outros temas e 
eventos. Ao mesmo tempo, são muitas 
as sensações, emoções e percepções que 
acontecem dentro de cada um de nós 

diante destas realidades. Como será que as 
crianças estão percebendo este momento? 
Convidamos as meninas e os meninos do 
Year 5 para lançar um olhar livre, crítico 
e sensível para o momento que estão 
vivendo. E a partir da percepção individual 
de cada um deles, daquilo que lhes foi 
mais significativo ou que mais lhes chamou 

a atenção, foi criado o Jornal do Year 5, 
apresentando notícias do Brasil e do Mundo 
para a comunidade be.Living. 
O resultado foi um trabalho muito bem 
feito e relevante, com temáticas bastante 
diversificadas. A edição traz informações e 
reflexões sobre o uso da internet, o medo 
que o Covid causa, maus tratos aos animais, 
a cerimônia do Oscar, aquecimento global, 
o adiamento das Olimpíadas devido à 
pandemia, entre outras pautas. Um mosaico 
plural e colorido, construído coletivamente, 
mas a partir da individualidade de cada 
criança e do que cada uma delas sentiu que 
seria mais importante compartilhar neste 
momento. 
A coordenadora do Ensino Fundamental 
Gabriela Fernandes explica que escrever é 
comunicar conhecimentos e sentimentos. 
“Enxergamos na leitura e na escrita uma 
função social. A gente escreve porque a 
gente quer comunicar algo para alguém. 
Deixamos que o interesse deles estivesse 
acima de tudo como norteador deste 
trabalho e o fato de eles terem escolhido 

o tema da notícia, de não termos sugerido 
nada, gerou motivação para que eles 
fizessem este trabalho com interesse e 
empenho, mesmo estando longe da escola”.
Usando o vínculo e o afeto como 
componentes inseparáveis do processo 
de aquisição do conhecimento, e dentro 
de uma situação que despertou o 
interesse da criança, foi possível realizar 
todo o percurso da construção textual e 
o desenvolvimento da escrita. “Passamos 
por todas as etapas fundamentais para 
a produção de um jornal: elaboração de 
pauta, roteirização de texto, planejamento, 
textualização, conversa com a professora, 
correção do trabalho. Aproveitamos este 
interesse para desenvolver um trabalho que 
atingiu também os objetivos de limpeza e 
refinamento de escrita, vocabulário, regras 
ortográficas e gramaticais.” – conta Gabi, 
bastante satisfeita com a realização da 
atividade.
Confira este trabalho tão bonito e feito com 
tanta dedicação por nossas crianças aqui. 
Aproveite a leitura!

Clique aquipara ler o jornal

[Produção de Texto]

https://drive.google.com/file/u/1/d/1Awzxxb9GvrQTvyNquslazKAAdoNdUybe/view?usp=sharing


Dicionário de 
sentimentos
Trancado, tédio, alegria, carinho, nada, 
angústia, medo, amor...
Estes foram alguns dos sentimentos 
trazidos pelas crianças do Year 5 quando 
as educadoras pediram para que todos 
da turma se conectassem com o coração 
e identificassem sensações e emoções 
manifestadas dentro de si nos primeiros dias 
de isolamento.
 
A vivência buscou desenvolver o 
autoconhecimento, ou seja, o olhar para 
dentro e, também, a empatia diante de 
tantos sentimentos que nos acometem, 
a todos, quando estamos em situações 
desafiadoras como a que estamos 
enfrentando agora. Considerando que a 
construção do conhecimento se faz sobre 
uma experiência completa, que inclui o 
corpo das crianças e tudo o que se passa por 
ele - sensações, ideias, percepções e fatos 
que as marcam significativamente, como 
aprender sem buscar compreender este 
turbilhão de coisas que acontecem dentro?
 
Pensando nisso e tomando como ponto de 
partida a lista de emoções elencadas pelas 
crianças, as professoras provocaram meninos 
e meninas para descrever estes sentimentos 
de um modo próprio, atribuindo um 
significado que fosse diferente daquele que 
está no dicionário formal. Afinal, uma palavra 
pode conter muitos sentidos e, para cada 
pessoa, pode ressoar de modos diferentes.
 

Para inspirar a criatividade, foi realizada a 
leitura do livro de Javier Naranjo: “A casa 
das palavras” e a escuta do “Samba da 
Quarentena”, uma iniciativa de Luísa Toller, 
que reuniu músicos para compor e gravar 
um samba coletivamente, mesmo estando 
cada um em suas casas.
 
Nasceu então, o Dicionário de Sentimentos 
do Year 5, que além de trabalhar toda a 
questão das emoções e seus significados, 
foi também uma maneira de aprofundar 
o conhecimento sobre o gênero textual 
“verbete”.

Clique aqui para ler o dicionário completo

A hora da 
história
A hora da contação de histórias 
é sempre muito especial. Seja por 
intermédio da mãe, do pai ou da professora 
atuando como narradores, cada história vai 
desenrolando o fio da imaginação da criança, 
transportando-a para um mundo mágico, 
gerando memórias afetivas e trazendo um 
inexplicável conforto para a alma.
Nesse período em que a convivência entre 
pais e filhos é intensificada estando todos 
dentro de casa e que, por outro lado, é 
preciso manter vivo o vínculo afetivo com 
as professoras mesmo a distância, a hora da 
história tornou-se ainda mais significativa. 
Um momento alegre, esperado, cheio de 
surpresas e encantos.
Cada narrativa apresenta uma origem e 
objetivos diferentes. Algumas vêm de dentro 
dos livros – como as que professora Mafu 
contou, em vídeo, para as crianças nesta 
quarentena. Teve a história de Duda, uma 
menina que pulava o dia todo e se divertia 
com a sua imaginação. Uma história que 
inspirou as crianças a movimentar seus 
corpos e trabalhar a psicomotricidade, sendo 
muito apropriada para este período em que 
os pequenos estão privados de brincar nos 
parques e nos espaços da escola.

Outra história que a professora contou foi “O 
Ursinho Apavorado”, de Keith Faulkner. Nesta 
fábula, o ursinho está apavorado por causa de 
um barulho que está escutando na hora de 
dormir. O objetivo aqui é que a criança possa 
reconhecer o sentimento do medo e 

aprenda a desenvolver a coragem 
diante de um desafio como este, 
seja pedindo ajuda para os pais 

ou recorrendo à própria imaginação para 
transformar algo ruim em bom.
Já a história “Comilança”, de Fernando Vilela, 
buscou ampliar o repertório cultural dos 
pequenos a cerca da fauna e da flora da 
Floresta Amazônica. Depois da contação, a 
professora Mafu propôs uma atividade para 
trabalhar o gênero textual lista, que é muito 
usado diariamente. E as crianças elaboraram, 
então, uma lista com todos os animais que 
apareceram no livro.
Algumas histórias, porém, não estão nos 
livros. Elas moram na imaginação dos pais 
e das mães. Outras são histórias que jamais 
foram escritas mas marcaram a trajetória 
da família e são passadas de geração 
para geração. Memórias que podem ser 
contadas folheando álbuns de fotografia 
ou relembrando curiosos causos de família. 
Como é bom se conectar com o outro por 
meio das histórias. Uma ferramenta preciosa 
que fortalece o afeto, engrandece a mente 
e a alma, e conforta a todos nós nesta nova 
rotina.

[Literatura Infantil] [Autoconhecimento]
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Pais na quarentena:
desafios e aprendizados
De repente, tudo mudou. Mães, pais e filhos 
foram obrigados a desconstruir e a construir 
uma nova rotina, do zero, completamente 
desconhecida. Todos juntos e ao mesmo tempo, 
trabalhando, estudando, brincando, vivenciando, 
dia após dia, o espaço da “casa” – lugar onde 
tudo passou a acontecer e foi completamente 
ressignificado com a quarentena.
Toda esta mudança em meio às incertezas, 
angústias e um turbilhão de sentimentos 
aflorados pelo desafio inédito de enfrentar 
uma pandemia desta proporção. Como disse 
Maria Elisa, mãe do Augusto, do Year 3, em uma 
postagem que ela compartilhou em sua rede 
social: “Nada mais será como antes”.
No post, ela relata algumas dificuldades vividas 
diariamente e como tudo tem sido forte e 
intenso para os pais: “A cada hora estamos 
enfrentando uma nova dificuldade, estamos 
preocupados com o que vem pela frente, 
estamos sobrecarregados com trabalho, lição de 
casa, milhares de lanchinhos para as crianças e a 
limpeza da casa. Não está sendo fácil, mas, ainda 
assim, estamos diante de uma oportunidade”.
Na percepção dela, o período de isolamento 
social tem sido muito desafiador e diferente, 
mas de novas e potentes oportunidades 
de aprendizagens. “Há muito tempo não 
presenciava tanto aprendizado de tão perto. As 
crianças estão aprendendo a organizar melhor 
a casa, a cozinhar, a usar a imaginação, a dar 
valor a cada cantinho do lar que os acolhe e 
os protege e a cada brinquedo que possuem. 
Estão ampliando seus conhecimentos de 
ciências humanas quando convidadas a pensar 

sobre onde moram e os privilégios que têm; 
estão tendo a oportunidade de criar, por meio 
de propostas simples, como a criação de um 
jogo; de desenvolver a oralidade por meio da 
contação de histórias; de exercitar a criatividade 
por meio dos filmes que fizeram e de aprimorar 
as habilidades tecnológicas”.
Sabrina Brandão - mãe da Júlia, do Year 4, e do 
João, do Year 2, acredita que a circunstância 
em que sua família se encontrava no momento 
em que a crise chegou facilitou, de certa forma, 
a experiência do isolamento social. Embora 
houvesse uma tensão e preocupação com 
a questão financeira, pois tanto ela quanto 
o marido possuem profissões que foram 
muito afetadas com o isolamento, houve, em 
contrapartida, a possibilidade de estar perto da 
natureza. “Temos uma casa no interior, onde tem 
muito verde, o que tem sido de grande ajuda 
para a saúde mental e física da nossa família”. 
Ela reconhece estar em um cenário privilegiado 
para vivenciar a quarentena e contou que a 
estratégia dentro deste novo contexto foi criar 
uma rotina sempre no dia anterior, com base nos 
seus atendimentos que começaram a acontecer, 
aos poucos, online – ela é fisioterapeuta, e 
baseada também na programação da escola. 
“Tinham que começar a estudar às nove. Às oito, 
eu os acordava, dava um cafezinho, eles faziam 
a matéria dada e depois descansavam. Eles que 
escolhiam as atividades extras – no sentido 
lúdico e divertido, que fariam no período do 
descanso”.
Ela conta que depois de dois meses, está 
sentindo muito menos medo e insegurança 

com relação ao homeschooling. “Foi justamente 
nas provas da Juju que eu entendi o quanto o 
conteúdo estava dentro dela. A gente sentou 
juntas, relemos alguns textos, discutimos, 
mas ela fez sozinha. Acredito que a equipe 
pedagógica está fazendo o máximo do que é 
possível ser feito dentro do quadro que estamos 
vivendo”.
Cristiane Blanes - mãe do Antonio Javier, do 
Year 2, e do Héctor, do Blue, compartilha que 
acompanhar os filhos nas aulas foi um processo 
muito difícil para ela que continuou trabalhando 
em ritmo “normal” mesmo em home office. 
“Acredito que muitas mães, como eu, 
principalmente as dos pequenos, ficaram quase 
loucas com a missão de ter que acompanhar 
os filhos nas aulas, absorver todo o trabalho 
de casa - faxina, roupa e comida, e também 
trabalhar. Admiro muito as pedagogas, acho 
que não tenho perfil para essa profissão. Lidar 
com crianças é algo que nós, mães, precisamos 
aprender sempre, e fica mais difícil quando se 
trata do ensino, pois com as mães os filhos fazem 
muito mais manha”.
Apesar das dificuldades, Cris considera que esta 
experiência tem sido enriquecedora em muitos 
sentidos, como por exemplo, em poder ter se 
aproximado mais do trabalho dos professores. 
“Ver aulas como as da Amanda e do Vinicius me 
emocionaram. Também amei as aulas do Thiago 
e amei conhecer a Priscila, que nunca tinha visto 
na minha vida”. Ela diz que apesar da escola ter 
sido sempre muito aberta ao diálogo com os 
pais, foi neste contexto que intensificou-se o 
diálogo. “Sinto que a be.Living tem uma equipe 
muito madura e receptiva e pôde absorver as 
críticas de maneira positiva. Foi extraordinário 
ver que ouviam o que dizíamos e que iam 
melhorando cada vez mais”.
Ela também conta que pôde se aproximar 
do processo de aprendizado dos filhos e 
testemunhar a evolução dos meninos. “Vi 
o pequeno aprendendo a ler melhor e a 

reconhecer melhor as palavras em inglês. Foi 
possível também ter uma ideia de como eles se 
comportam na aula e percebi que bate muito 
com o que as professoras já trouxeram sobre o 
comportamento deles”.
Para Júlia Trombelli, mãe do Joaquim do Red  e 
da Marina do Green, o processo de educação 
em casa foi, nas palavras dela, como uma 
montanha-russa. Ela conta que no início estava 
bastante animada e empenhada em ajudar e 
incentivar as crianças tanto para os encontros 
online quanto para as atividades que as 
professoras enviavam. Depois, sentiu-se cansada 
e desestimulada, adentrando um período em 
que acabou não estimulando muito as crianças. 
Na última semana de aula, porém, voltou a 
participar das aulas e sentiu que foi muito bom 
para elas. “Eu via no olhar do Joaquim e da 
Marina a felicidade de ver os professores, mesmo 
que fosse pela tela, de rever os amigos, o Vinicius 
cantando, a Mafu contando histórias, enfim, 
todos da escola”. Ela afirma que está sendo um 
grande aprendizado e que está mais animada 
para a volta. “É obvio que eu não acho que este 
seja o cenário ideal. O cenário ideal para mim 
é meus filhos indo para a escola. Mas é o que 
temos para hoje em nossa situação atual. Sinto 
de me esforçar cada dia mais para tornar essa 
etapa da escola em casa um momento de prazer 
para os meus filhos”. 

A be.Living agradece de coração cada pai e 

cada mãe que está enfrentando esta batalha 

conosco. Entendemos que somos indivíduos 

únicos e que cada família possui suas 

particularidades, com realidades, rotinas, 

ferramentas e organizações diferentes. 

Registramos aqui o nosso profundo 

respeito por cada um de vocês e seguimos à 

disposição para darmos continuidade à esta 

parceria franca e aberta que tem sido, mais 

do que nunca, fundamental nesta exigente 

etapa do processo de aprendizado de nossas 

crianças. Contem conosco.

[Empatia e cooperação]
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Professores: 
aprendendo 
a educar a 
distância
e com amor

Estamos aprendendo, juntos, sobre novas formas 
de cuidarmos uns dos outros. Pais e filhos. 
Amigos e familiares. Escola e crianças... Com a 
pandemia tudo ficou muito novo e desafiador, 
mas há algo dentro de nós, uma força interna, 
que nos move para enfrentarmos esta batalha da 
maneira mais edificante possível. Uma vontade 
de ajudar, de continuar perto, de se conectar 
com o outro e manter vivo os afetos.

Lançando um olhar específico para os 
professores, este está sendo um momento de 
profunda reinvenção, de desafios inéditos e 
grandes aprendizados.

A suspensão das aulas presenciais por conta 
do distanciamento social e a inauguração de 
uma etapa emergencial de ensino a distância, 
trouxe a necessidade de construir, do dia para a 
noite, uma nova maneira de educar. Foi preciso 
aprender,  rapidamente, a utilizar ferramentas 
virtuais, adaptar os conteúdos sem perder 
o significado, elaborar novas atividades que 
mantivessem as crianças estimuladas em seus 
processos de aprendizagem, estar disponível 

para esclarecer dúvidas e, sobretudo, estar 
consciente de que a construção deste novo 
trabalho se daria dia após dia, identificando 
e reconhecendo erros e acertos, ouvindo o 
feedback das famílias, e corrigindo e evoluindo 
ponto a ponto. Tudo isso, dentro de suas 
próprias casas, em meio aos desafios pessoais e 
familiares. Mesmo em uma situação de caos, foi 
possível estar aberto para continuar estudando e 
aprimorando o seu canal de educador.

“O professor é um tipo de ser humano que 
parte do pressuposto de que o que o alimenta 
é estar junto com outros seres humanos. Ele 
escolheu realizar um trabalho em que passa 
quatro, cinco ou mais horas do seu dia dentro 
de uma sala de aula com 20 crianças. Então o 
isolamento o marcou profundamente”, dividiu 
Gabriela Fernandes, coordenadora do Ensino 
Fundamental da be.Living.

Ela conta que muita coisa passou pelo corpo 
do professor por estes tempos. Angústia, choro, 
preocupação e incertezas. “Será que vamos 
conseguir transmitir o conhecimento e este 

vínculo afetivo – que é o eixo de nosso trabalho, 
a distância? Como será que as crianças estão 
recebendo estes aprendizados?”

Independente do contexto, na relação professor 
- estudante, um é território de passagem do 
outro, um encontro que pode gerar afetos, 
marcas, valores e referências para toda a vida. 
Desde o início da pandemia, os professores 
vêm manifestando esta constante e sincera 
preocupação de abrir os melhores caminhos 
para as crianças e acolher da melhor forma 
também as famílias neste momento difícil.

A coordenadora da Educação Infantil, 
Camila Maia, conta que os professores foram 
aprendendo com as crianças a dar sentindo ao 
que, inicialmente, aparentava não ter sentido, 
compreendendo quais seriam as formas 
possíveis de estar junto sem a presença física, 
sempre com muita entrega e generosidade. 
“Buscaram muito repertório, pesquisando 
propostas para serem feitas em casa, tiveram o 
cuidado de preparar e enviar aos pais uma pasta 
com materiais como papeis, rolha, tampinha, 
barbante, para atividades que iam propondo. 
Reiventaram muito rápido em um terreno que 
nunca andamos. Quando começaram com os 
encontros pelo Zoom, deu um click: era possível 
entender as crianças, vê-las e escutar o que 
estavam pensando e sentindo”.

Joara Imparato, que também é coordenadora 
da Educação Infantil, afirma que foi o 
comprometimento dos professores, a 
criatividade e a capacidade de transgredir essa 
forma de ensinar que fez com que o grupo 
mantivesse vivo. “Escrevi uma carta para a equipe 
dizendo que eu tinha orgulho de cada um 
deles, pois foi um grupo que fez um trabalho 
junto. Eles foram descobrindo as qualidades dos 
outros professores, que no dia a dia às vezes 
não é possível observar, e essa troca foi muito 
importante”.

Todas as três coordenadoras relatam 
encantamento com a produção das crianças e 
reconhecem muitos aprendizados pois meninos 
e meninas estão, dentro deste novo contexto, 
visitando e exercitando outras linguagens e 
manifestando suas potências de novas maneiras.

“Acho que o maior aprendizado dos professores 
foi ver como eles conseguem se reinventar. 
Acho que foi ver, mais de perto, que profissão é 
essa. Entender que a gente consegue fazer bem 
feito o trabalho não presencial, que é possível 
dar conta de um desafio deste tamanho, 
garantindo a mesma qualidade no trabalho, 
porque todo mundo investe mesmo, muito, no 
vínculo e no afeto, sabe? Isso é muito especial 
do trabalho” – diz Gabi. Ela acredita que essa 
pausa de férias é muito importante para todo 
mundo parar um pouco, respirar e assimilar 
um processo de aprendizagem que tem sido 
tão intenso, abrindo espaço para retomar com 
clareza e discernimento a construção de um 
novo capítulo desta história tão importante para 
todos nós.

“Se observarmos a história da humanidade, 

foram em momentos de reclusão e de 

grandes questões como guerras, pós-

guerras e pandemias, que muitas das mais 

significativas histórias da humanidade foram 

constituídas. É o caso de Ilíada, Odisseia... 

Então, eu acho que é hora de construirmos 

as nossas histórias, de trocarmos uns com 

os outros, de ter coisa para lembrar, de 

aproveitar este momento pra construir a 

humanidade. A gente fica olhando as coisas 

e está tudo tão arrasado, então, acho que é 

um bom momento para estar com quem a 

gente ama, alimentando nosso ser humano, 

ultrapassando os limites da negatividade, 

para que a gente consiga sair deste período 

melhor do que entramos”. 

Gabriela Fernandes

[Responsabilidade e cidadania]
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Abepar:
“be.Living mantém trabalho baseado no afeto 
e na troca mesmo na quarentena”

A Abepar (Associação Brasileira de Escolas 
Particulares) realizou uma matéria sobre 
como nossa escola está enfrentando 
os desafios trazidos pela pandemia, 
considerando que a be.Living desenvolve 
um trabalho pedagógico embasado no 
afeto, na troca e no olhar.
 
Na reportagem, a diretora pedagógica 
da be.Living, Patrícia Pavan, afirma 
que, com as portas fechadas, o grande 
desafio da escola é dar continuidade ao 
processo pedagógico com atividades não-
presenciais sem perder esta característica 
tão importante desta proposta de 
educação.
 
“Junto com toda a equipe, fomos 
desconstruindo algumas coisas, 
construindo outras e, em parceria 
também com as famílias, estamos dando 
continuidade ao processo educativo da 
forma como acreditamos, com erros e 
acertos”.
 
Patrícia conta que uma das preocupações 
da escola é passar aos alunos a segurança 
e a compreensão de que não se trata de 
um período de férias e que, para isso, a 
be.Living preparou uma rotina estruturada, 
buscando estar o mais próximo possível 
do dia a dia na escola. 
Especificamente sobre a Educação 

Infantil, a matéria menciona os recursos 
e estratégias que estão sendo utilizados 
para realizar o trabalho, como os vídeos 
que foram gravados pelos professores 
dentro da própria escola. “A equipe gravou 
diversos vídeos quando ainda estávamos 
na escola e isso foi muito bacana porque, 
depois, já com os alunos em casa, eles 
podiam ver os professores na sala de aula. 
Isso aproxima as crianças do ambiente 
escolar”, ressaltou Pavan.
Também foram citados os momentos 
de interação com os pequenos que 
acontecem por meio de chamadas de 
vídeo. “Fomos aprendendo como fazer 
esse tipo de atividades com as crianças. 
Tem muita música e os professores 
falando com os alunos, um momento mais 
pessoal”, lembrou a diretora pedagógica. 
“Fazemos também rodas de conversa, 
contação de histórias. Tudo, claro, com o 
suporte das famílias e uma preocupação 
com o tempo de exposição das crianças à 
tela”.
Pensando nisso, ela conta que foi 
enviado para as famílias uma pasta com 
materiais que poderiam ser utilizados para 
desenvolver atividades com as crianças. 
“Procuramos usar materiais recicláveis, 
como rolinho de papel, garrafas e tudo 
aquilo que está sendo usado em casa 
e que pode ser reutilizado para propor 
brincadeiras”.

Ela explicou à jornalista do site 
que a be.Living trabalha com 
currículo emergente, que os 
projetos surgem de acordo com 

as investigações e questionamentos 
das próprias crianças, e que, neste 
momento, a escola deu prosseguimento 
às investigações que já estavam em 
andamento. “Além de dar continuidade ao 
trabalho, o mais importante é não deixar 
que o corpo investigativo das crianças 
adormeça”. Daí a importância de estimular 
a curiosidade e a vontade de aprender, 
apontou Patricia Pavan.
Citou, ainda, a importância do momento 
com os especialistas: os professores 
de Música, Artes, Educação Física, 
Mindfulness e Coisas D’aqui – proposta 
que coloca as crianças em contato com 
elementos culturais do Brasil.
Com relação ao Ensino Fundamental, 
ela contou que no 1° ano, os professores 
trabalham bastante com os vídeos, e que a 
partir do 2° ano, as considerações passam 
a ser mais escritas. “É uma forma também 
de fortalecer ainda mais a compreensão 
escrita dos alunos”, ressaltou a diretora. 
Procurando manter a rotina da escola 
referente ao Fundamental 1, também 
foram estabelecidos os dias dos 
especialistas. Música, Artes, Educação 
Física, Yoga, Mindfulness e Coisas do 
mundo – contato com elementos 
culturais do mundo – são as atividades 
que os professores desenvolvem com os 
alunos.
“Buscamos dar continuidade àquilo 

que foi iniciado 
presencialmente 
na escola”, afirmou 
Pavan ao site da Abepar. 
“Sabemos que, neste processo, é possível 
que uma coisa ou outra se perca. Então 
um dos nossos focos é pensar no direito 
de aprendizagem dos alunos e naquilo 
que é imprescindível que ele aprenda 
neste momento para que, depois, 
possamos continuar as pesquisas, as 
investigações e o aprendizado em sala de 
aula”.
A diretora da be.Living afirmou que diante 
do novo, toda a equipe demonstra-se 
engajada e comprometida para passar por 
este momento da melhor forma possível, 
buscando oferecer aos alunos uma boa 
aprendizagem, sem perder o afeto e o 
vínculo.
“Por ser um momento delicado para 
todos, a equipe está muito unida, estamos 
em contato o tempo todo”, lembrou a 
diretora. “A parceria, o planejamento e a 
troca de ideias fazem toda a diferença. 
E acho que estamos indo bem. Estamos 
todos aprendendo juntos”.
Ela finaliza dizendo que a equipe be.Living 
vem buscando exercitar a gentileza em 
vários sentidos. “Envolvemos os nossos 
sentimentos nesse novo processo, 
procuramos acolher as famílias e seguir 
em frente. É um momento de respirar e 
entender que não vai ser fácil, mas que 
pode ficar cada dia mais significativo”.

[Na mídia]
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Você sabia que
temos um podcast?

Mas você sabe o que é um podcast?

Podcast é um conteúdo na forma de 
áudio, parecido com o rádio, com a 
diferença de que ele é gravado e fica 
disponível para o ouvinte escutar quando 
quiser, não precisando ser acompanhado 
em tempo real. A proposta do podcast é 
comunicar informação, conhecimento, 
ideias ou entreter. Depois de escolher 
o tema, é criado um programa ou um 
episódio para compartilhar o que se sabe 
sobre determinado assunto. 

Neste momento, professoras e crianças 
decidiram olhar para a memória 
escolar e lançar um questionamento, 
cada um para si: quais são as maiores 
riquezas de nosso processo de 
aprendizagem? O que realmente 
precisamos levar na nossa bagagem 
para atravessar um novo percurso e 
o que precisa ser feito para preservar 
aquilo que nos é mais rico?

Nasceu, então, a série “Diálogos com 
a comunidade”, com a participação 
especial de cada menino e menina, 
todos comunicando pensamentos 
próprios sobre o que eles elegeram 
como sendo um patrimônio a ser 
preservado na be.Living. Entre os 
patrimônios materiais elencados 
pelas crianças estão o parque, a 
quadra, o edifício, a sala de aula e a 
natureza que tem na escola. Entre os 

Você sabia que os desfiles de afoxé 
são considerados patrimônio 
cultural imaterial da Bahia? E que as 
matrizes do samba do Rio de Janeiro 
- como samba de terreiro, partido 
alto e de enredo, são patrimônio 
cultural do Brasil?

São riquezas como estas que estão 
sendo compartilhadas no podcast 
“Você sabia?”, do Year 5, trazendo 
curiosidades e notícias sobre o que 
as crianças estão aprendendo na 
be.Living.

[Cultura Digital]

Ouça o Podcast
do Year 5

patrimônios imateriais estão a própria 
aprendizagem, a forma de ensino, a 
aula da Mafu, a assembleia e o logotipo 
da escola.

Este podcast foi uma forma de avaliar 
os conteúdos trabalhados em História 
neste período e exercitar um novo 
modo de comunicação que vem 
ganhando cada vez mais espaço 
na vida moderna. Um jeito gostoso 
e criativo de aprender a utilizar as 
tecnologias digitais de informação 
e comunicação de forma crítica, 
significativa, reflexiva e ética.

O resultado foi muito interessante.
Clique no link abaixo para ouvir!
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Música na
primeira infância

“Venham todos, venham ver, 
nossa aula começar! A música 
está em todo lugar, é só saber 
escutar”.

Versos como este, de autoria do professor 
Vinícius Medrado, dão o tom divertido, 
natural e poético para que o aprendizado 
da música na primeira infância seja o 
mais orgânico, estimulante e prazeroso 
possível. A música, como fala a canção do 
professor, está espalhada mundo afora, 
manifestando-se no canto dos pássaros, 
no barulho da chuva, no som do vento e, 
dentro da gente, na batida deste tambor 
que é o nosso coração.

 Se prestarmos atenção, veremos, 
também, que todas as crianças, cada qual 
à sua maneira, gostam naturalmente de 
cantar, dançar, batucar, experimentar 
instrumentos e ouvir novos sons. A música 
e o movimento já estão lá dentro, inatos 

ao ser humano. O professor Vinícius 
afirma que o objetivo principal das aulas 
é, justamente, que as crianças continuem 
tendo um contato prazeroso com o 
universo musical. “Trabalhamos com um 
conceito de música ampliado que envolve 
basicamente quatro elementos que se 
complementam e interagem entre si: o 
lúdico - que é o brincar, o jogo, a diversão 
e o encantamento; o corpo - através da 
dança, do movimento, do toque e do 
afeto; o contexto – abordando diferentes 
culturas, textos e histórias; e a música 
propriamente dita - com os instrumentos 
musicais, os parâmetros do som, as notas, 
melodias e ritmos”.

A professora Julia Brettas, que também dá 
aulas para as turmas da Educação Infantil, 
fala sobre a importância de trazer para 
os encontros as brincadeiras de roda e as 
referências da cultura popular brasileira, 
que possibilitam que a criança viaje para 
as diferentes regiões do Brasil por meio de 
suas manifestações musicais. “Elas ficam 
curiosas quando levamos instrumentos 
que elas ainda não conhecem ou quando 
apresentamos uma nova música ou 
brincadeira. Ao mesmo tempo, vão 
criando um repertório e começam 
a sugerir e participar de forma ativa, 

[Repertório Cultural] demonstrando suas vontades e quais são os 
instrumentos preferidos”, conta.
Ela acredita que a música pode ser uma 
grande aliada das crianças neste tempo de 
quarentena, ajudando-as a se distanciar 
de sentimentos como solidão, insegurança 
e tédio que podem surgir por estarem 
em casa. “Acredito ser importante que as 
crianças escutem músicas, que possam 
inventar instrumentos, construir tambores 
com balde, fazer chocalhos, compor, brincar 
com as linguagens musicais, fazer shows, 
gravar as músicas que inventaram”. 

O professor Vinícius reitera que a música 
é sempre uma grande companheira. “Não 
aquela música de fundo só para evitar 
o silêncio. O silêncio também é muito 
importante. A música que é companheira 
é aquela que nos ajuda a sentir e expressar 
nossos sentimentos. Sabe aquela música 
que não dá para ignorar? Que emociona ou 
faz dançar? Acho que uma boa ideia para 
esse momento de isolamento é que os pais 
escutem músicas juntos com seus filhos 
e que compartilhem com seus pequenos 
algumas destas músicas que são especiais 
para eles”. Escolha a música que toca seu 
coração, convide as crianças para ir à sala
e aperte e o play!
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Expandindo a consciência 
através do brincar
Inspire e expire. Perceba como se sente. 
Observe o espaço do seu corpo quando 
está parado e quando está em movimento. 
Explore posturas como se fosse um 
cachorro, um gato, uma ponte, uma 
montanha. Sinta o ar que respira, que é 
invisível e que te sustenta. Experimente 
soltar este ar como se você fosse uma 
abelhinha...

São comandos como estes, cheios de 
referências da natureza, personagens e 
histórias, que podem tornar a prática de 
Yoga durante a infância pra lá de especial. 
Um jeito gostoso da criança compreender 
as possibilidades de seu corpo, de situar-
se no espaço externo, de experimentar-se 
em contextos de ação e de aquietamento, 
num aprendizado contínuo que vai sendo 
construído a partir de uma conexão entre 
o brincar e a consciência.

“Quanto mais a criança estiver confortável 
em seu próprio corpo, melhor ela irá se sentir, 
independente do lugar e dos desafios que ela 
encontre. Este trabalho de educação psicomotora 
através do Yoga ajuda a criança a dominar seu 
tempo e adquirir habilmente a coordenação de 
seus gestos e movimentos. Além desta parte 
ativa de movimentos e exploração do corpo, outra 
parte do trabalho é dedicada à introspecção e à 
exploração de seu mundo interior, através dos 

momentos de relaxamento e silêncio, em 
que a criança é convidada a fixar sua 
atenção para dentro de 
si, aprendendo a se 
concentrar e a viver 
em harmonia consigo 
mesma” – explica o 
professor Rudra, que 
dá aulas de Yoga para 
as turmas do Year 1 e 
Year 2.

Ele conta que as 
crianças recebem as 
propostas do Yoga 
com muita alegria pois 
ali reconhecem um 
momento de 
exploração não 

[Yoga em casa]
somente do seu corpo, mas também da 
expressão de seu movimento próprio ou, 
em outras palavras, da expressão da sua 
individualidade. 
“Eles se sentem muito felizes por 
experimentar técnicas de relaxamento 
e desfrutar da sensação de calma e 
tranquilidade em um ambiente que 
reconhecem como acolhedor e seguro”, 
diz o professor.

Olhando para este período específico de 
nossa história, em que estamos sendo 
convocados a ficar dentro do espaço de 
nossas casas, e adaptar nossas rotinas 
de estudo e de trabalho, os ensinos do 
Yoga podem ser de grande colaboração, 
ajudando a manter o equilíbrio e a saúde 
do corpo e da mente.

Para as crianças, especificamente, que 
estão tendo que lidar com a novidade de
uma educação a distância que, por si só, 
já é muito desafiadora, e também com o
distanciamento dos amigos, dos 
professores e da rotina escolar, está 
sendo muito importante prosseguir 
com a aulas de Yoga, via transmissões 
online. Um momento que permite à 
criança relaxar, se divertir, mexer seu 
corpo e, sobretudo, se conectar com as 
maravilhas da natureza e do universo 
que, parecem estar muito distantes agora, 
neste contexto de isolamento, mas que, 
na verdade, podem ser trazidas bem para 
perto, dentro da gente. É só respirar e se 
conectar!
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