
 

 CADERNO 
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 Acolhimento
ConVIDA



'Ser acolhido para acolher'

Acolhimento ConVIDA

COMO RECOMEÇAR DE FORMA REMOTA?

Um acolhimento que ConVIDA alunos,
professores/profissionais e famílias a se sentirem seguros
e acolhidos fortalecendo os vínculos com a escola.



Os Cadernos “Acolhimento ConVIDA” constituem um instrumento
inspirador para um novo olhar sob o ambiente escolar. Neles propõem-
se diversas atividades a serem desenvolvidas de forma remota, que
primam pela construção de um ambiente escolar harmônico e acolhedor. 
Recomendamos que haja uma apresentação de seu conteúdo ao corpo
docente da Unidade Escolar. Seguem abaixo os segmentos
contemplados:
a. Educação Especial.
b. Educação Infantil.     
c. Ensino Fundamental I.
d. Ensino Fundamental II.
e. Programa de Educação de Jovens e Adultos.



Escuta Ativa da equipe escolar:
preparando para o acolhimento 

Sugestões de perguntas para serem utilizadas em uma roda de conversa virtual com a equipe escolar:

a. Quais conhecimentos que foram adquiridos no período de afastamento social (por estudo ou vivência)? 

b. Quais os desafios que foram superados?

c. A ambiente escolar tem um caráter dinâmico movimentado: nele verificamos vários sentimentos como alegria,
segurança, companheirismo etc. Como podemos transcender os “muros da escola” através das novas
possibilidades de trânsito pelos saberes? De que forma nossa Unidade  Escolar poderia fazer isso?

d. Quais as estratégias pedagógicas foram criadas para atender as demandas cognitivas e socioemocionais dos
estudantes?

e. Das experiências vivenciadas, quais delas poderiam se tornar uma prática pedagógica na rotina escolar?
Adicionar um pouquinho de texto?



Orientações gerais

Promover lives  pedagógicas para os estudantes
Lives

Utilizar os cadernos temáticos sugeridos 
Rioeduca em Casa

Utiizar as videoaulas sugeridos 
Rioeduca na TV

Utilizar as ferremantes digitais (Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp)
para promover atividades remotas interativas

Atividades Interativas

Buscar entender o motivo pelo qual alguns estudantes não participaram das
atividades de Acolhimento Remoto

Identificação dos estudantes infrequentes

Alinhar o planejamento  para que as 20 horas semanais de atividades remotas 
 sejam distribuídas pelos dias  do acolhimento

Gestão Escolar



 Grupo Temáticos das Atividades

Sustentabilidade
 

Ludicidade
 

 Artístico
 

Leitura
 



 Caminhos

Artes Cênicas Música Danças

Mídias Cinema  Artes Visuais
Atividades

Lúdicas

Leitura



DINÂMICAS REMOTAS
ACOLHEDORAS
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Dinâmicas - Possibilidades 
Cada aluno em sua casa

 

Questionários/FORMS– Toda Comunidade Escolar.
Escuta e Mapeamento

WhatsApp como ferramenta – uso direcionado;
 Alô, Quem Fala?

Toda comunidade escolar, porém em grupos distintos:
Grêmio, CEC e Representatividades.

Roda de Conversa (virtual)

Conversa virtual: toda comunidade escolar, porém em
grupos pequenos e distintos.

Diálogo Inicial
Exposição (Desenhos/Pinturas) - Muro externo da escola, pode
ser  um varal com pregadores .

Saudades da Escola

Instagram da Escola com mediador.
Mural Virtual
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Dinâmicas - Possibilidades
Cada aluno em sua casa 

 

Local externo para que os estudantes depositem “desejos”,
“sonhos” que gostariam que acontecessem nesse retorno
das atividades.

Caixinha de Correio de Desejos

Histórico da Escola – Exposição de Fotos nas redes
sociais da Unidade Escolar.

Escola Viva

Criar uma rotina semanal de acolhimento, sempre
estimulando a fala,, especialmente de sentimentos e
sensações (fotos, mensagens).

Painéis Virtuais

Criar um canal  no YouTube, e/ou perfil no Instagram e
promover lives sobre o tema de interesse dos estudantes

Lives

Sensibilização, por meio de um vídeo, música ou
meditação, considerando o grupo que será atendido.

Trabalhando a Autoestima

Escolher uma música “tema” para o retorno e, por meio dessa obra,
trabalhar diversas linguagens: artes (cênicas e visuais), leitura, corpo
e movimento – Ex. “Como uma Onda – Lulu  Santos”.

Música

Logo, Slogan e Jingle – Pode ser um Concurso com as Escolas.
Produto da REDE



Dinâmicas - Possibilidades
Cada aluno em sua casa

 

O dinamizador deve ler um texto ou apresentar uma música, que sensibilize, aos alunos. Deve
incentivar os alunos a pensarem e expressarem o que consideram importante para uma vida feliz
para si, para os outros e para todos. O dinamizador pode ir registrando palavras e expressões que
surgirem. Os alunos, coletivamente, e com a colaboração do dinamizador, devem produzir um texto
com rima. Depois, devem ser incentivados a dar musicalidade à letra da música produzida. O
dinamizador pode propor gravar os alunos cantando a música criada pelo grupo. É possível criar
um breve tutorial para a fabricação de objetos que emitem sons diferentes com aproveitamento de
material reciclado (garrafas pet com diferentes preenchimentos, latas etc.), sempre respeitando as
regras de ouro e evitando troca de materiais.

Som e vibração pela vida feliz  (Atividade Síncrona)

O objetivo dessa atividade é avaliar os fatos bons de nossa vida. 
Descrição da Atividade - o dinamizador pode motivar o exercício da seguinte maneira: "Diariamente,
todos nós recebemos notícias, boas ou más. Algumas delas foram motivos de grandes alegrias e,
por isso, as guardamos com perfeita nitidez. Vamos  recordar algumas dessas boas notícias e
postar no Mural Virtual 

Boas notícias - Jornal Virtual 
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Dinâmicas - Possibilidades
Cada aluno em sua casa

 

O dinamizador apresenta uma palavra e os alunos deverão cantar uma música que
tenha aquela palavra. Depois, os alunos poderão - eles mesmos - propor palavras para
os colegas cantarem.

Brincadeira musical: Qual é a música? (Atividade Síncrona)

Ouvir os jovens. Ter uma escuta sensível às crianças. Deixar elas falarem sobre o
coronavírus e esse período longe da escola. Conversar sobre as dúvidas delas em
relação ao assunto.

Bate - Papo - Virtual 

Propor aos alunos que escrevam uma (1) palavra que represente o que eles aprenderam
na quarentena  e o que eles vão deixar para trás. Colocar as palavras  em painel 
virtual

Painel Virtual: “O que trago comigo” e “O que deixo para
trás”



Dinâmicas - Possibilidades
Cada aluno em sua casa
(Atividades Síncronas) 

Ler texto e dialogar com os alunos sobre valores e atitudes fundamentais para a vida
coletiva feliz e saudável. Anotar ou solicitar que os alunos anotem, em tiras de papel, as
palavras definidas coletivamente que expressam o que é fundamental. Criar mural com
escada para vida feliz e saudável. Coletivamente, os alunos podem definir em que
degrau será colada cada tira de papel com as palavras. Os degraus podem ser
desenhados e pintados, ou utilizando materiais recicláveis ou galhos de árvores que
estiverem disponíveis.

Escada para vida feliz e saudável 

Dialogar sobre a importância da união para enfrentar desafios e construir uma
sociedade de paz, harmonia e saúde. Pode ser realizada a leitura de um texto adequado
ao tema e apropriado à faixa etária. O dinamizador pode propor um desenho ou levar
pronto para recortar figuras de folhas ou frutos para compor um mural/painel que
destaque a árvore da união. Importante destacar que todas as pessoas são importantes
e que cada um tem a responsabilidade de fazer sua parte para um mundo e uma vida
melhor, enfrentando os desafios que surgirem. Os alunos devem colorir os frutos ou
folhas com palavras importantes para conseguirmos realizar coletivamente uma
sociedade melhor e uma vida com felicidade e saúde.

Árvore da União

 



Dinâmicas - Possibilidades
Cada aluno em sua casa

 

O dinamizador apresenta uma palavra e os alunos deverão cantar uma música que
tenha aquela palavra. Depois, os alunos poderão - eles mesmos - propor palavras para
os colegas cantarem.

Brincadeira musical: Qual é a música? (Atividade Síncrona)

Ouvir os jovens. Ter uma escuta sensível às crianças. Deixar elas falarem sobre o
coronavírus e esse período longe da escola. Conversar sobre as dúvidas delas em
relação ao assunto.

Bate - Papo - Virtual 

Propor aos alunos que escrevam uma (1) palavra que represente o que eles aprenderam
na quarentena  e o que eles vão deixar para trás. Colocar as palavras  em painel 
virtual

Painel Virtual: “O que trago comigo” e “O que deixo para
trás”



Não podemos esquecer simplesmente tudo o que passamos em 2020, mas podemos lembrar os
aspectos que destacam a solidariedade e o aspecto humanitário. Nesse sentido, essa atividade vai
tratar do simbolismo do heroísmo na vida real, valorizando os profissionais que, num ano tão difícil,
foram muito importantes para salvar vidas. Assim, o dinamizador vai criar pequenas histórias onde, em
vez de heróis da Marvel ou da DC (tão populares entre as crianças) profissionais da saúde, da imprensa
e da educação sejam destacados por suas práticas profissionais, seja salvando vidas, informando a
população ou levando informação e atividades online para tantos os alunos no ano passado. Deste
modo, podemos também falar da importância das famílias nesse período, buscando a valorização
desses laços, independente do tipo de família de cada aluno.

Um herói da vida real.

Dinâmicas - Possibilidades
Cada aluno em sua casa

 



Dinâmicas - Possibilidades
Cada aluno em sua casa
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Material: 10 garrafas PET (de refrigerante), jornal, fita crepe, folhas de papel usado de um
lado só, canetas,  canetinhas  e todo material útil para fazer um belo desenho. 
Como fazer: pegue as 10 folhas de papel e faça um círculo bem no meio da folha, o círculo
deve ter mais ou menos o tamanho da sua mão fechada. Dentro da cada círculo escreva um
numero de 1 a 10. Pinte as folhas como quiser, se fizer todas parecidas, o boliche ficará mais
legal!  Dobre a folha de jornal 4 vezes e corte nas dobras, cada folha renderá 16 pedaços de
jornal. Com cada pedaço do jornal, faça bolas do tamanho de uma tampa da garrafa e encha
as garrafas posicionando a folha desenhada nas paredes de dentro da garrafa. Pegue folhas
de jornal inteiras, amasse até formar uma bola e passe bastante fita crepe envolvendo a bola
para deixá-la firme e pesada. 
Desenvolvimento: Coloque as garrafas como se fossem os pinos do boliche. A uma distância
de pelo menos cinco metros, role a bola no chão, em direção às garrafas para tentar derrubá-
las. A pontuação do jogo é calculada de acordo com os números correspondentes às garrafas
que forem derrubadas.   Sugerir que brinquem com os familiares e depois compartilhem a
experiência. 

Reciclagem Criativa - Boliche de Garrafa Pet
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A Gerência de Leitura possui em seu canal 182 vídeos de contações de histórias que
atendem a todos os segmentos da Rede. Esses podem ser utilizados durante o
acolhimento tanto presencial como remoto. Nos vídeos há propostas de atividades a
serem desenvolvidas a partir das histórias que podem (e devem!) ser enriquecidas
pelos professores. 

Sala de Leitura Virtual 

https://www.youtube.com/c/SaladeLeituraSMECarioca/videos



Dinâmicas - Possibilidades 
Cada aluno em sua casa

 

Rioeduca na TV
https://www.youtube.com/watch?v=zAL-aoJzr9w&list=PLPdaje007PVi-

YnBLnw_9JQNvNzPVuk85&index=29

Rioeduca em Casa
https://drive.google.com/file/d/1FMgGK4D2Y8fjWV4fmRNwG7N1wVldX2rl/preview

https://drive.google.com/file/d/14t0Y0hyERvPx-3myk4wIztA7uuwq8Oi_/preview

Movimentando com atletismo - Fundamental I

Rioeduca na TV
https://www.youtube.com/watch?v=QrN5GBbuvns&list=PLPdaje007PVi-

YnBLnw_9JQNvNzPVuk85&index=23

Rioeduca em casa
https://drive.google.com/file/d/1FMgGK4D2Y8fjWV4fmRNwG7N1wVldX2rl/preview

https://drive.google.com/file/d/14t0Y0hyERvPx-3myk4wIztA7uuwq8Oi_/preview

Lançando no atletismo - Fundamental I
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Rioeduca na TV
https://www.youtube.com/watch?v=BN-Kk0ARgn0&list=PLPdaje007PVi-

YnBLnw_9JQNvNzPVuk85&index=22

Rioeduca em Casa
https://drive.google.com/file/d/1FMgGK4D2Y8fjWV4fmRNwG7N1wVldX2rl/preview

https://drive.google.com/file/d/14t0Y0hyERvPx-3myk4wIztA7uuwq8Oi_/preview

Saltando com atletismo - Fundamental I

Rioeduca na TV
https://www.youtube.com/watch?v=WfKqRHypuLM&list=PLPdaje007PVi-

YnBLnw_9JQNvNzPVuk85&index=21

Rioeduca em Casa
https://drive.google.com/file/d/1FMgGK4D2Y8fjWV4fmRNwG7N1wVldX2rl/preview

https://drive.google.com/file/d/14t0Y0hyERvPx-3myk4wIztA7uuwq8Oi_/preview

Brincando e Movimentando com o atletismo- Fundamental I
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Rioeduca na TV
https://www.youtube.com/watch?v=c7lYogaTrfM&list=PLPdaje007PVi-

YnBLnw_9JQNvNzPVuk85&index=8

Educação Física Inclusiva - Fundamental I

Rioeduca na TV
https://www.youtube.com/watch?v=68hkImWKVUI&list=PLPdaje007PVi-

YnBLnw_9JQNvNzPVuk85&index=6

Boas práticas em Educação Física - Fundamental I

Rioeduca na TV
https://www.youtube.com/watch?v=KL3OEvcCk1M&list=PLPdaje007PVi-

YnBLnw_9JQNvNzPVuk85&index=28

Rioeduca em Casa
https://drive.google.com/file/d/1J4Z5dfXz270kJDToa4Foh_DAG-a7A3oz/preview

M4 nas escolas 1- Fundamental I
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Rioeduca na TV
https://www.youtube.com/watch?v=9b-

GFkXFYmk&list=PLPdaje007PVi2o3x68yfqWrG6hyV4Iku8

Rioeduca em Casa
https://drive.google.com/file/d/1A0IHWScW1xeCCpTdL124iBggfSWg3DHv/preview

Cidadania e Sustentabilidade

Rioeduca na TV
https://www.youtube.com/watch?v=4uNwb2_Qiq0

Rioeduca em Casa
https://drive.google.com/file/d/1nLZ2j5xmdW8EFBxA8QiZxjwVRUrSANTG/preview

Consumo e Descarte
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Rioeduca na TV
https://www.youtube.com/watch?v=xiMtDuV-6ts

Rioeduca em Casa
https://drive.google.com/file/d/1Ln_XVS-l9_pXpByaz2EEA53H0yKPpBEh/preview

Bem Estar e Sustentabilidade

Rioeduca na TV
https://www.youtube.com/watch?v=wuOL5VPIC2w

Rioeduca em Casa
https://drive.google.com/file/d/1C6EX-QukNpGhbCbcvDEbGRvki6sSNu-O/preview

Preservação de Ecossistemas
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Rioeduca na TV
https://www.youtube.com/watch?v=m6YF4qEmIw4

Rioeduca em Casa
https://drive.google.com/file/d/1scOe_7JeLhF61q28

36LjooGpHP3eFpRv/view?usp=drivesdk

Africanidades
Rioeduca na TV
Dança Criativa  -    https://www.youtube.com/watch?v=cKgGhf96OnU

Dança Popular I -    https://www.youtube.com/watch?v=AMvCEtgxUm8

Ballet  -   https://www.youtube.com/watch?v=svvg5nyi0Dg

Jazz  -   https://www.youtube.com/watch?v=AEoOGLQBtWY

Rioeduca em Casa
https://drive.google.com/file/d/1J4Z5dfXz270kJDToa4Foh_DAG-

a7A3oz/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1YQc-

HX4XBtTKjYeid4h4gVJS_HaXpuqb/view?usp=drivesdk

Mostra de Dança
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Fale conosco

Telefone
(21) 2976-2291, (21) 2976-2336,  (21)
2504-0091 ou (21) 2976-3136.

Endereço de E-mail
cpecsme@rioeduca.net

 

CEIEC - Coordenação de Educação
Integral e Extensão Curricular


