
Diagnóstico da

situação



Depois de tantos dias sem aula, não há como retomar as atividades educativas sem

que se faça um resgate do que havia sido trabalhado até o momento de sua

suspensão. Aliás, o ideal é que a primeira aula seja um momento de reencontro, de

conversas espontâneas, de (re) conhecimento de novos colegas, pois muitas turmas

poderão ser misturadas. 

Pode ser um momento para desabafar sobre como estão

se sentindo e vivendo essa nova realidade de

distanciamento social. Será que algum dos alunos

perdeu aquele emprego que adorava? Todos da sua

família estão bem de saúde? Eles continuam

trabalhando presencialmente ou estão em home office?

Enfim, conversar sobre tudo o que estão vivendo é

importante.



Várias podem ser as formas de fazer essa reintegração da turma e dos

conteúdos. Vamos sugerir algumas plataformas gratuitas em que é possível

realizar essa interação com a turma.

Simples, todos usam, podem

ser enviados áudio, vídeo,

arquivo e texto. Porém é bem

restritivo quanto à

confraternização.

Simples e gratuito, pode ser usado em

computador e celular. Permite reuniões

de pessoas para conversas, escrever

recados, salvar arquivos. Só precisa que

os participantes tenham uma conta no

Gmail.

WathsApp

Skype

Hangout

Zoom

Seu funcionamento é simples: o

administrador cria uma sala e

manda o convite para os

participantes por e-mail ou

envia o link. Basta acessar, sem

precisar ter conta.

Não precisa ter conta nem ser

cadastrado para participar de uma

reunião, que pode ser acessada através

de um link.



Também será necessário verificar se todos se sentem

confortáveis com aulas remotas, se possuem habilidade

para utilizar os recursos que o curso vai oferecer, quais

dúvidas possuem a respeito do sistema e metodologia

das aulas. Aqui existe a oportunidade de trabalhar a

cooperação entre os alunos. Pode ser que um saiba a

solução para a dificuldade tecnológica que outro tenha.

Assim, aproveite para encaminhar essas questões no

grupo. Mas também coloque algum outro meio de

contato mais privado (telefone, e-mail) a disposição,

pois alguém pode se sentir constrangido de revelar

frente aos outros que tem dificuldade com o ensino

remoto.



Depois dessa etapa, está na hora de verificar os

conteúdos. Será preciso fazer um levantamento

dos conhecimentos adquiridos nas aulas

anteriores, o que está bem assimilado e o que

precisa ser retomado. Como ainda não são

aulas “oficiais”, a forma como você fará pode

ser bem variada, desde uma conversa até

questionários e avaliações. 

Aproveite para brincar, descontrair e relaxar a turma. Sugerimos quizz,

pergunta rápida, quem responde primeiro, duas equipes competindo,

solteiros contra casados… divirta-se também. Vamos sugerir algumas

plataformas para fazer questionários:



As plataformas que estamos sugerindo são

gratuitas e fáceis de utilizar. Ao pesquisar no

google e entrar nos sites de cada uma delas,

você poderá começar a utilizá-las, após um

simples cadastro. 

Se quiser saber mais, assista os tutoriais que

disponibilizamos.



O entusiasmo do educador pelo ensinar é fator

decisivo para a motivação do aluno, ou seja, é o

que move o profissional a explorar novos métodos e

técnicas, possibilitando aos alunos construir seu

próprio caminho de conhecimento. Mesmo em meio

a essa situação triste que a pandemia causou em

todo o mundo, há de se aproveitar a oportunidade

para aprendermos. E, quem sabe, o que estamos

aprendendo como educadores servirá como

trampolim para que nos aventuremos em novas

tecnologias e métodos, que podem nos acompanhar

quando retornarmos, fisicamente, à sala de aula.


