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Aos pais e meninos dos jardins de Infância
Em tempos conturbados como os que estamos a viver, em casa, longe do jardim de infância onde
os dias eram marcados pelos abraços, os risos e corridas das crianças pensamos em criar condições
para que as crianças se possam voltar a encontrar e a aprender em grupo.
Consideramos que estes tempos estranhos são (ou terão de ser) acima de tudo, tempos de
interações, brincadeiras, descobertas e vivências, de relações, momentos, acima de tudo, para
serem vividos em família.
E assim sendo, propomos realizar semanalmente duas/três videoconferências com a participação
das crianças do (grupo de referencia). Nestas videoconferências pretendemos acompanhar,
manter o contacto, a memória coletiva do espaço tempo do jardim de infância, cuidar de
alimentar as relações cortadas à força pelo vírus.
Também falaremos da importância de brincar, de fazer coisas juntos mas também da autonomia
das crianças, da participação nas tarefas domésticas, da oportunidade para experimentar novas
receitas, e dos objetos que existem em casa, como são, para que servem e poderão servir, dos
livros que há lá em casa, das histórias que os mais velhos contavam e contam, de estarmos tristes e
contentes e de como é importante ouvir o que as crianças têm para nos dizer.
Vamos deixar que as crianças contem o que estão a fazer em casa, o que vêem das suas janelas.
Vamos deixá-las mostrar os seus brinquedos, as suas casas, os seus irmãos, os seus animais de
estimação... assim, vamos “manter o jardim de infância aberto" online para intensificar afetos…
Contamos que as videoconferências tenham início entre esta e a próxima semana, para o que
todas as famílias devem instalar – Cisco Webex Meetings Gratuito. Estamos convictos que nem todos
vão conseguir e que as primeiras vezes pode não correr tão bem para todos Nesta solução que
está a ser disponibilizada de forma gratuita por 3 meses, podem estar ligadas na mesma chamada
ate 100 pessoas.
O link de acesso à videoconferência é único para cada sala de referência, e deverá ser divulgado
por email para cada família.
Envio-vos abaixo a informação sobre o programa de videoconferência – Cisco Webex Meetings
Gratuito - para que o possam instalar e receber mais esclarecimentos:
https://gblogs.cisco.com/pt/2020/03/16/webex-meetings-para-e-escolas/
As conferências vão funcionar em dias da semana e horários fixos. (informação por email).
Salientamos ainda, se pretende que sejam espaços abertos de interação e comunicação aos
quais as famílias podem recorrer caso tenham essa oportunidade e disponibilidade, reforçando o
caracter não-obrigatório das mesmas.
Contamos com todos e esperamos que mesmo dentro deste tempo “estranho” as crianças possam
continuar a ser crianças protagonistas da sua aprendizagem!
Equipas dos Jardins de Infância

