O desemparedamento dos espaços e a natureza como possibilitadores potentes de novas
aprendizagens: diferentes cenários para a reabertura das escolas.
“A educação desemparedada molda atitudes e internaliza valores tão profundos quanto subjetivos como,
por exemplo, as regras sociais e os processos educativos dos povos originários, aqueles que têm a floresta
como casa, como escola, como mestra e guardiã da sabedoria ancestral...A floresta educadora nos
transmite o movimento (mesmo aquele dentro de nós, os desejos), a sua dinâmica. E nós aprendemos com
ela a sobreviver na abundância, na colaboração, na cooperação e nos ciclos da vida.”
Rafael Crooz¹, A floresta educadora - na prática a teoria é outra.
Criança e Natureza - Instituto Alana

Equipes escolares,

Temos o prazer de anunciar a todos a IV SAP, que desta vez, está trazendo inovações para se adaptar ao
cenário que nos cerca.
A primeira delas surgiu devido aos tempos tão longos de distanciamento, tempos que nos evidenciaram o
quanto o contato físico é essencial às relações, aos vínculos afetivos e à aprendizagem. Gostaríamos,
portanto, que o convite da IV SAP chegasse até vocês fisicamente, de forma acolhedora.
Escolhemos então entregá-lo por meio de uma “Caixa Convite”, contendo fomento ao ano escolar
desafiador que teremos pela frente e levando às equipes uma proposta que permeará todas as atividades
durante o evento: o desemparedamento dos espaços e a natureza como possibilitadores potentes de novas
aprendizagens.
O processo de criação do logotipo surgiu da necessidade de expressar pela arte o tema da SAP. Contamos
com a parceria da nossa querida supervisora do Núcleo de Arte, Mazu, que com talento e sensibilidade,
conseguiu representar graficamente a essência da ideia que queríamos transmitir.
A duração da IV SAP também terá mudanças. O evento será estendido até o mês de julho de 2021,
tornando-se não apenas uma Semana, mas um Semestre de Atualização Pedagógica.
A abertura do evento acontecerá nos dias 25 e 26 de janeiro, com 4 palestras que serão transmitidas pelos
canais da TVTEC (Youtube, Facebook e Canal 24 NET), às 9 horas e às 14 horas, as quais participarão todos
os educadores da rede municipal e as famílias serão convidadas a prestigiar.

Entre o período de fevereiro a junho, realizaremos uma Live ao mês, sempre às quartas-feiras, com o
objetivo de atender às demandas formativas recorrentes das novas práticas instituídas e subsidiar as
necessidades do novo contexto escolar.
Encerraremos o evento nos dias 22 e 23 de julho, na ocasião do retorno das férias escolares, com a
participação presencial e remota dos educadores em vivências e workshops que acontecerão em inúmeros
espaços da cidade: parques, praças, jardins, ruas, museus, biblioteca, teatro, etc. (todos os protocolos
sanitários de segurança prescritos à época serão considerados).
Vários motivos nos levaram a oferecer a IV SAP em formato diferente de suas versões anteriores. O primeiro
deles diz respeito a não aglomeração de pessoas, portanto as primeiras palestras acontecerão em modelo
remoto. Além disso, sabemos da necessidade das equipes escolares estarem reunidas neste início de ano
letivo com o objetivo de realizarem o planejamento focado na reorganização da escola para receber os
alunos e famílias seguindo todos os protocolos sanitários, adequando os espaços externos e planejando o
ensino híbrido e/ou remoto.
Levamos em consideração também, as avaliações das edições anteriores da SAP, nas quais foi sugerida, por
um grande número de educadores, a realização do evento após o período de planejamento, do
acolhimento dos novos professores à equipe escolar e da adaptação dos alunos. Portanto consideramos
pertinente realizá-la em período diferente em 2021, optando por oferecer a abertura do evento no início
do ano letivo e as outras atividades no decorrer do semestre.
Finalizamos convidando todas as equipes a realizarem a proposta “Caixa da Natureza” ², que se encontra
explicitada mais adiante. Salientamos que a participação efetiva de todas as escolas é fundamental, pois
será inspiradora às demais equipes no planejamento do próximo ano.
Contamos com vocês!
Um excelente retorno a todos!
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¹ Rafael Crooz (em artes) é pai, mestre em Educação e Sociedade – ISCTE/IUL, bacharel em Interpretação Teatral –
UNIRIO, assessor institucional do Centro Universitário de Barra Mansa-UBM e sócio fundador das Associações Escola
da Floresta Forest School Portugal e da Keti Keta Associação pela Cooperação com a Natureza. É membro do
movimento Românticos Conspiradores e do Núcleo à Margem de criação cênica. Move, juntamente com a arte
educadora Ana Letícia Penedo o canal @floresta_educadora no Instagram e Youtube.

² Essa proposta é uma adaptação da brincadeira homônima do Programa “Ser Criança é Natural”, do Instituto Romã.

https://www.sercriancaenatural.com/

