
A Ç Õ E S P E D A G Ó G I C A S



        Desde o início da pandemia, a Escola Videira tem acom-
panhado atentamente os desdobramentos provocados por 
essa crise no Brasil e no mundo. Estamos sensíveis aos 
acontecimentos e dedicando-nos incansavelmente a aten-
der toda a nossa comunidade: alunos, pais e colaboradores. 
Mais do que nunca, vivenciamos um momento de conexão 
e interdependência. 

        Pela necessidade de distanciamento social devido à 
epidemia da COVID-19, temos adotado estratégias de ensino 
não presencial para garan�r a con�nuidade das a�vidades 
curriculares, integrando a tecnologia no processo ensino-
aprendizagem.



 Descobrimos, diariamente, novas maneiras de 
interação com nossos alunos e temos planejado experiências 
de aprendizagem diferenciadas, de modo que a conexão e a 
aproximação com a escola aconteçam, mesmo que 
virtualmente, da maneira mais tranquila e esclarecedora 
possível. Nossos professores estão elaborando e ministrando 
aulas diárias, preparando a�vidades diversificadas e 
avaliações, a fim de manter o contato com nossos alunos e dar 
con�nuidade ao processo educacional. 

Estamos passando por uma experiência massiva de educação on-line 
que nos mantém cada dia mais obs�nados em fazer uma 
escola cada vez melhor.



 Eis algumas estratégias adotadas neste primeiro 
semestre de 2021: 

  Temos em nossas mãos o desafio de manter a ro�na 
das aulas, a�vidades, estudos e avaliações dos nossos alunos.



EDUCAÇÃO



          Inves�mos ainda mais na ludicidade em nossas aulas de 

Musicalização, Inglês, Educação Física e Balé. A ação de brincar 

proporciona o desenvolvimento integral da criança. Faz parte 

da sua formação. 



 A psicomotricidade foi amplamente es�mulada. Ela é 

essencial no desenvolvimento das crianças, pois através dela, 

se aprende sobre a consciência corporal, habilidade essencial 

para que se execute melhor os movimentos, 



bem como os aspectos cogni�vos como: raciocínio, atenção e 

memória. 



           Acontecerá na Educação Infantil o primeiro 

Sarau Literário, momento de despertar o prazer 

pela leitura e cultivar a imaginação e criatividade 

desde a infância. 



ENSINO



Muitas crianças iniciaram o ano com dificuldades pedagógicas 
devido ao ano a�pico que �vemos em 2020. Com o obje�vo de 
superarmos tal desafio, e para melhorar o desempenho dos 
alunos em sala de aula, trabalhamos com professoras de apoio 
pedagógico. 



Pais & filhos



C Ú P U L A D O C L I M A

2 0 2 1



 Para que a educação aconteça de forma plena é preciso ter 
em mente que a família esteja presente na vida escolar dos 
alunos. Ou seja, é preciso uma interação entre ambas. Para 
facilitar a comunicação, propiciou-se reuniões individuais com 
os pais. Tais momentos reforçam o vínculo, a parceria e a 
aliança entre a família e a escola o que colabora com o sucesso 
dos alunos.



Os alunos de 4º e 5º ano fizeram simulado que fez parte do 
processo avalia�vo e da composição de notas. 



No 5º ano, os alunos �veram aulas com professores 
especialistas, nas disciplinas de Redação e Matemá�ca. 

 Os projetos de educação financeira e empreendedorismo, 

acontecerão no segundo semestre, para alunos de 3º a 5º ano.



SALA 
MULTIFUNCIONAL



 Temos em nossa ins�tuição um espaço pedagógico, 
com profissionais competentes onde se realiza o atendimento 
educacional especializado dentro do sistema de ensino como 
apoio de complementação e suplementação com a função 
garan�r o acesso ao conhecimento.



Com amor, as famílias são acolhidas, através das crianças, 

considerando-se a individualidade, viabilizando assim, o bem-

estar emocional no ambiente escolar.



ENSINO



 Para a�var os alunos no quesito produ�vidade, as 

avaliações seguiram um modelo diferenciado. Propusemos 

que metade da nota fosse de a�vidades diárias, tarefas, 

trabalhos, entre outros. Deixando, portanto, o aspecto qualita-

�vo sobrepor-se ao quan�ta�vo.

          Oportunizamos atendimento individual a alunos com 

comorbidades. 



 C a d a  p r o f e s s o r  u � l i z o u  f e r r a m e n t a s  d e 

acompanhamento individual das a�vidades escolares.  Além 

de permanecerem disponíveis para os alunos através das redes 

sociais e aplica�vos de mensagem instantânea.



 Nas aulas de Redação, com o obje�vo de mo�var, 
proporcionar o hábito de escrever e reescrever os textos, 
fomentar o aperfeiçoamento da prá�ca da escrita dos(as) 
estudantes, assim como prepará-los para o Ensino Médio é que 
produzimos textos con�nuamente, com entregas quinzenais 
avalia�vas e a parceria de uma corretora especializada no 
modelo ENEM.



 Fizemos uso da metodologia a�va, através da qual 
habilidades e competências são alcançadas a par�r da prá�ca e 
atuação dos educandos.

 Realizamos a Cúpula do Clima da Escola Videira - uma 
rodada de palestras protagonizadas pelos estudantes com 
obje�vo de desenvolver conhecimentos, habilidades e 
competências explorando os variados aspectos climá�cos, 
associados aos princípios da Palavra de Deus. 





          Os alunos da Escola Videira são contemplados com 
bolsas, pelos melhores colégios de Ensino Médio de Goiânia. 
São elogiados por seu desempenho acadêmico e habilidades 
sócio emocional.

 A nova realidade revelou, para os educadores 
cristãos, uma oportunidade de avançar e se apropriar de novas 
ferramentas e tecnologias.

ALUNOS DESTAQUE



 Nossos colaboradores se destacam pela cria�vidade, 
integração e proa�vidade, demonstrando uma enorme 
capacidade de adaptabilidade, habilidade imprescindível nas 
equipes de trabalho.



 O currículo em tempos de COVID-19 se manterá 
dando con�nuidade aos planejamentos e será adequado nas 
proposições dos planejamentos estratégicos e de acordo com 
os recursos digitais. Avaliações do processo de ensino-
aprendizagem serão realizadas de modo frequente, buscando 
adequar e sempre elevar os níveis de efe�vo aproveitamento. 
As adaptações das aulas remotas variam, gerando em alguns 
casos maior produ�vidade e cons�tuindo a melhor opção para 
a manutenção e con�nuidade do ambiente escolar, além de 
ampliar as habilidades e competências dos alunos na área da 
tecnologia e na cultura digital, aspectos fundamentais na 
educação da contemporaneidade e contemplados na BNCC.

Equipe Pedagógica
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“Ainda em tenra idade, devem as crianças ser ensinadas a ler, 
a escrever, a compreender os números, a fazerem suas 
próprias contas. Podem prosseguir passo a passo neste 

conhecimento. Mas, antes de tudo, deve ensinar-se-lhes que 
o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.”



“A verdadeira educação não desconhece o valor dos 
conhecimentos cien�ficos ou aquisições literárias; mas acima 
da instrução aprecia a capacidade, acima da capacidade, a 

bondade, e acima das aquisições intelectuais, o caráter.”



“A verdadeira educação não desconhece o valor dos 
conhecimentos cien�ficos ou aquisições literárias; mas acima 
da instrução aprecia a capacidade, acima da capacidade, a 

bondade, e acima das aquisições intelectuais, o caráter.”
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