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Mensagem de boas vindas e esclarecimentos 
 

Damos as boas vindas a todas as famílias e crianças em mais um ano no NDI e 
também para trazer algumas informações importantes. 

Esse ano está começando diferente dos outros, pois não vamos poder recebê-los 
pessoalmente por enquanto.  

Esse mês estamos completando 1 ano de afastamento do convívio cotidiano no NDI 
por causa da pandemia da Covid 19, provocada pelo novo coronavírus.  

Falando em nome de todos os profissionais do NDI, posso afirmar que nós ansiamos 
pela retomada do trabalho presencial, podendo nos encontrar e voltar a conviver com as 
crianças, que são a razão da existência do NDI. 

No entanto, ainda não temos condições de saúde e segurança para tal. Estamos 
vivendo um momento extremamente crítico da pandemia, em termos de taxas de 
contaminação, de mortes e de ocupação da rede hospitalar. Não temos consolidado no país 
ou mesmo no Estado, na nossa cidade, um controle do processo pandêmico. 

É importante considerar que a Educação Infantil é uma etapa de ensino em que a 
interação próxima, com contato físico é bastante intensa devido às características da faixa 
etária com a qual trabalhamos. O compartilhamento de objetos, a brincadeira coletiva, o colo, 
o abraço, as demonstrações de afeto são parte do cotidiano pedagógico. E por isso, pensar 
sobre o retorno presencial além de um desafio, é também uma responsabilidade muito 
grande com a vida das crianças, suas famílias e de todos os profissionais que atuam junto a 
elas. 

Destacamos que ainda não há previsão de data para o retorno presencial. O único 
dado concreto que temos no momento é a Portaria nº 379/2020/GR que decidiu: “Prorrogar, 
até 22 de maio de 2021, a suspensão das atividades presenciais de ensino em todos os níveis, 
em todas as unidades da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).” No entanto, essa 
portaria pode ser revogada antes desse prazo, ou prorrogada para mais tempo. 

Vale informar que há uma comissão, com representação de diferentes categorias da 
comunidade escolar, que vem trabalhando desde maio de 2020 na construção do nosso Plano 
de Contingência, que traz princípios, recomendações, cuidados importantes e protocolos de 
saúde para o retorno das atividades presenciais no NDI. Para o desenvolvimento do Plano 
foram utilizados diversos documentos oficiais publicados por órgãos nacionais e 
internacionais e entidades sanitárias locais. Esse plano será atualizado na medida em que 
novas recomendações forem publicadas. A comissão também está organizando um curso de 
atualizações de saúde para o retorno das atividades semipresenciais e presenciais no 
NDI/UFSC voltada aos servidores, estagiários não-obrigatórios e famílias para que todos 
estejam bem esclarecidos e capacitados em relação aos protocolos necessários ao retorno 
presencial.  
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Esse plano já foi aprovado pelo Colegiado do NDI e pelo Conselho de Unidade do 
Centro de Ciências da Educação, ao qual nós estamos diretamente vinculados, e 
posteriormente será encaminhado à Reitoria para validação após análise da Comissão 
Permanente de Monitoramento Epidemiológico da Covid-19 da UFSC. 

Essa tramitação é necessária e indispensável porque o NDI é uma unidade de 
Educação Básica da UFSC. Então, nossas especificidades são consideradas e estão expressas 
no nosso Plano de Contingência, mas não podemos tomar nenhuma decisão nessa área sem 
a validação das instâncias cabíveis no contexto da UFSC. 

Para facilitar o acesso às notícias sobre a tramitação do plano, criamos uma aba 
específica no site do NDI contendo as informações mais atualizadas sobre isso. 

E enquanto não há previsão do retorno presencial, o NDI vem realizando atividades 
pedagógicas de aproximação virtual com as famílias e crianças. Essas atividades não são uma 
transposição do trabalho pedagógico feito de forma presencial para o remoto, pois isso, além 
de contrariar os nossos princípios pedagógicos e não encontrar dispositivos legais, sequer 
seria possível. Elas se configuram como ações de cunho pedagógico propostas pelos 
professores tendo como principal finalidade manter o contato entre o NDI e vocês, crianças 
e famílias, conforme orientado pelo Conselho Nacional de Educação e pela legislação vigente.  

Enquanto durar a suspensão do atendimento presencial, a frequência e a 
caracterização dessas atividades pedagógicas, serão definidas ao longo do processo pelos 
professores, em conjunto com as famílias, de acordo com o que for fazendo sentido para as 
crianças e suas famílias nesse momento. Inclusive, a participação nessas propostas é 
facultativa. 

A primeira iniciativa de aproximação virtual foram as entrevistas individuais 
realizadas no final de fevereiro. Os dados coletados servirão de subsídio para as decisões 
institucionais em relação à organização do nosso trabalho em 2021. Os principais dados, 
resguardadas as questões éticas de sigilo, serão divulgados em breve à toda comunidade 
escolar do NDI, juntamente com informações relativas à avaliação institucional de 2020 feita 
pelos profissionais. 

Convidamos vocês a continuarem esse diálogo com o NDI, tanto com os professores 
diretamente ligados aos grupos de crianças, como com os demais profissionais e com a 
gestão. Estamos à disposição para esclarecer as dúvidas. E mais do que isso, desejamos 
construir junto com vocês essa aproximação virtual, bem como contar com vocês na 
preparação para o retorno seguro das atividades presenciais. 

Pedimos que permaneçam atentos aos e-mails, ao site do NDI, ao nosso canal no 
Youtube e, pra quem desejar, há um grupo de WhatsApp somente para recados às famílias.  

Nosso desejo é um 2021 vivido com responsabilidade, envolvimento, trabalho 
coletivo, e sobretudo muita esperança de que em breve, teremos condições de nos encontrar 
presencialmente. 

Um abraço caloroso, ainda que virtualmente, de toda a equipe do NDI. 


