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   A Revista Espie! nasceu em 2017 e, a cada 
edição, consolida-se como um projeto de po-
líticas públicas destinado aos educadores da 
Rede Estadual de Ensino. O periódico entra na 
sexta edição divulgando projetos e ações ino-

nistas e capazes de redescobrir-se formadores de um novo 
contexto de ações que contagiam e se transformam em pro-
jetos atuais, não convencionais, pautados na Educação Pú-
blica de qualidade para todos que persistem neste caminho.   

Dom Juvêncio, em Canindé do São Francisco. Traz também o projeto “Atheneu ONU: 
A educação pública e o seu poder de transformação em um contexto de distanciamen-
to social”, construído pelos professores Yuri Noberto Pereira Silva e Ronney Marcos San-
tos e o “Programa Espaço ENEM”, do professor Fabiano Batista de Oliveira, do Colégio 
Dom Luciano, com as reconfigurações para uma nova realidade na educação. A Espie! 
publica, ainda, as práticas pedagógicas remotas implementadas no Centro de Excelên-
cia Santos Dumont, pelo olhar do docente Jeferson Menezes dos Santos, que inseriu as 
novas tecnologias para a aulas online e  aborda os caminhos pedagógicos para aulas re-
motas em meio à pandemia, da docente Patrícia Fernanda Andrade, que apresenta as 
experiências de ensino a distância referentes ao conteúdo de química e às soluções que 
ela encontrou para as aulas práticas. O exemplar conta também o relato do professor 
Tadeu Antônio Silva Sales, do C.E. Leandro Maciel, que descreve como têm sido as es-
tratégias para engajar os estudantes na participação ativa das aulas não presenciais. 
   São depoimentos que mostram frutos, a exemplo do que nos diz a professora Maria 
Isabella Batista, que traz seu olhar sobre o professor e seu processo de ressignificação 
das práticas pedagógicas neste momento tão desafiador. Também são arroladas aqui as 
experiências pedagógicas não presenciais realizadas no C.E. Joana de Freitas Barbosa, 
relatadas pela docente Josineide dos Santos e pela a aluna da unidade de ensino Karen 
Alves Pereira. 
   Todos esses relatos contidos na presente edição são apenas alguns dos que a Rede Esta-
dual vem desenvolvendo, mas que nos motivam e nos mostram que é possível não desistir 
da Educação, mesmo diante de uma pandemia. 
   Desejamos que essas iniciativas pedagógicas possam se tornar inspiração a mais profes-
sores e alunos protagonistas, e que tal inspiração seja convertida em uma rede de ações 
e de resultados abundantes. 

Boa leitura!

   Nesta edição, a Revista Espie! traz relatos de experiências atuais ou já vivencia-
das, com a realidade do distanciamento social causado pela Covid-19, como: o “Ser(-
tão) ciência: iniciação científica em tempos de pandemia”, prática pedagógica desen-
volvida pelos professores Lark Soany Santos e Alex Alves Cordeiro, no Colégio Estadual 
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vadoras dos docentes que ultrapassam as barreiras 
físicas da sala de aula. Professores que neste mo-
mento de pandemia têm sido ainda mais protago-
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   A revista ESPIE consolida um espaço para exposição de 
experiências dos professores em projetos com foco no apri-
moramento da aprendizagem dos alunos. São dicas e relatos 
de práticas desenvolvidas sobretudo em escolas da rede es-
tadual, que mostram resultados efetivos nas unidades onde 
têm sido realizadas e que podem ser disseminadas em outras 
unidades escolares. Trata-se de uma grande oportunidade de 
troca de experiências, onde a voz do professor é o diferen-
cial, capaz de motivar a formação de colegas e inspirar as 
comunidades envolvidas no processo educacional. Tudo isso 
em prol do objetivo maior de melhorar a qualidade da edu-
cação. Nesse sentido, a Espie! cumpre o seu papel. Vale a 
pena espiar.

   A Espie! teve seu primeiro número lançado no ano 
de 2017. Com o subtítulo “criatividade e inovação na 
rede” mostrava de maneira descontraída seu sentido 
de existir: um espaço para que professores da Rede 
Pública Estadual de ensino pudessem dar palavra e 
imagem aos projetos desenvolvidos em suas escolas, 
e assim, ganharem o mundo através da Rede. 

   E é neste momento ímpar por que passa a educa-
ção que a Espie! ressurge - após um primeiro número 
de grande impacto e repercussão e mais 4 edições. 
Precisamos partilhar boas práticas e a partir dessa 
partilha, inspirar e estimular àqueles que querem 
ressignificar sua atuação.

   Nosso objetivo é mostrar o que de bom e transfor-
mador está acontecendo e ninguém melhor do que 
nosso professor para contar!
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   Já se passaram mais de seis meses desde o início desta pan-
demia, que se tornará um marco histórico de transformação 
para o planeta.

   Novas tendências surgirão a partir de agora, sim, mas tem 
sido especialmente impressionante notar o aprofundamento 
de realidades que podiam até ser conhecidas, mas já assomam 
em toda a sua gravidade – entre elas, as inaceitáveis diferen-
ças de oportunidades educacionais para crianças e jovens em 
todo o mundo.
 
   Um dos impactos que logo foram sentidos, além das questões 
sanitárias, foi o fechamento de escolas. Em todo o mundo, 
segundo a UNESCO, mais de 1,5 bilhão de crianças e adoles-
centes ficaram sem aulas, ou seja, 80% da população escolar.
 
   Por isso, esse organismo internacional criou, imediatamen-
te, uma Coalizão Global pela Educação, para apoiar governos, 
reunir empresas e organizações sociais, propor protocolos, es-
timular soluções inovadoras e troca de experiências educativas 
para que a Educação pudesse continuar, mesmo sob condições 
tão adversas.

    Entre outras contribuições, a UNESCO publicou recomenda-
ções para a Educação a distância e para o retorno presencial 
das aulas, promovendo webinars e publicando novos documen-
tos. 

   A articulação que se formou em torno da Educação foi um dos 
grandes aprendizados deixados pela pandemia. A Educação se 
mostrou, conforme disse o educador português Antônio Nóvoa, 
um bem comum da humanidade.

   Como Rede de Escolas Associadas da UNESCO, assumimos o 
compromisso de integrar tal iniciativa, fazendo chegar suas 
principais diretrizes às quase 1000 Escolas Associadas e candi-
datas em todo o Brasil. Realizamos, também, um levantamen-
to de boas práticas entre nossas escolas, compartilhadas em 
nosso site: www.peaunesco.org.br.
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   E quantas boas práticas! Esse é um aspecto fundamental a 
ressaltar, que ficará como uma herança destes tempos tris-
tes: a compreensão de que não há Educação sem professores. 
As ferramentas tecnológicas são muito importantes, mas im-
prescindíveis são os educadores. 

   Por todo o planeta, em todos os países, os professores 
foram profissionais de importância análoga aos da saúde. 
Criando novas estratégias, improvisando, inovando, apren-
dendo velozmente para utilizar plataformas e novos recur-
sos, os professores conseguiram quase sempre fazer com que 
a Educação continuasse. Claro, há muito ainda a aprender, 
muito a melhorar, mas foram dados passos importantes, que 
não serão esquecidos.

   Começa um novo tempo para a Educação, para as redes 
de ensino, para as escolas, para os gestores e professores. 
A importância da Escola para a vida das famílias e para o 
desenvolvimento integral das crianças e adolescentes ficou, 
mais do que nunca, evidente. Que saibamos agora construir 
o mundo pós-covid por meio da Educação – esse bem comum. 
Isso é essencial para a civilização do século XXI. Sem Educa-
ção, não há futuro.
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Por Prof. Fabiano Batista de Oliveira/ C.E Dom Luciano Jose Cabral Duarte

  Sou  professor da Rede Pública do Estado de Sergipe, Mestre pela Universidade Federal 
de Sergipe e atuo como professor no Centro de Excelência Dom Luciano. Fui capacitado 
pelo Ministério da Educação em 2018 no Estado do Amazonas, com o objetivo de trabalhar 
novas práticas pedagógicas com as mídias digitais. Atualmente, mantenho o Programa 
Espaço Enem no Instagram e no Youtube, voltado para alunos da Escola pública do Estado 
de Sergipe. 

   O Programa Espaço Enem surgiu em 2018 e foi ao ar em quatro episódios. O projeto era 
fruto de um projeto maior do Ministério da Educação em que eu, Mestre em Linguística e 
professor do Centro de Excelência Dom Luciano José Cabral Duarte, represento a Secretá-
ria de Estado de Sergipe no Centro Nacional de Mídias da Educação.  Com formato jorna-
lístico e linguagem para o público jovem, o Programa voltou em novo formato durante a 
Pandemia, passou a ser apresentado nas Redes Sociais do professor, ganhando visibilidade 
junto aos alunos de Sergipe e de outros lugares do Brasil. O programa acontece em duas 
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   No Instagram @proffabianooliveira,  todas as quintas-feiras, às 14h e conta com a par-
ticipação de professores e alunos de diversos estados brasileiros, e no canal do YouTube 
Espaço Enem e Concursos, gravado e editado.  Música, interação e aprendizagem marcam 
o Espaço Enem que apresenta conteúdos de Língua, Literatura e Redação, bem com as dis-
ciplinas dos professores convidados. O Programa nasceu para a escola pública, em especial 
para alunos Sergipanos, visando utilizar as redes sociais, não apenas como entretenimen-
to, mas, como ferramenta de ensino-aprendizagem e deu certo.

   O conteúdo é selecionado pelos 
alunos via redes sociais.  

   Com a pandemia, era preciso pensar 
uma forma de continuar ministrando au-
las e enviando informações para o Enem 
utilizando as redes sociais, principal-
mente, as de fácil acesso como insta e 
WhatsApp. Para o programa são selecio-
nados os principais assuntos do Enem e 
cada professor convidado fala sobre o 
Top 5, ou seja, comenta de forma sucinta 
os conteúdos para que os alunos possam 
continuar seus estudos em casa, seguin-
do orientações. Um fator determinante 
para ao sucesso do programa é a enquete 
semanal pela qual os alunos podem op-
tar entre dois assuntos, contribuindo as-
sim para que a aula possa acontecer com 
maior interação. “Eu aprendo com eles 
que me ajudam com problemas técnicos 
com as redes sociais, acredito que seja 
isso, que Paulo Freire dizia, pois, todos 
nós temos algo a ensinar e para apren-
der”. 
   As práticas de ensino-aprendi-
zagem

   O Espaço Enem é pensado durante a 
semana. Foi montado com muito esforço 
em um pequeno estúdio dentro de casa, 
mas, é importante notar que o melhor 
estúdio está em suas mãos, é o seu ce-
lular. Após, a seleção do conteúdo feita 
pelas enquetes, é feito um levantamento 
dos principais tópicos e a busca melhor 
formar de passar o conteúdo com leve-
za, interação e fácil entendimento. Após 
esse processo de escolha da didática, no 
horário marcado, das quintas-feiras, a 
live vai ao ar. “Atenção, garotos e garo-
tas!   Material nas mãos, o Espaço Enem 
vai começar”.  O programa dura entre 40 
min e 1 hora.  

   A participação dos estudantes

  Talvez, seja o momento mais enrique-
cedor e harmonioso. O Programa é aber-
to por alunos da Escola Pública cantando 
músicas de MPB. A ideia é despertar ne-
les a arte, fortalecendo o engajamento 
social e elevando a autoestima de artis-
tas de nossas escolas. Alunos de cidades 
como Divina Pastora, Monte Alegra, Nos-
sa Senhora do Socorro, Canindé e Aracaju 
já participaram.  Além da música, os alu-
nos enviam Redações para que o profes-
sor corrija, visto que os temas são dados 
nas redes sociais do professor durante a 
semana.

Os objetivos pedagógicos 

   O programa nasceu com a finalidade de 
levar conhecimento e se tornar mais uma 
ferramenta para alunos da escola públi-
ca sergipana. Além de objetivos técnicos 
como fortalecer o aluno para o Exame 
Nacional do Nível Médio, havia por traz, 
minha intenção de tornar o aluno um au-
todidata, organizando seu próprio tempo 
de estudo. Ao decorrer do programa vá-
rios alunos enviam fotos dos conteúdos 
vistos na aula ao vivo. O programa tam-
bém tem como objetivo fortalecer a au-
toestima do aluno, visto que a interação 
é imediata, facilitando o diálogo entre 
alunos e convidados que têm histórias de 
superação para contar. Enfim, além de 
conteúdos da BNCC, o Espaço Enem con-
ta história de gente que venceu através 
da Educação.
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Instagram, Facebook e Youtube

   Estudar nas redes sociais é difícil, 
mas, não é impossível. Toda quinta, 
14h, os alunos esperam para assis-
tir ao programa já com materiais em 
mãos para fazer as anotações. Quando 
as redes sociais foram escolhidas para 
que as atividades fossem feitas duran-
te a pandemia, o receio era que não 
fosse conseguido o objetivo de tê-los 
assistindo ao Programa, mas, foi pre-
ciso acreditar neles e desafiar a mim 
mesmo, por um mundo pouco dantes 
navegado, as redes sociais como ins-
trumentos pedagógicos e não de en-
tretenimento.

A participação dos professores

   O ponto enriquecedor do programa, um presente para o aluno que acompanha, é a par-
ticipação de professores de diversas disciplinas e estados brasileiros fazendo com que os 
alunos de Sergipe ouçam outros sons, outros sotaques e conheçam outras metodologias. 
Professores de diversos estados brasileiros já participaram do programa, dentre eles São 
Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, Bahia e Amazonas. A ideia do Espaço Enem é unir pro-
fessores de diversas áreas do conhecimento e dar ao aluno sergipano maiores vantagens e 
fortalecer os conhecimentos já adquiridos com seus professores  presenciais. O enriqueci-
mento dos que participam é visível e o retorno é imediato diante de depoimentos e fotos 
de atividades solicitadas. 

Os apoiadores da iniciativa

Para que o projeto alcance um público 
maior, o professor conta com o apoio 
de alunos, amigos educadores, profes-
sores e, principalmente, da Secretaria 
de Educação do Estado de Sergipe e 
da Equipe diretiva do Centro de Exce-
lência Dom Luciano José Cabral Duar-
te. Apoio de fundamental importância 
para que Espaço Enem ganhe, não só 
o solo sergipano, mas, se espalhe pelo 
Brasil.  
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   Dia 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde declarou pandemia da Co-
vid-19, dias depois já vivíamos em distanciamento social. Os números de infectados e 
mortos só aumentava e esperança de voltar à normalidade ficava cada vez mais distante, 
então passamos nos preocupar e buscar formas novas de se reinventar na luta constante 
pela reprodução das condições materiais de existência. Com a educação escolar não foi 
diferente. E então como diria os meus alunos, foi um “bugue geral”, fomos pegos de sur-
presa e tivemos que buscar meios se adequar, é de tempo de se REINVENTAR.
     
   Descobrimos um mundo de oportunidades nas mãos dos jovens, nos libertamos das pa-
redes da sala de aula e estamos vivenciando novas formas de ensinar, novas ferramentas 
de avaliação — e os estudantes aprendendo que precisam de organização, dedicação e 
planejamento para acompanhar este novo modelo de ensino, que já conhecemos de muito 
antes.

   A educação a distância – EAD não é algo novo aqui no Brasil, data lá de 1923 com a Fun-
dação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro a qual transmitia programas de literatura, 
radiotelegrafia e telefonia, línguas e outros. Por rádio? Sim, isso mesmo a primeira experi-
ência de EAD no Brasil não foi realizada pela via impressa, mas pelas ondas do rádio. 

   Quase 100 anos após as primeiras notícias sobre a EAD nós estamos aqui para buscar 
novas ferramentas de ensino capazes de alcançar o maior números de alunos possíveis, e 
colaborar com a meta 4 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que busca garantir 
que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o 
desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o de-
senvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de 
gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização 
da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável. 

   Para isso fazemos uso da transversalidade aliada aos conteúdos da BNCC, objetivando 
que os estudantes tenham uma clara percepção da importância desses assuntos no con-
texto social contemporâneo. O presente artigo, relata a prática pedagógica desenvolvida 
pelo professores Lark Soany Santos e Alex Alves Cordeiro do Colégio Estadual Dom Juvên-
cio, durante este período de distanciamento social, sobre a iniciação científica no ensino 
médio.

              Por Prof.a Lark Soany Santos 
                                 / C.E Dom Juvencio de Brito
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Sobre o projeto

A Iniciação Científica (IC), entendida como atividade 
estratégica para o desenvolvimento científico e tec-
nológico do país, há até pouco tempo, era realizada 
quase que exclusivamente a partir do ensino supe-
rior. Diversas iniciativas, no entanto, vêm amplian-
do a cobertura dos programas de iniciação científi-
ca, estimulando que atividades dessa natureza sejam 
desenvolvidas no ensino médio. (Trajetórias Criativas 
- MEC, 2014, p.1)

   Visando o despertar do interesse dos jovens para 
a Ciência e para suas contribuições sociais a parti-
cipação dos alunos do Ensino Médio em projetos de 
pesquisa científica se torna essencial, e é com esse 
objetivo que desde o ano de 2018 buscamos inserir 
o desenvolvimento de trabalhos científicos na ro-
tina dos nossos alunos do Ensino Médio Integral do 
Colégio Estadual Dom Juvêncio de Brito. O ano de 
2020 seria um ano de fazer a inserção da Iniciação 
Científica de fato, mas infelizmente estamos viven-
do um ano atípico, contudo jamais podemos deixar 
de estar fazendo Ciência.
  
   Renato Russo cantou, em sua canção Sereníssima, 
“Tudo está perdido, mas existem possibilidades... 
Tínhamos a ideia, mas você mudou os planos...tí-
nhamos um plano, você mudou de ideia” era exata-
mente esse o sentimento quando tudo isso começou, 
quando o primeiro evento cientifico presencial que 
iríamos participar foi cancelado parecia que tudo 
estava perdido, mas ainda existiam possibilidades: 
virão muitos outros nos meses seguintes,  tínhamos 
várias ideias de novos projetos, mas os planos para 
cada um deles estavam mudado, tínhamos um pla-
no: esperar o segundo semestre, mas mudamos a 
ideia. 

   E foi aí que decidimos continuar com nosso lema, 
decidimos continuar fazendo “CIÊNCIA COM RESIS-
TÊNCIA”, pois acreditamos que a ciência não deve 
parar nunca, e que se preciso vamos sim mudar os 
planos, as ideias, porquê de fato sempre existem 
possibilidades. Pois como sertanejos arretados que 
somos, não desistimos fácil. Sendo assim temos três 
coisinhas que resolvem nossos problemas: CRIATIVI-
DADE, ADAPTAÇÃO E INOVAÇÃO, e é assim reinven-
tando sempre que estamos conseguindo fazer ciên-
cia no sertão sergipano.
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   Não poderíamos deixar de participar de eventos científicos porque esse era o plane-
jamento para 2020, então participamos da Febrace ONLINE – Feira Brasileira de Ciência 
e Engenharia, da qual fui finalista do prêmio professor Destaque e fomos premiados em 
quarto lugar na categoria votação popular com o Black White: adaptando-se ao sertão, 
veio a Marantona Samsung, com apresentação online – concluímos um aplicativo remota-
mente e descobrimos como o trabalho em grupo foi importante, mesmo à distância. E en-
tão decidimos inscrever nossos projetos em eventos online e a partir daí os alunos já não 
podem ver uma feira online que estão me enviando. Observando por outro ângulo agora 
temos a chance de estar em diversas feiras, nos diferentes estados da federação e sem 
sair de casa. Viva a tecnologia!

    O último evento que participamos, a Fei-
ra Brasileira de Jovens Cientistas, nos rendeu 
três premiações: com o projeto Black White 
adaptando-se ao sertão, terceiro lugar na ca-
tegoria de ciências exatas e da terra e o prê-
mio destaque em inovação e com o Plastleite 
o terceiro lugar do prêmio de excelência em 
inovação da Innovalab.  A participação em 
eventos/feiras é um dos grandes motivadores 
dos alunos no desenvolvimento da iniciação 
cientifica, é muito gratificante ver o quanto 
evoluíram e já não se contentam com os li-
mites do nosso estado almejando levar seus 
projetos cada vez mais longe, sonham com 
voos altos.

   Em vista disso, tinha como planejamento 
trabalhar a iniciação científica como toda a 
sua parte teórica criando assim condições 

para que nossos estudantes pesquisadores desenvolvessem habilidades que proporcionas-
se condições de se inscrever e participar de feiras de ciências. Com o início das Atividades 
Não Presenciais – ANP, retornei com a minha disciplina eletiva “Pensando bem... ciência 
pra quê?” e então decidi por trabalhar em parceria com o professor Alex Alves Cordeiro, 
já que sua disciplina “Soluções Inovadoras” tinha o mesmo objetivo trabalhar a iniciação 
científica no ensino médio, e assim surgiu então a “SER(TÃO) CIÊNCIA”, nosso maior desa-
fio agora era continuar desenvolvendo projetos remotamente. 

   Buscando sempre adotar as normas básicas que devem ser seguidas para a produção de 
conhecimentos que têm o rigor da ciência trabalhamos com intuito de desenvolver habili-
dades de compreender o método científico, fazer um plano de pesquisa, manter um diário 
de bordo com os registros da pesquisa, colocar a mão na massa e obter resultados, fazer 
um relatório de pesquisa, um pôster e compreender e dominar a escrita científica. Para a 
devida orientação estamos utilizando como base o material do Programa Ciência Beta, e 
do curso de Metodologia da Pesquisa e Orientação de Projetos de Iniciação Científica da 
plataforma de Aprendizagem Interativa em Ciências e Engenharia - APICE, participamos do 
grupo de WhatsApp de Iniciação Científica do Professor José Breno da Cruz que compar-
tilha conosco conhecimentos sobre cada etapa da IC, além de estarmos sempre buscando 
nos aperfeiçoarmos cada vez  mais neste universo da pesquisa por meios de cursos, pales-
tras, workshops. 
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   Então para que a produção científica não parasse criamos 
uma sala no Google Classroom para disponibilizar materiais 
e atividades, optamos por utilizar o Google Meet para os en-
contros semanais que acontecem as quintas-feiras com dura-
ção de trinta a sessenta minutos, nesses momentos discuti-
mos sobre metodologia cientifica (diário de bordo, elementos 
do plano de pesquisa, artigo, banner, entre outros), além da 
apresentação das ideias dos projetos.

   Quanto aos trabalhos, estão sendo elaborados em grupos 
de até 03(três) estudantes, contamos com 56 alunos inscritos 
na disciplina, e, atualmente, com 14 propostas de projetos 
em fase de fundamentação teórica, compreendemos que o 
momento nos impõe alguns limites até onde poderemos ir 
no desenvolvimento das ideias, mas buscaremos sempre nos 
reinventarmos para que possamos encontrar meios de solu-
cionar problemas presentes no nosso cotidiano.  No tocante 
aos temas abordados, estes são escolhidos levando em con-
sideração a relevância social, e priorizando por uma solução 
acessível e de fácil replicabilidade, seguindo sempre as eta-
pas do método científico.

   
A proposta da disciplina contará também com a participação de profissionais de diversas 
áreas (de acordo com as temáticas que serão desenvolvidos) visto que neste momento não 
podemos ir conhecer de perto cada realidade, então faremos uso de depoimentos, pales-
tras, mentorias objetivando uma devida apropriação de cada tema.

   No tocante ao diário de bordo o documento oficial, um dos comprovantes de que o proje-
to é de sua autoria e também um registro de desenvolvimento das etapas, de acordo com 
sua anotação de datas se fez necessário pensar alternativas e embora este documento 
precisa ser físico e segue todo um rigor, optamos por criar um Diário de Bordo Online com-
partilhado no Google Drive, onde todos os estudantes podem inserir suas contribuições e 
os orientadores podem acompanhar. 
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   Ao longo do desenvolvimento dos projetos teremos momentos de apresentação “ao vivo” 
pelo Google Meet e em vídeos desafiando cada equipe para apresentar sua proposta em 
um vídeo de até três minutos, visando uma maior aproximação com as tecnologias dispo-
níveis no momento. Em relação a divulgação dos projetos que serão desenvolvidos este 
ano teríamos a nossa I Feira de Conhecimento e Arte – FECONART, embora não tenhamos a 
certeza de quando retornaremos as aulas presenciais, estamos analisando a possibilidade 
de um evento online.  

   O mundo mudou drasticamente, e estamos em um momento que precisamos valorizar 
ainda mais a Ciência é notório a importância da iniciação científica ainda no ensino médio, 
pois ela é capaz de mostrar ao estudante que é possível resolver problemas da sua comu-
nidade, possibilita uma aplicação na prática do que foi visto em sala, ainda o incentiva e 
prepara para dar continuidade às atividades no Ensino Superior, com base nas experiências 
vividas ainda na escola, como podemos ver na fala da aluna Jamyle Feitosa Domingos do 
3ºano do ensino médio em tempo integral: 

Vê o quanto eles se descobrem a cada projeto me emociona muito e só confirma que 
estou no caminho correto. Parafraseando Paulo Feire era assim que eu sonhava que fos-
se a educação, uma educação capaz de transformar 
pessoas e pessoas capazes de transformar o mundo. E 
são depoimentos como estes que me dão forças para 
que continue indo cada vez mais fundo no universo 
da pesquisa. 

“Os projetos foram um marco na vida, antes eu 
não tinha expectativa, não sabia realmente o que 
eu queria seguir. Ao participar dos projetos desco-
bri uma nova realidade para a minha vida, estudar 
deixou de ser cansativo e monótono, agora sinto 
o prazer em estudar e participar dos desafios que 
são propostos. Participar das feiras científicas me 
despertou uma nova visão. Os projetos me deram a 
convicção de que quero seguir uma carreira relacio-
nada a área de pesquisa.”
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    Conclusão

   Com o desenvolvimento desta disciplina é possível mostrar aos discente na prática a 
importância de se fazer pesquisa, e permitem que eles coloquem a “mão na massa”. As 
aulas não são apenas quadro e pincel, saímos do pragmatismo para o construtivismo do 
conhecimento, aprendemos juntos, valorizando sempre o processo. Sei que nem todos os 
alunos que estão inscritos na disciplina necessariamente se tornarão cientistas. No entan-
to, tenho a certeza de que esses jovens, mesmo que não se tornem cientistas, de agora 
em diante, serão agentes socialmente modificadores, pois valorizarão o desenvolvimento 
da Ciência. 

    Referências

         Coleção Decola Beta. Disponível em: https://cientistabeta.com.br/ , acesso em 13 
de julho de 2020.

    Plataforma de Aprendizagem Interativa em Ciências e Engenharia – APICE. Disponível 
em: https://apice.febrace.org.br/, acesso em 13 de julho de 2020.

    Trajetórias criativas: jovens de 15 a 17 anos no ensino fundamental: uma proposta 
metodológica que promove autoria, criação, protagonismo e autonomia: caderno 7 : ini-
ciação científica / [organizadores, Italo Modesto Dutra ... et al.]. -- Brasília: Ministério da 
Educação, 2014. 18 p.: il.
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   O Centro de Excelência Santos Dumont, localizado no bairro Atalaia, tem como público 
alunos oriundos do seu entorno e de outros bairros da Zona de Expansão como Aruana, 
Mosqueiro e região. Por ser uma escola de bairro não tinha tanta tradição nem visibili-
dade, porém de três anos pra cá ela tem se destacado, sendo referência na zona sul da 
capital aracajuana, inclusive por equipes gestoras, professores, pais e alunos de escolas 
particulares.

   Quando nosso estado foi afetado pela pandemia do novo Coronavírus e as aulas foram 
suspensas, em 17 de março de 2020, nos vimos envoltos no seguinte dilema: o que fazer 
para ajudar, incentivar e apoiar nossos alunos e seus familiares neste momento?

Por Prof. Jeferson Menezes dos Santos / C.E Santos Dumont
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   A princípio, nos preocupamos com todas as famílias em situação de vulnerabilidade 
social e como isto afeta nossos discentes fisicamente, emocionalmente, socialmente e 
pedagogicamente falando.

   Nossos professores se esmeraram em preparar atividades no começo da pandemia, in-
centivados pela Coordenação Pedagógica, mesmo estas atividades não sendo cobradas 
pela Secretaria de Educação de Sergipe, nem tão pouco computadas como aulas, a fim 
de que nossos alunos entendessem que não estavam de férias, precisavam permanecer 
em casa e que continuassem seus estudos evitando-se a perda do foco e dedicação, estes 
motivados desde o início do ano letivo.

   Foi quando surgiram outros questionamentos: Que meios utilizar para passar as ativida-
des aos alunos? Quais plataformas seriam mais acessíveis a eles? Como chamar a atenção 
para a importância de não esmorecerem e não desanimarem com relação aos estudos? E 
com relação aos professores: Como apoiá-los nas atividades remotas? Precisariam de for-
mação em alguma plataforma?

   A partir dessas incertezas, nossa gestora Jeane Carla Góes, teve a ideia e iniciativa de 
elaborar um questionário para que nossos estudantes e professores nos dessem o feedback 
e, com os dados em mãos, elaborássemos um planejamento para as atividades remotas 
que pudessem atingir o maior número de alunos possível.

   Os dados obtidos nos revelaram que a maioria dos nossos discentes tem acesso à inter-
net, seja pelo celular, computador próprio ou de familiares, e que sabem utilizar as plata-
formas, tais como: YouTube, Google Classroom, site da escola, WhatsApp, dentre outros.

   O Google Classroom já era utilizado por nosso professor de História do Ensino Médio em 
Tempo Integral, Flávio Ferreira, em suas aulas invertidas. Uma metodologia ativa, que 
inclusive trouxe para a escola o prêmio de 1º lugar em Boas Práticas no Educa Mais Café, 
evento promovido pela SEDUC/NGETI, em 2019. O professor Flávio também desenvolve 
atividades pedagógicas através do canal no Youtube: Pílulas de História. Foto 1: Acervo 
Particular.
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O portal tem basicamente duas funções: mostrar a escola para a comunidade escolar e 
a sociedade em geral, e proporcionar acesso às atividades não - presenciais, através da 
incorporação da plataforma Moodle.

   O portal foi criado para suprir a necessidade tornar público as atividades desenvolvidas 
pela escola e, por isso, foi desenvolvido no ano de 2017 como parte da disciplina eleti-
va “Janela para o Mundo”. O desenvolvimento do portal implicou no registro do domí-
nio “cesd.xyz”, que acabou por se tornar uma “marca registrada da escola”. O fato de 
possuir um domínio próprio, possibilitou uma série de benefícios para esta instituição de 
ensino, dentre eles, temos, por exemplo, um registro gratuito no Google for Education, 
que permitiu a criação de contas institucionais com funções estendidas e capacidades 
ilimitadas de vários serviços do Google. 

O registro no Google for Education tem facilitado bastante o trabalho dos professores 
nesse período de atividades não presenciais pois o uso de contas institucionais permite 
que os professores organizem seus trabalhos, com o Google Classroom por exemplo, sem 
misturar essas atividades com suas contas pessoais e, permitem o uso de uma quantida-
de de armazenamento ilimitada ao google drive, permitindo a hospedagem de arquivos 
grandes que podem ser compartilhados com os alunos e, ao mesmo tempo, que os alunos 
compartilhem suas atividades com os professores. Esse registro permite ainda, o uso do 
Google Meet com capacidade maior, reuniões de até 250 pessoas e com tempo ilimitado, 
do que as contas padrões dos usuários, que possuem limite de 100 pessoas e duração má-
xima de 3 horas, sendo essa uma ferramenta usada por professores para ajudar os alunos 
a desenvolverem suas atividades.

Além do registro no Google for Education, o portal da escola acabou por incorporar ou-
tros sistemas, dentre eles o biblivre, sistema livre de gerenciamento de bibliotecas, que 
está sendo usado no gerenciamento da disciplina eletiva: “Clube do livro 14 bis” e, de 

   O YouTube também era uma ferramen-
ta já utilizada pela professora de História 
do Ensino Regular, Aldenise Cordeiro, no 
canal NILU: Professores de História, em 
que abordam temáticas relevantes. Foto 
2: Criação e Arte Professora Aldenise Cor-
deiro.

   Pensamos então em todas as ferramen-
tas que poderiam trazer benefício e in-
centivo aos estudos como por exemplo o 
Instagram da escola (@cesd.xyz_oficial). 
Ele é atualizado por nossa CAF: Elaine Al-
ves Dantas, que abastece, tal platafor-
ma, edita as postagens com todas as in-
formações imprescindíveis à comunidade 
escolar, neste momento. 

   A tutoria, já praticada no período pre-
sencial, não foi preterida, pelo contrário, 
tem sido o nosso diferencial, pois sabe-
mos que o acompanhamento dos nossos 
estudantes é extremamente necessário 
neste período de atividades não - pre-
senciais.

    Outra possibilidade de acesso ofere-
cida aos educandos foi o Site do CESD, 
cesd@cesd.xyz, criado e alimentado por 
nosso professor de Química do EMTI, Je-
ferson Menezes, que também é formado 
em Ciências da Computação e tem, ao 
longo desses quatro anos, nos apoiado 
grandemente.
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um sistema moodle, sistema de educação a distância, incorporado durante à quarentena 
imposta pelo COVID-19 e que tem ajudado na organização e trabalho das atividades não 
presenciais.

   O sistema moodle do portal da escola tem se mostrado uma ferramenta importante 
nesse período de isolamento, pois apresenta uma grande variedade de instrumentos que 
facilitam a elaboração e compartilhamento de atividades online e, permitem uma melhor 
organização dessas atividades além uma série de ferramentas de acompanhamento da 
evolução dos alunos nas suas tarefas.
 
   O cadastro dos alunos foi realizado por meio dos dados obtidos pelo SIGA, sistema inte-
grado de gestão acadêmica do Estado de Sergipe, e organizados em turmas categorizadas 
por série e disciplina, onde cada turma possui, além dos alunos, o professor de sua aula 
presencial, responsável por elaborar e cadastrar as atividades e, um professor coordena-
dor, responsável pelo acompanhamento das atividades das turmas, além da Coordenadora 
Pedagógica do Ensino Médio Integral, Ana Paula Muniz Franco de Carvalho, que valida o 
planejamento semanal de todas as áreas de conhecimento.

   A elaboração de atividades no portal é feita com o uso das diversas ferramentas do 
moodle, que permite a criação de atividades como: base de dados, chat, fórum, glossá-
rio, jogos, lições, atividades e questionários, além de outras. O moodle permite ainda a 
incorporação de conteúdos provenientes de outras fontes, como YouTube e Google Drive, 
por exemplo, permitindo assim uma variedade imensa de possibilidades, já que é possível 
a integração de praticamente todas as ferramentas do google ao sistema.

   O acesso às atividades do portal pode ser feito por meio do próprio portal ou por meio do 
aplicativo moodle, compatível com sistemas android, ios, windows e linux. O acesso por 
meio do aplicativo possibilita uma experiência de uso mais simples e prática e é notório 
sua preferência por parte dos nossos alunos.

   No que diz respeito a forma devolutiva das 
atividades, fazemos uso de algumas estra-
tégias, sendo que entre as mais usadas são 
o envio de fotos do caderno do aluno, con-
tendo a referida atividade, forma mais usa-
da quando usamos o google classroom como 
ferramenta e, atividades feitas diretamente 
no portal, sendo esta mais usada através do 
sistema moodle.

23



   O acompanhamento do estudante, no que diz respeito à participação das atividades, é 
feito através no moodle pelo registro de acesso realizado pelo próprio sistema, além da 
atribuição de notas automaticamente, ou de forma manual, para atividades onde a res-
posta é subjetiva ou que o aluno tenha que enviar uma foto e/ou arquivo.

   Outro ponto interessante dos questionários do moodle é que os alunos têm um feedback 
do seu aproveitamento sendo mostrado ao mesmo, questão por questão, se sua resposta 
foi correta ou errada e, um feedback deixado pelo professor para cada resposta. O siste-
ma permite ainda que seja configurado uma quantidade de tentativas possíveis para res-
ponder um questionário, assim, o aluno pode, após receber o feedback, fazer uma nova 
tentativa e, dessa forma, aprender com seus erros.

   A organização das atividades nessas 
plataformas traz ainda como vantagem a 
possibilidade de serem usadas como su-
porte às aulas presenciais, assim, duran-
te a transição de retorno à normalidade, 
possivelmente passaremos por um perío-
do onde teremos um misto de aulas pre-
senciais e atividades à distância, e tam-
bém durante esse período, o uso dessas 
ferramentas irão facilitar o processo de 
ensino aprendizagem.

   Enfim, com o uso dessas várias ferra-
mentas temos conseguido levar, ao maior 
número possível de estudantes, as ativi-
dades não presenciais que visam a conti-
nuidade dos estudos durante esse período 

de distanciamento social no qual vivemos 
e, o portal da escola, que inicialmente 
tinha como propósito a divulgação das 
atividades desenvolvidas na escola, tem 
se apresentado como ferramenta impor-
tante de centralização e organização das 
atividades não presenciais.

Co-autoras 

Ana Paula Franco
Coordenadora Pedagógica - CESD/EMTI
Maria de Fátima Rocha
Professora do CESD/EMTI
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Por Prof. Yuri Noberto Pereira Silva e Prof. Ronney Marcos Santos -  C.E Atheneu Sergipense

Como tudo começou

    Fruto de uma experiência em sala de aula, no ano de 2019, o projeto Atheneu Onu 
surgiu a partir de discussões sobre Direitos Humanos nas aulas de turmas da segunda série 
do Ensino Médio, do Centro de Excelência Atheneu Sergipense. Estimulados a proporem 
atividades diferentes e mais sensoriais, os estudantes entusiasmados com a ideia propuse-
ram uma simulação do Conselho de Segurança da ONU, a partir dessa ideia, uma Comissão 
Organizadora foi montada para dar prosseguimentos aos ritos de instalação da atividade. 
Fizeram parte dessa comissão os alunos: Dayran Rosendo (Secretário Executivo Geral), 
Adriana Kelly (Secretária Executiva Administrativa) e Lucas Costa (Secretário Executivo 
Acadêmico). Após todo o trabalho de planejamento e organização, o Atheneu ONU/2019 
contou com a participação de 8 turmas e culminou, após 45 dias de preparação, em um 
grande evento realizado no auditório da Faculdade Estácio em Aracaju/Sergipe.
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   Os Desafios de 2020

   Com o sucesso da atividade e o ta-
manho envolvimento dos estudantes, o 
Atheneu ONU ganhou mais uma edição 
em 2020, dessa vez estendendo suas ati-
vidades para todas as turmas da escola 
- um grande desafio -, mas que contou 
com total engajamento da comunidade 
escolar trabalhando de maneira harmôni-
ca para construir um grande evento. De 8 
saltamos para 24 turmas, um total de 961 
alunos voltados para um só eixo temático 
de trabalho, os países Árabes. A escolha 
por essa temática deveu-se ao fato de 
que o Oriente Médio sofre constantemen-
te com o preconceito e a construção de 
estereótipos frutos da desinformação nos 
grandes veículos de informação ociden-
tais, como também nas redes sociais.
   Escolhido o tema e feita a divisão das 

atividades entre as turmas, ainda em ja-
neiro, durante o período de férias, foi 
montada uma nova Comissão Organiza-
dora do evento que contou com a parti-
cipação dos alunos Alex Melo (Secretário 
Executivo Geral), Lenice Melo (Secreta-
riado Executivo Administrativo) e João 
Vitor (Secretário Executivo Acadêmico). 
Estabelecemos uma parceria com a Uni-
versidade Federal de Sergipe, por meio 
do Centro de Estudos Árabes e Islâmicos 
que contou com uma atividade de forma-
ção intitulada: Atheneu Onu: quebrando 
os tabus sobre o Mundo Árabe, da qual os 
alunos saíram com muito conhecimento 
agregado e com um outro olhar sobre o 
Mundo Árabe, além de uma visão muito 
mais crítica sobre aquilo que é veicula-
do, principalmente na mídia.

O Atheneu ONU no contexto da COVID-19

   Em 2020, o Atheneu Onu tinha como data prevista de realização, os dias 3 e 4 de agosto, 
entretanto com a pandemia do novo Covid-19 e a consequente suspensão das aulas, as 
atividades tiveram que ser reorientadas. Inicialmente, os trabalhos coletivos ocorreram 
de forma remota, como a produção de Podcasts sobre o cumprimento de alguns ODS por 
parte dos países árabes, bem como a produção de um jornal sobre como essa região lidou 
com a atual pandemia.
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    Em seguida, demos início a uma rodada de Webinars para debater alguns ODS e temas 
de grande relevância para formação pessoal e intelectual dos estudantes. A ideia aqui foi 
trazer para o dia a dia deles temas que geralmente passam despercebidos do processo de 
ensino-aprendizagem.

   O primeiro encontro foi com o antropólogo Michel Alcoforado e tratou do tema: Edu-
cação - Pós Pandemia. Um momento de reflexão sobre o nosso dia a dia, pois estávamos 
no início do impacto provocado pelo isolamento social para no âmbito educacional. Logo 
em seguida, recebemos o apresentador Marcelo Tas para conversarmos sobre o Mundo do 
trabalho Pós - Pandemia. Um momento para discutir propósito, formação profissional e 
carreiras na etapa final da Educação Básica, atendendo ao proposto pela LDB de formar 
para mundo do trabalho.

   Nosso terceiro encontro foi a jornalis-
ta e apresentadora do SETV, Priscilla Bit-
tencourt, o tema discutido foi: A impor-
tância do jornalismo professional para 
informação dos jovens. Um espaço para 
discutir o que é Fato e diferenciá-lo de 
opinião, vencendo assim as Fake News. 
O quanto encontro foi com a empresária 
Luiza Helena Trajano (CEO da Magazine 
Luiza) para conversarmos sobre o Papel 
do Jovem Empreendedor na Transforma-

ção Social. 
   Foi um momento marcante para nossa 
escola poder colocar em debate temas 
com empreendedorismo e  consciência 
cívica com uma das empresárias de maior 
respeitabilidade no cenário mundial.  
   O quinto encontro foi muito especial 
e contou com a presença da jornalista 
Cristina Serra para falamos sobre Meio 
Ambiente, em especial sobre a tragédia 
de Mariana, a maior tragédia ambiental 
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brasileira. Logo em seguida foi a vez de Tico Santa Cruz, para batermos um papo sobre 
Patrimônio e Cultura. Uma conversa sobre cultura, revisionismo, racismo, lugar de fala. 
Provamos que se discute cultura de forma ampla e que uma aula pode ser muita mais in-
terativa e participativa.

Nosso sétimo Webinar foi com a campeã olímpica de vôlei, Fofão. Fizemos uma parceria 
com a Superintende Especial de Esportes, Mariana Dantas e com o professor de Educação 
Física da Escola o Prof. Ms Jorge Rollemberg. Nosso encontro teve como tema As Lições do 
Esporte para a Vida; foi um momento marcante para nossos alunos baterem um papo com 
uma campeã olimpíca e a maior atleta do vôlei brasileiro. 
 
Nosso penúltimo Webinar foi com o ator e ativista ambiental, Mateus Solano, e o tema: 
O que o consumo diz sobre o que somos. Contamos com a participação de todos os pro-
fessores de Ciências da Natureza, uma clara demonstração de trabalho multidisciplinar. 
Atingindo ainda a temática Saúde Vegetal, tema mote do ano de 2020 para escolas da 
Rede PEA Unesco.
 
Encerramos a edição de 2020 recebendo Iberê Thenório, do canal Manual do Mundo, maior 
canal de ciência do mundo do Youtube e nossa conversa foi sobre a importância da popu-
larização da ciência.

A Educação Pública e o seu poder de transformação

O Atheneu ONU marcou a vida de toda a comunidade escolar, estimulou o protagonismo 
dos estudantes, desenvolveu a capacidade crítica de cada um deles e aproximou todos 
mesmo em um contexto tão difícil de distanciamento social. Em nenhum momento pen-
samos em desistir, como dissemos anteriormente, a garotada engajou-se de corpo e alma 
no evento e fez de tudo para que ele acontecesse. Tudo foi pensado de maneira coletiva, 
tudo foi realizado de maneira coletiva e nos emocionamos coletivamente também. Cada 
participante que passou pelo palco virtual do Atheneu ONU/2020 marcou de maneira sig-
nificativa a vida de todos nós. E que venham mais edições do evento e que atividades 
similares sejam realizadas nas demais escolas, pois nós acreditamos na educação pública 
e no seu poder de transformação.
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Por Prof.a Patricia Fernanda Andrade - C. E Professor Hamilton Alves 
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    As atividades educacionais foram bastante impactadas pela nova realidade imposta pelo 
Novo Corona Vírus. Os professores, que têm como instrumento essencial do seu trabalho a 
voz,  passaram também a ter como ferramentas imprescindíveis os celulares, computado-
res, programas de gravação e edição de vídeos e redes sociais. Mudaram os cenários das 
salas de aulas, que agora estão dentro da nossa casa. 

    As aulas remotas obrigam a nos preparar muito mais do que antes, porque  além de ela-
borá-las em formato PowerPoint, gravamos vídeos aulas autorais e disponibilizamos para 
os estudantes.

Na escola que trabalho, o Centro de Excelência Professor Hamilton Alves Rocha, as estra-
tégias pedagógicas utilizadas durante esse período de pandemia foram:

    Criação de salas de WhatsApp para informar os estudantes sobre as agendas semanais, 
tirar dúvidas, avisos e fornecer links das salas de aulas virtuais que acontecem no Google 
Meet;
 
    Por meio dessas salas os estudantes tem suas aulas garantidas, sendo o maior desafio é 
assegurar os direitos a todos os estudantes o acesso a internet;

    Por meio do Google Class Room as atividades são disponibilizadas e os estudantes ao 
responderem devolvem para os professores, que os corrigem e enviam de volta para os 
estudantes; 

    O estudante pode acessar também o site da secretaria de educação e navegar no portal 
Estude em Casa.

   Àqueles que não conseguiram assistir às au-
las por não possuir acesso a internet, terão 
seus direitos garantidos ao retornar a norma-
lidade. Enquanto isso, eles podem assisti-las 
por meio da TV Aperipê. 

   É preciso lembrar que o mais importante 
não é cumprir um cronograma e um calendá-
rio pedagógico, mas sim, a preservação sim-
bólica da experiência escolar, essa necessida-
de do saber e do aprender.

   Enquanto isso não passa, para atrair o meu 
estudante eu, Profa. Dra. Patricia Fernanda 
Andrade, professora de Química, transformei 
minha cozinha em sala de aula, ensinando so-
bre diluição por meio do preparo de geladi-
nhos de abacaxi, morango e uva.
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Momento teoria e prática: aprendendo Diluição de Soluções a  partir do pre-
paro de Geladinho

   Para que o ensino remoto se torne mais estimulante, nós temos que nos reinventar e en-
contrar maneiras para que a busca ao aprendizado fique mais atrativo e divertido para os 
alunos, por isso pensei em fugir das atividades tradicionais e buscar práticas mais lúdicas 
e criativas, sendo uma delas o preparo de geladinho aliando os conceitos de química, em 
especial diluição de soluções.

   As etapas dessa atividade são:

Etapa 1 – Apresentação para os estudantes dos materiais necessários para a realização da 
prática, assim como demonstrar a possibilidade do uso de materiais alternativos;

Etapa 2 – Medição de volume de líquidos, que na escola era utilizada uma proveta, e para 
as atividades remotas, substituimos por um medidor, e caso o estudante não o tenha, tam-
bém podem utilizar copos descartáveis de 150 ml ou 200 ml;

Etapa 3 – Calcular a concentração comum inicial do geladinho, orientei que eles precisa-
vam da massa do soluto, que nesse exemplo foi o suco em pó (25g), e depois adicionasse 
um volume inicial de água de 200 ml.

Apresentação dos Materiais Necessários (podendo substituir o funil por uma Garrafa PET)
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   Etapa 4 – Calcular  a concentração comum 
final do suco preparado;

   Etapa 5 – Diferenciar as concentrações de 
cada refresco, do sabor uva, do sabor moran-
go e do sabor abacaxi, e demonstrar qual de-
les era o mais concentrado.  Com isso os es-
tudantes tiveram que calcular a concentração 
de cada sabor, e pouco depois eles responde-
ram corretamente, apontando que o refresco 
mais concentrado é o de abacaxi;
   
   Etapa 6 – Abordagem teórica, mostrar aos 
alunos que aquilo que eles realizaram nas au-
las práticas, estavam presentes nos livros e 
aulas, que faz com que eles fixem com mais 
facilidade o conteúdo.

   Esse tipo de aula torna o aprendizado mais 
leve e prático, mostrando que suas atividades 
corriqueiras se conciliam com o que é apren-
dido na escola. Ainda mais nesse período de 
distanciamento físico, onde o aprendizado é 
colocado a prova. Mas esses acontecimentos 
nos mostram que é necessário nos reinventar 
para fomentar a nossa principal matéria-pri-
ma, que é a educação dos nossos alunos.
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 Especialista Sênior do Programa de Educação e Cultura 
na Embaixada dos Estados Unidos
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   Por mais que a gente não queira, o mundo 
mudou...  além da necessidade do distancia-
mento social, que passou a fazer parte do nosso 
dia-a-dia, o que fazer quando o foco do seu tra-
balho é justamente aproximar pessoas, estimu-
lar o conhecimento, promover a colaboração e 
fortalecer laços de amizade e respeito?  Como 
Especialista Sênior de Programas de Educação e 
Cultura na Embaixada dos Estados Unidos, esse 
é o meu trabalho.  Muito diferente do que vo-
cês educadores fazem?  Muito pelo contrário... 
vocês fazem tudo isso e muito mais!  Mas, e 
agora?

   Quem poderia imaginar que em pleno Século 
XXI, com tantos avanços tecnológicos à nossa 
disposição, o coronavírus, já conhecido da hu-
manidade, sofreria tamanha mutação a ponto 
de parar o mundo?  Da noite para o dia a nossa 
rotina virou do avesso.  Lojas e restaurantes fo-
ram fechados, fábricas paradas, escolas e uni-
versidades sem poder receber seus alunos, ruas 
vazias, e em alguns lugares aconteceu até o lo-
ckdown (palavra em inglês que muitos tiveram 
que aprender o significado para poder saber o 
que estava acontecendo).  Nos vimos obrigados 
a exercitar o distanciamento social...  abraços, 
beijos, e até mesmo um simples aperto de mão 
passaram a ser proibição médica.  Em pouco 
tempo todos, inclusive aqueles que valorizam 
o seu cantinho e um momento ´eu´ todo espe-
cial, passaram a sentir falta do calor humano.

   Assim como escolas foram fechadas, vários 
dos programas educacionais realizados pela 
Embaixada dos Estados Unidos foram suspen-
sos, outros acabaram sendo cancelados.  Isso 
me colocou diante de uma encruzilhada profis-
sional, pois as principais ferramentas do meu 
trabalho sempre foram a interação com pesso-
as, os intercâmbios, treinamentos, seminários, 
oficinas e tudo mais que precisa de gente, de 
contato, de animação, de aglomeração... 
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   Passado o baque inicial, vi que apesar de todas as restrições vigentes, a vida continuava 
e tínhamos que seguir adiante.  Era preciso achar um jeito de me adaptar à nova realidade 
e criar formas alternativas de trabalhar...  e por que não começar ajustando o formato do 
English Immersion Program (EIP)?  Lançado em 2006 como uma resposta positiva aos quase 
10 mil estudantes da rede pública de todas as partes do Brasil que se inscrevem anual-
mente para o programa Jovens Embaixadores, o EIP é uma semana de imersão em língua 
inglesa, cultura americana e atividades de impacto social que acontece em Brasília para 
os cerca de 100 semi-finalistas que não são selecionados para o intercâmbio nos Estados 
Unidos.  Esses meninos e meninas são jovens incríveis, que apesar de todas as dificuldades 
são excelentes estudantes, possuem um perfil de liderança comprovada, querem fazer a 
diferença e agarram todas as oportunidades para aprimorar o seu conhecimento, crescer e 
buscar um futuro melhor para si, para sua família, e também para a comunidade onde es-
tão inseridos.  Esses jovens representam o nosso futuro e não podíamos deixá-los na mão.

   Uma vez  que trazer esses meninos e meninas para Brasília para um programa presencial 
estava fora de questão, o jeito seria montar algo online mesmo.  Mas se já não era fácil 
segurar a atenção dos estudantes dentro de uma sala de aula por muito tempo, como fazer 
isso no mundo virtual?  Isso sem contar a vasta gama de ofertas de cursos online, lives, 
webinars que começaram a pipocar da noite para o dia.  Muitas escolas estavam também 
convertendo suas aulas para esse formato.  

   Talvez justamente pela minha inexpe-
riência tecnológica, mergulhei de ca-
beça sem pensar muito no que podia e 
não podia ser feito, e juntamente com 
outras cabeças pensantes e criativas co-
meçamos a montar esse quebra-cabeça.  
Na nossa equipe tinha gente de todas as 
partes do Brasil...  desde profissionais da 
Embaixada e Consulados dos EUA, a jo-
vens empreendedores e também ex-par-
ticipantes do EIP e de outros programas 
voltados para jovens.  Cada um foi tra-
zendo suas ideias, abordagens diferen-
tes, ângulos novos de enxergar as coisas.  
Foi simplesmente incrível perceber o 
quanto a distância física acabou por nos 
aproximar... Por mais estranho que possa 
soar essa afirmação, foi exatamente isso 
que aconteceu!  Vi que não era preciso 
estarmos todos na mesma sala para po-
dermos trabalhar e criar juntos.

   Começamos com um questionário que 
nos ajudou a conhecer um pouco me-
lhor esses incríveis semifinalistas e nos 
mostrou alguns caminhos para chegar 

até eles com um curso 100% online, mas 
totalmente interativo e personalizado.  
Com isso, redirecionamos o recurso que 
seria utilizado para trazer os estudantes 
para a imersão em Brasília e enviamos 
para cada um dos participantes confir-
mados um kit com 28 itens, dentre eles, 
um laptop, chip para acesso à internet 
banda larga, cartão de acesso a uma pla-
taforma de filmes, milho de pipoca, mix 
para brownies e panquecas, camiseta e 
mochila do programa e muito mais.   
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   Queríamos com isso fazer com que cada um dos jovens convidados fosse protagonista 
do seu processo de aprendizagem. Assim como acontece no movimento Maker, ou o ´Faça 
você Mesmo´, todas as atividades seguiram o princípio da colaboração, troca de experiên-
cias, busca por soluções para problemas reais, proatividade, experimentação e prototipa-
gem.  E esse formato proporcionou aos participantes do EIP uma verdadeira experiência 
três-em-um:

   • Uma Imersão na Língua Inglesa e Cultura Americana por meio de sessões como Bate-
-Papo com um Americano, Charadas e Caça ao Tesouro sobre fatos relacionados aos Es-
tados Unidos, Debates sobre Cinema & Cultura com Pipoca, Cozinhando com Americanos 
enquanto pratica o seu Inglês;
   • Um Mergulho no Mundo do Empreendedorismo e Impacto Social com oficinas e mento-
rias sobre como identificar um problema em sua comunidade e prototipar uma ideia.
   • Uma Introdução a Ferramentas Tecnológicas, tais como o Slack, Google Sheets, Google 
Docs, Trello, etc., que ajudaram os jovens não somente na realização das tarefas durante 
o EIP, mas também em suas atividades acadêmicas e à medida em que eles forem ingres-
sando no mercado de trabalho.

   Mas é claro que nem tudo aconteceu de forma perfeita o tempo todo. Tivemos, sim, al-
guns contratempos e fomos obrigados a fazer ajustes aqui e ali ao longo do processo.  Essa 
foi a minha primeira experiência coordenando um curso 100% online – e síncrono!  Ainda 
tenho muito o que aprender, prototipar, testar, errar e fazer de novo...  mas na nossa vida 
não é assim também?  Aos poucos as peças foram se encaixando e concluímos o programa 
com um resultado bastante positivo.  Todos os participantes estiveram presentes durante 
os 10 dias do EIP, interagiram bastante uns com os outros, estabeleceram uma nova rede 
de contatos, desenvolveram projetos finais de impacto social e os apresentaram em grupo 
de forma criativa e bem elaborada.
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Débora Myrlan,
Participante do

Programa,
Jaboatão dos

Guararapes, PE

   Entretanto, reitero aqui que eu não sou 
especialista nessa área e nem tenho uma 
“receita de bolo”. Apenas gostaria de com-
partilhar com vocês alguns dos meus apren-
dizados:

   • Trabalhar em equipe traz perspectivas diferentes e enriquece o trabalho.  Não temos 
resposta para tudo e contar com a colaboração de pessoas de áreas e perfis diferentes 
abre novos horizontes.

   • Os jovens também devem fazer parte da construção do programa - eles são os prota-
gonistas do processo e precisamos estar em sintonia com eles para que o processo ensino-
-aprendizagem flua positivamente.

   • No mundo virtual, as pessoas são bastante acessíveis quando se trata de educação 
e formação de jovens.  Se não perguntamos antes, como podemos saber que a resposta 
será não?  Conseguimos a participação do Luciano Huck (que, por sinal, fala um excelente 
inglês) e de vários outros especialistas em cultura americana e empreendedorismo social 
do Brasil e dos Estados Unidos, fato que talvez não fosse possível em uma programação 
presencial.

   • O final da elaboração do programa é apenas o início do trabalho.  Á medida em que 
implementamos o programa precisamos continuar atentos e abertos para ouvir todos os 
envolvidos. Isso nos permite fazer os ajustes necessários e melhorar a experiência para 
todos.

   • O jovem gosta de desafios.  Ao invés de falas longas e informações concluídas, por que 
não introduzir um tema ou questão, trazer a sua aplicabilidade para a realidade do jovem 
e pedir a ele que ajude a encontrar possíveis respostas? A pesquisa e o debate ajudam 
no processo de aprendizagem e consolidação do conhecimento, além de manter o jovem 
engajado.

   • Promover atividades em grupo e mão-na-massa.  Dividir os alunos em grupos para a 
realização de algumas tarefas estimula o espírito de equipe e uma melhor socialização 
entre os jovens.

   • Não realizar muitas atividades online em formato de palestra, e nem com duração mui-
to longa.  Por mais interessante que possa ser um assunto, depois de um tempo, a mente 
de qualquer pessoa tende a dispersar.  Mesmo que a programação diária tenha duração de 
várias horas, é importante dividi-la em blocos, incluir intervalos curtos entre uma ativida-
de e outra e estabelecer atividades diferentes para cada bloco.
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Márcia Mizuno
Especialista Sênior do Programa de Educação e 

Cultura na Embaixada dos Estados

   Queiramos nós ou não, o mundo mudou e precisamos nos adaptar aos novos tempos.  
Para além do EIP, experiência síncrona que promoveu a oportunidade de jovens das mais 
diversas partes do Brasil se conhecerem virtualmente, praticarem inglês e criarem ações 
de impacto social enquanto participavam de uma oficina, assistiam um filme ou faziam 
panquecas e brownies com americanos, a Missão Diplomática dos Estados Unidos tem re-
alizado várias lives e webinars sobre diversos temas e áreas do conhecimento, e possui 
também iniciativas online já consolidadas que os interessados podem fazer no seu passo e 
tempo.  Dentre elas, cito abaixo algumas opções interessantes para quem quer aprender 
ou melhorar o seu inglês:

   -  American English Website: O American English é uma página web de recursos para 
ensinar e aprender a língua inglesa do modo americano. Este site oferece uma variedade 
de materiais e recursos para o desenvolvimento profissional dos professores e os alunos.

   - MOOCs para alunos de inglês: Estes cursos online abertos ( MOOCs) ajudam os alunos de 
nível pré-intermediário, intermediário e avançado a melhorar suas habilidades em inglês 
em cinco áreas específicas de conhecimento: Inglês para letramento midiático, Inglês para 
STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática), Inglês para negócios e empreende-
dorismo, Inglês para jornalismo e Inglês para desenvolvimento de carreira.

   - OPEN (Online Professional English Network): Esse programa oferece aos profissionais 
da área de ensino de inglês a oportunidade de ter aulas inovadoras online. Administrado 
por renomadas universidades e instituições de ensino dos Estados Unidos, as atividades 
em formato live e os cursos assíncronos introduzem e exploram metodologia, conectam 
os participantes a especialistas em ensino da língua inglesa e criam uma rede profissional 
com participantes das mais diversas partes do mundo.

   - O Programa Especialista e Fellow recruta acadêmicos americanos nas áreas do Ensino 
de Inglês para Falantes de Outras Línguas (TESOL) e Lingüística Aplicada para projetos de 
curto prazo com foco em treinamento de professores, desenvolvimento de materiais, pla-
nejamento curricular ou avaliação. Os projetos virtuais ocorrem ao longo do ano.  

   Não tenho a pretensão de afirmar, e nem acredito, que o universo online substituirá as 
atividades presenciais.  Mas precisamos estar abertos e aprender a navegar bem nesses 
dois ambientes para que possamos manter os canais do conhecimento sempre abertos e 
cumprir a nossa tarefa como formadores dos jovens líderes do amanhã.
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   Localizado no município de Rosário do Catete, no Estado de Sergipe, o Colégio Estadual 
Leandro Maciel conta atualmente com 501 estudantes matriculados que cursam o Ensino 
Fundamental, a partir do sexto ano, o Ensino Médio, parcial e integral e a Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), sendo a única unidade da rede estadual do município de Rosário 
do Catete.

   Quanto a infraestrutura, a escola dispõe de rede Wi-Fi tanto para os professores, quanto 
para os seus alunos. No entanto, não possui nenhum computador no laboratório de infor-
mática, apenas um que fica à disposição na Secretaria, para atender às necessidades dos 
alunos com relação às pesquisas escolares. Com isso, implantar as ações de ensino remoto 
pela internet com o início da pandemia do COVID-19 se mostrou um grande desafio, uma 
vez que o uso da internet como recurso didático não se apresentava ainda como uma prá-
tica de amplo acesso na escola.

   A equipe foi mobilizada em uma gran-
de reunião de Conselho de Classe, com 
a participação de todos os professores, 
por meio do nosso grupo no WhatsApp e 
ficou definido que a gestão faria o levan-
tamento do alcance que poderíamos ter 
através das redes sociais, para diagnos-
ticar a melhor maneira de trabalho com 
os alunos.

   Apesar da tecnologia se fazer presente 
na nossa vida atualmente, infelizmen-
te nem todos possuem condições socio-
econômicas que lhes permitam ter um 
aparelho e conexão com a internet ao 
seu alcance. Isso foi comprovado com o 
mapeamento feito pela escola por meio 
de um formulário Google Forms, comple-
mentado também por ligações telefôni-
cas.

  No primeiro momento identificamos que 
cerca de 80% dos nossos alunos utilizavam 
o WhatsApp, ainda que alguns dependes-
sem de uma conexão Wi-Fi para tal, já 
que necessitam de crédito pré-pago para 
acessarem a internet. Entre os 20% sem 
conexão, boa parte sequer possuía um 
aparelho telefônico ou residiam em zona 
rural sem cobertura de rede

   Entre as redes sociais ou aplicativos 
de mensagens existentes, percebemos 
que o amplo acesso ao WhatsApp apre-

sentou certa vantagem por dois motivos: 
é a rede mais familiar aos alunos e pro-
fessores; e possui bônus no acesso pelas 
operadoras de telefonia. Então, foram 
criados grupos por turma, administrados 
pela Gestora e pelos Coordenadores Pe-
dagógicos da escola, e foi estabelecido 
uma dinâmica de fluxo de professores 
nos grupos, de acordo com os horários 
de atendimento às turmas. Ou seja, com 
o horário montado, cada professor en-
tra no grupo naquele momento, e deixa 
o grupo assim que o horário do próximo 
professor está para iniciar.

  Para captação dos alunos utilizamos a 
ferramenta de compartilhamento de link 
para acesso ao grupo. Alguns professo-
res já faziam parte de grupos das turmas 
criados pelos próprios alunos ainda no 
período presencial. Assim foi feita essa 
ponte e a Coordenação da escola ingres-
sou nesses grupos divulgando o que seria 
o ensino remoto, explicando as regras de 
convivência e assim trazendo esses alu-
nos para os grupos de estudo, solicitando 
aos alunos que divulgassem o link com 
todos seus colegas. Iniciamos ainda uma 
campanha de divulgação que contou com 
carro de som pelas ruas da cidade e a 
postagem constante de cards em status 
e stories da equipe escolar em suas redes 
sociais.
 

O pontapé inicial: diagnóstico
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O pontapé inicial: diagnóstico

   Nas primeiras semanas nos preocupamos em fazer um momento de escuta ao final de 
cada dia, onde os professores nos davam o feedback, tanto do que havia dado certo, quan-
to do que poderia vir a melhorar. Esse passo foi essencial para que pudéssemos consolidar 
as ações que viriam a ser oficializadas com a Portaria 2235 ao tornar essa modalidade de 
ensino como parte da carga horária anual obrigatória. 

   Uma das questões logo percebidas era a dificuldade que muitos alunos tinham em lidar 
com formatos diferentes de documentos (pdf, doc, ppt). Além disso, apesar da presen-
ça virtual no grupo, o acesso do aluno nem sempre acontecia no momento síncrono com 
o professor, devido à disponibilidade da conexão do aluno. Outro ponto levantado foi a 
forma de envio das atividades realizadas, já que muitas opções surgiram: enviar por men-
sagem privada ao professor, postar a foto das páginas do caderno no grupo no dia combi-
nado, enviar por e-mail.

   Todas essas questões foram levadas à debate em reuniões frequentes de Conselho de 
Classe, sempre orientadas pelas orientações da SEDUC, sobretudo no que diz respeito à 
garantia de acesso universal ao direito à educação e à prevalência de critérios qualitativos 
no processo de aprendizagem.

   Diariamente fazemos o levantamento do acesso dos alunos por meio de um formulário 
Google Forms, o que nos tem dado uma taxa de participação média de 45% do total de ma-
trículas. A taxa é maior nas turmas de Ensino Fundamental e menor nas turmas da noite. 
Esses dados de acesso são cruzados com os relatórios dos professores baseados na entrega 
das atividades. Assim é possível chegar a um diagnóstico que nos leva à mais uma ação 
integrante desse processo: a Busca Ativa.
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Conclusão

      Por fim, podemos afirmar que apesar do tamanho do desafio temos certeza de que o 
encontro de alunos e professores nesse momento propicia muito mais do que o ensino e a 
aprendizagem de objetos do conhecimento advindos dos componentes curriculares e das 
matrizes de habilidades e competências, seja o Currículo de Sergipe para o Ensino Funda-
mental e a Nova BNCC para o Ensino Médio. 

   Diariamente temos tido oportunidades de desenvolver com professores e alunos as com-
petências e habilidades que se tornarão essenciais no século XXI, bem como a vivência dos 
Quatro Pilares da Educação (ser, conviver, aprender, fazer). 

   Com isso, o desenvolvimento da criatividade, da inovação, da empatia, da habilidade de 
se comunicar com clareza, da flexibilidade, do aprendizado adaptativo, da cooperação e 
solidariedade, da responsabilidade, da resolução de conflitos, da iniciativa, do autocuida-
do, da produtividade, da determinação, do autodidatismo e da saúde psicológica... todas 
essas oportunidades têm nos chamado dia a dia a abrir caminho para que nossos jovens se 
tornem capazes de tornar nossa sociedade melhor.

   EDUCAÇÃO UM TESOURO A DESCOBRIR. Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educa-
ção para o século XXI. 1996.
   National Research Council. 2012. Education for Life and Work: Developing Transferable Knowledge and 
Skills in the 21st Century. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/13398.
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    Um novo vírus, chamado Coronavirus, surgido no final de 2019, na província de Hubei, 
cidade chinesa de Wuhan, não parecia muito nocivo para nós, brasileiros, afinal, estáva-
mos do outro lado do mundo. Em pouco tempo, o COVID-19 foi se propagando, infectando 
pessoas a passos largos e afetando a rotina de diversos países. Foi então, que o Corona-
vírus foi anunciado como pandemia, se tornando uma grande preocupação para todos 
os países do mundo. Viver uma pandemia é algo inédito para a atual geração, sendo o 
maior anseio e desafio de todos sobreviver a uma enfermidade tão pouco conhecida pela 

ciência. O mundo parou e ao mesmo 
tempo andou depressa na perspectiva 
de modificar o seu olhar para si, bus-
cando alternativas que minimizassem 
os efeitos devastadores que o vírus 
poderia causar. 

   Fatores econômicos frente a calami-
tante situação da saúde da população, 
e a necessidade imperante do isola-
mento social foram apontados como 
principais preocupações dos governos, 
para nós professores, os desafios que 
já enfrentamos nocotidiano escolar, 
só iriam aumentar. No meio da pande-
mia, entendemos que cada um deve 
fazer a sua parte, mas que sozinhos 
não chegamos a lugar nenhum. Apren-
demos a valorizar ainda mais o espiri-
to de união, de compaixão e de huma-
nidade. Dividimos nossas angustias, 
ansiedades, medos e incertezas, com 
a agilidade de nos adaptar à nova rea-
lidade. A tecnologia virou o nosso con-
tato com o mundo e, se tornou nossa 
maior companheira.  Compartilhar 
conhecimento, informação, mostrar 
caminhos, dar as mãos, compreender 
o outro, já são atribuições realizadas 
pelo professor, e agora, mais do que  
nunca, o professor se torna uma das 
profissões de maior destaque, visto 

Por Prof.a Maria Isabella Batista / C.E Francisco Figueiredo
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que se tornou um contato exterior na vida dos alunos em isolamento social. A palavra mais 
utilizada por nós, profissionais da educação neste momento é, REIVENTAR. Nunca essa 
palavra fez tanto sentido já que vivemos em um período de pandemia, onde ressignificar 
as práticas pedagógicas teve que ocorrer em tão pouco tempo.

   O uso da tecnologia, através de vídeo aulas, lives, grupos de WhatsApp, organização de 
aulas através de slides ou diversos recursos, plataformas digitais, esses foram os nomes 
mais falados por nós professores, nesse período. Tivemos que aprender rápido a utilizar 
todos esses recursos. Em meio as nossas demandas pessoais, tivemos que nos adaptar 
urgentemente e atender de maneira acolhedora todos os nossos alunos. Neste momento, 
sentimos profundamente a falta de limites entre o pessoal e o profissional. 

   Disponibilizamos nossos equipamentos, nosso número de telefone e permitimos que os 
alunos entrassem em nossas casas (de maneira virtual) em busca de melhores formas de 
educar. Percebemos mais de perto, com o peito apertado, que a tecnologia não é uma 
realidade acessível a todos, e mesmo os que possuem em acesso, muitas vezes, é um re-
curso limitado. 

   Desta forma, surgem inúmeros desafios para a realização de nossas aulas em tempos 
remotos, e várias indagações iniciais começaram a aparecer: como adaptar o conteúdo 
a nova prática pedagógica? Como não excluir o máximo de alunos dentro da realidade da 
comunidade em que trabalhamos? Como motivar os nossos alunos a continuar a estudar? 
Como criar objetivos dentro de incertezas para os nossos alunos? Como ensinar e acolher 
ao mesmo tempo nesse período tão difícil? 

   Perguntas e mais perguntas, foi assim que começamos a pensar nas novas práticas peda-
gógicas, assim, no plural, pois a cada dia surgem novas demandas. Todos os professores, 
estão fazendo um tremendo esforço para ir além do apenas ensinar. Estamos trabalhando 
com dedicação exclusiva. Não temos mais fins de semana. Atendemos individualmente o 
aluno que nos procura fora do nosso horário de aula, não só para dúvidas, mas devido à 
falta de acesso à internet no horário de aula ou porque muitos em meio à crise econômica 
tiveram que conseguir algum trabalho para completar a renda familiar ou ajudar os pró-
prios pais que também, por muitas vezes, estão tendo que se desdobrar economicamente 
e solicitam apoio dos filhos nesse momento. 
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   O professor passa a ser um companhei-
ro do aluno, que busca solucionar pro-
blemas, que antes não imaginava que 
iria conseguir. É um momento de muita 
superação. O recurso tecnológico está 
sendo de fundamental importância nes-
te momento na educação, tivemos que 
aprender a lidar com o meio digital ao 
nosso modo, buscando aperfeiçoamento 
na prática. É um modo difícil, alguns po-
dem não acompanhar no mesmo ritmo, 
mas quando tudo voltar ao normal tenho 
certeza que nós professores continuare-
mos utilizando esses recursos como com-
plemento das nossas aulas. 

   Mesmo com a utilização da tecnologia, 
devemos lembrar que para que o ensino 
seja democrático ele precisa ser acessível 
a todos. A internet ainda não consegue 
abranger a todos de uma forma unânime, 
pois em muitos locais não existe nem si-
nal de internet. Muitos lugares no mun-
do, inclusive no nosso país, resgataram o 
ensino à distância a moda antiga, através 
da TV aberta e da rádio, que acredito ser 
um dos meios mais inclusivos, principal-
mente para alunos da zona rural, que não 
tem acesso ou o acesso é precário. Es-
tamos vivenciando muitas oportunidades 

de absorver formas de tornar a educação 
efetivamente mais inclusiva, repensar 
sobre o acesso à educação para todos de 
maneira prática. Todo esse aprendizado 
em meio à pandemia da Covid 19, deve 
ser levado em consideração ao tratar do 
assunto educação pelos nossos governan-
tes. 

   A desigualdade no país nunca esteve 
tão evidente. Enquanto há alunos que 
possuem uma infinidade de dispositivos à 
sua disposição, outros sequer tem acesso 
à internet. As dificuldades nunca tiveram 
que ser corrigidas de forma tão eficaz e 
urgente. E, junto a tudo isso, estamos 
nos capacitando as novas tecnologias e 
preparando diariamente nosso material. 
Sabemos que o ambiente escolar nunca 
será substituído pela tecnologia, pois 
este, é de fundamental importância para 
o convício social e o desenvolvimento 
como cidadão. Este período de pande-
mia, está mostrando para todos que mes-
mo com toda tecnologia, o contato hu-
mano, o afeto, jamais serão substituídos.
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   Eu, como professora de língua estrangeira, que tenho como papel fundamental a forma-
ção cidadã, através de explanação cultural e linguística de outros países, para contribuir 
na identidade do aluno, tive de readaptar todo o conteúdo. Nunca fui muito amiga da 
tecnologia, mas estou me esforçando para aprender e criar aulas que sejam acessíveis a 
todos e que estejam de maneira clara em relação ao conteúdo. Fazendo o máximo para 
contribuir para uma educação de qualidade, mesmo sabendo de todos as barreiras enfren-
tadas por professores, alunos e demais equipes que compõem o corpo escolar.  Agora não 
é o momento de exigir demais de ninguém.
 
   Agora é o momento de se autoconhecer, de aprender a administrar as emoções, a se for-
talecer na fé e estar junto a família e principalmente, se proteger. Agora é o momento de 
aprender valores significativos da vida. Essa é a minha visão. Sempre gostei de desenvol-
ver atividades onde utilizo a prática do idioma, por meio de projetos ou atividades orais 
dentro de sala de aula. Infelizmente a realidade da comunidade onde ministro aula, não 
permite que eu faça dessa maneira. 

   Nesse período de pandemia comecei desenvolvendo um projeto de lives multidisciplina-
res pelo meu Instagram pessoal, onde tentei levar temas de conhecimento interdiscipli-
nar, informação social, inspirar alunos que irão fazer Enem com a escolha da sua carreira 
através do olhar de alguns profissionais de várias áreas e empreendedorismo em meio à 
crise como forma de ajudar esse momento de dificuldade econômica com ideias acessíveis 
e inspiradora.  

   Também me preocupo bastante com o emocional do meu aluno, do meu colega profes-
sor. Como eles conseguem lidar com a situação que passamos, e principalmente, como 
essa doença afeta os nossos ciclos pessoais. Com a pandemia foi se desenvolvendo um 
confronto entre práticas já fossilizadas e as novas possibilidades metodológicas frente 
às demandas exigidas dentro do nosso trabalho. Alguns professores provavelmente tive-
ram mais dificuldade do que outros, apesar de terem sido capacitados através de cursos 
oferecidos gratuitamente pela secretaria de educação, uma formação requer tempo de 
reflexão, questionamentos, compreensão para então a experimentação. Pulamos várias 
etapas.  Não foi fácil, nem está sendo fácil. O processo criativo tem que estar aflorado no 
professor todos os dias junto com a nossa motivação. E como manter a motivação? Acho 
que não tivemos tempo de pensar nisso. O período exigiu mudanças bruscas e anulação 
das nossas angústias. Eu moro sozinha, consigo separar um espaço sem muito ruído dentro 
de casa, mas, e, os meus colegas de profissão, que moram com outras pessoas, são pais, 
mães e que muitas vezes não possuem um espaço adequado ou silencioso para conseguir 
ministrar suas aulas, ou preparar seus vídeos.
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   Atualmente, gravo aulas, lives, estou criando novos projetos motivacionais e sempre 
adaptando o material para ser de fácil compreensão aos alunos. A realidade da comuni-
dade onde trabalho, fez com que, tomássemos a decisão de ministrar aulas e fazer acom-
panhamento através do WhatsApp, mas que cada turma também teria seu perfil de aula, 
caso os alunos tivessem outros tipos de acessos tecnológicos. Cada professor contribui da 
maneira que também for confortável para ele. Está sendo um grande desafio e ao mesmo 
tempo uma lição e uma inspiração essa profissão. Durante a execução do projeto de lives, 
já percebi a primeira dificuldade de acesso. A ideia era que os alunos pudessem interagir, 
mas foi relatado pelos mesmos, que lives consomem os dados móveis do seu celular para 
assistir no momento em que ocorre. Então, os próprios alunos solicitaram que deixasse 
gravadas as lives no feed do Instagram, para que quando eles tivessem acesso à internet, 
eles pudessem assistir. Por esse motivo, tive que adaptar a conversa com os convidados, 
utilizando falas como se fossem às possíveis dúvidas dos nossos alunos. 

   Foi uma experiência gratificante, e desafiadora.  O conhecimento se torna um grande 
aliado da mente nesse período de pandemia. Se tentamos enxergar o lado positivo de tudo 
isso, vamos entender a necessidade de aprender, pois, entender o que ocorre no mundo, 
ter discernimento e opinião se tornou fundamental. Nunca fez tanto sentido ser professor. 
Em um período onde estamos vendo aflorado a essência do outro. E enquanto uns evoluem 
seus pensamentos, seu comportamento social, sua empatia, outros, mostram o que não 
devemos ser. E repito, nunca fez tanto sentido ser professor, pois, o papel de criar bons 
cidadãos está sendo nossa maior missão. Cidadãos com criticidade social, que saibam cui-
dar de si mesmos cumprindo as recomendações sanitárias e ao mesmo tempo empáticos ao 
outro. Não sabemos como serão nossos próximos dias, mas, afirmo, o professor sempre vai 
estar preparado para aprender e ensinar mesmo diante de qualquer dificuldade, porque 
sabemos da nossa missão e do nosso compromisso social.
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Prof.a Josineide dos Santos e Karen Alves Pereira / C.E Joana de Freitas Barbosa

     O Centro de Excelência Joana de Freitas Barbosa, localizado no município de Propriá/
SE, vem desenvolvendo práticas educativas desafiadoras e ao mesmo tempo relevantes e 
prazerosas. Pois, creio eu, está nos levando a descobertas pedagógicas que potencialmen-
te poderão integrar permanentemente o quadro de metodologias a serem assimiladas pela 
comunidade escolar.

     Um bom exemplo disso, são as aulas de Projeto de Vida, uma disciplina da base diver-
sificada do EMTI (Ensino Médio em Tempo Integral), que está na grade curricular das 1ª e 
2ª séries do ensino médio, visando impulsionar os jovens, na perspectiva de construírem 
suas metas, objetivos e sonhos, levando-os a refletir sobre o que são e o que querem ser. 
Pensando nisso, entendi que as mídias digitais poderiam ser fortes aliadas nesse novo pro-
cesso de ensino-aprendizagem que se apresentava diante de nós.
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    Em conversa com os alunos verifiquei que esse contexto tecnológico era um ambiente 
familiar para eles e diante da solicitação dos próprios estudantes resolvi criar o projeto 
“Os 4 Pilares da Família em Tempo de Pandemia” que visa motivá-los a colocarem em 
prática as competências assimiladas no ambiente escolar em suas casas, com o intuito 
de aproximar mais a família ao modelo de Escola Educa Mais implantado pelo NGETI em 
nossa escola em 2017. Dessa forma, objetivando levar os jovens a desenvolver habilidades 
como autodeterminação, perseverança e resiliência, é que orientamos os nossos discentes 
a organizarem o seu tempo de maneira a conciliar as atividades escolares não presenciais 
e a tarefas domiciliares de maneira que se engajassem no cotidiano caseiro de forma pro-
dutiva, no intuito de tornar o isolamento social mais leve e harmonioso.

   Com o apoio do gestor Ary da Silva e do Co-
ordenador Pedagógico Glauber Martins os pro-
fessores de PV traçaram as ações educativas 
que poderiam ser aplicadas. O que nos trouxe 
bons resultados, pois os estudantes se senti-
ram mais motivados e inclinados a participar 
mais efetivamente das aulas não presencias. 
O que nos leva a pontuar a colaboração dos 
professores das demais disciplinas da BNCC ao 
desenvolverem ações educacionais em conso-
nância com as aulas de PV.
     
   As aulas estão sendo desenvolvidas com 
base nas aulas estruturadas do caderno de 
Projeto de Vida que tem uma gama de temá-
ticas diversificadas. Sendo assim, escolhemos 
aquelas que abordam reflexões que ajudam os 
discentes nesse momento de pandemia. Posso 
aqui citar alguns temas como: “A organização 
da vida e das coisas começa em mim”, So-
lidariedade um bem-querer”, “Somos o que 
vemos, o que lemos e o que comemos” entre 
outros. Estas aulas estão sendo ministradas 
de forma que tenhamos um encontro semanal 
em duas aulas geminadas. Todas foram pla-
nejadas para que os alunos desenvolvessem 
as atividades de forma não presencial através 
de produção textual, gravação de vídeos com 
mensagens, músicas e desenhos artísticos. 
Além de propor a participação dos membros 
da família durante as vídeo-chamadas para 
que haja a integração familiar com a escola 
em suas práticas online.
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   No que diz respeito às atividades de produção textual, essas foram adotadas no sentido 
de levar os jovens a continuarem a alimentar seus sonhos, criando listas de metas, obje-
tivos e ações importantes para sua vida atual e futura. Levando-os a refletir sobre quais 
valores são fundamentais para a sua própria formação, estabelecendo uma hierarquia 
entre itens – dos mais aos menos importantes – dando-lhes a oportunidade de ressignificar 
o seu desempenho durante o período de isolamento social.

   Foram aplicadas também atividades motivacionais, nas quais os nossos jovens protago-
nistas das 2ª e 3ª séries do EMTI foram convidados a gravar vídeos com mensagens motiva-
doras para os recém-chegados das 1ª séries, uma vez que estes últimos ainda não estavam 
totalmente integrados à metodologia do modelo de uma escola integral. Essa ação simples 
gerou resultados positivos desencadeando ações protagonistas e autônomas nos próprios 
estudantes que passaram a desenvolver práticas enriquecedoras como lives, feitas para 
todos os alunos da escola, abordando temas de relevância para o momento diferenciado 
que estamos vivendo, como: “Não está sendo fácil, mas procuro fazer dos meus sonhos os 
meus objetivos”.

   Uma outra experiência exitosa foi a criação de um perfil no Instagram, no Facebook e 
no Whatsapp, ferramentas oficias da escola, nas quais os próprios jovens podem participar 
ativamente postando mensagens de otimismo, informações sobre a dinâmica das aulas não 
presenciais e a criação de enquetes para manter sempre ativa a comunicação entre escola 
e estudantes.

   As ações implementadas, inicialmente na aulas de Projeto de vida, se ramificaram e 
produziram efeitos que foram além da comunidade escolar, pois alunos egressos do Cen-
tro de Excelência Joana de Freitas Barbosa se engajaram nesse projeto participando de 
lives semanalmente, socializando suas experiências no ensino integral e de que forma eles 
continuam sendo beneficiados por essa formação recebida no CEJFB. Entre esses podemos 
citar os ex-alunos: Victor Gabriel, Marcos Yuri, Carlos Daniel, Samuel Reis, Adryah Borges e 
Leonardo Honorato que passaram dicas de como se organizar para ter bom êxito no ENEM.
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   Outras estratégias foram apresentadas para os estudantes nas aulas de PV como a cria-
ção de um cronograma das tarefas para não haver o acúmulo de atividades. Para isso, con-
tamos com a atuação dos professores de Estudo Orientado, que é outra disciplina da base 
diversificada, no sentido de apresentar a agenda de tarefas que já era utilizada nas aulas 
presenciais, sendo feitas as adaptações para as aulas não presenciais. Ainda podemos rela-
tar que uma lista de livros e filmes, que abordam assuntos relevantes para esse momento, 
foram elencados no intuito de fomentar bons pensamentos, valores e comportamentos 
que venham enriquecer a formação pessoal, social e produtiva de nossos jovens.

   Vale destacar também, uma outra prática pedagógica que está trazendo bons resultados 
através da socialização de experiências entre os estudantes. Aula online por meio do Goo-
gle Meet proporcionando a participação dos alunos das 1ª, 2ª e 3ª séries do ensino médio, 
de forma que os mais experientes troquem informações com os menos experientes no 
sentido de organização do tempo, das emoções e das tarefas escolares. Esses encontros 
são realizados na aulas de Projeto de vida sob a mediação dos professores da disciplina, 
o que possibilita a interação entre as turmas para minimizar o distanciamento físico pelo 
qual estamos passando.
     
   Ao longo desse período em que estamos enfrentado momentos de incertezas e desafios 
pessoais e profissionais, entendo que os resultados alcançados até agora apontam para 
um engajamento crescente de nossos alunos nas atividades não presenciais nas aulas de 
Projeto de Vida, nos motivando cada vez mais na busca do aperfeiçoamento de nossas 
práticas pedagógicas, pois vivemos um instante em que o reinventar-se é extremamente 
necessário.

Foto dos estudantes do C.E Joana 
de Freitas Barbosa reunidos 
com a professora Josineide 

dos Santos antes da quarentena
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Filmes e SériesHomemade 

A série com 17 curta-metragens pro-
duzidos em uma parceria ítalo-chilena 
integra profissionais do áudio visual 
de vários lugares do mundo que con-
tam pequenas histórias que se passam 
na quarentena, gravados muitas vezes 
dentro da própria casa do diretor, com 
ideias criativas e reflexões sobre as 
relações humanas no período de dis-
tanciamento social. 

Onde: Netflix
Classificação indicativa: 14 anos
Quem participa: Gurinder Chadha, 
Ladj Ly, Kristen Stewart, Rungano 
Nyoni, entre outros. 
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Podcasts

Livros

Youtube

Dicotomia  

Formado por 7 estudantes de Relações In-
ternacionais da Universidade Federal de 
Sergipe, o Dicotomia Podcast busca levar 
informação e conteúdo de maneira des-
contraída e informal para te atualizar so-
bre as polêmicas, acontecimentos e enten-
der como funciona a dinâmica da política 
internacional. 

Onde: Spotify e outros streamings 
Ano: 2020 

O feminismo é para todo mundo: Po-
líticas arrebatadoras - bell hooks 

Apresentado como uma acessível cartilha 
voltada a todos os públicos, bell hooks 
traz o tema feminismo sob a visão de 
uma das mais importantes feministas ne-
gras da atualidade. Abordando a nature-
za do tema e seu compromisso contra o 
sexismo e outras formas de opressão. 

Ano: 2000
Editora: Rosa dos Tempos 

Manual do Mundo 

Canal voltado a curiosidades sobre as ciên-
cias naturais com experiências caseiras e 
em laboratórios mostrando de forma simples 
como funcionam alguns fenômenos quími-
cos e biológicos da natureza e equipamentos 
tecnológicos do dia a dia entre outros conte-
údos que despertam o interesse de crianças 
e adultos. 

Onde: www.youtube.com/iberethenorio 
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