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Objetivos da prática apresentada

 Manter o vínculo afetivo dos alunos e famílias com a escola
 Estimular a manutenção da rotina de estudo
 Reforçar a relação escola e família
 Valorizar o trabalho do corpo docente

Público alvo:

 Toda a comunidade escolar, principalmente os alunos.



Descrição da prática
1ª Etapa – Logo no início do isolamento, a partir de 16 de março, continuamos os contatos
com as famílias através dos grupos de whatsapp basicamente com informações e apoio
emocional aos alunos/famílias.

2ª Etapa – A partir do dia 23 de março iniciamos o envio de atividades para os alunos, 

usando os grupos de whatsapp.

3ª Etapa – No início de abril, solicitamos aos responsáveis que criassem conta no Google 

- Gmail, para que pudéssemos usar a plataforma Google Sala de Aula. As atividades 

começaram a ser postadas a partir de 14 de abril.

4ª Etapa – Em maio iniciamos a migração para a plataforma TEAMS, quando a SME 

começou a disponibilizá-la. Neste período fomos dando suporte às famílias para 

acessarem o email do aluno no Rioeduca e instalar o aplicativo. Mas ainda continuamos 

utilizando o Google sala de aula para postar atividades. 

5ª Etapa – Na primeira semana de junho começamos a usar exclusivamente o Teams e 

iniciamos com os encontros virtuais com as turmas - Lives. Criando assim mais uma forma 

de aproximação e envolvimento. 



Recursos utilizados para realização do projeto 
Recursos Humanos

● Toda equipe da escola - direção, orientadora educacional, professores, funcionários e monitor

de informática.

● Parceria e envolvimento dos responsáveis

Materiais

● computadores, tablets, celulares, acesso internet

● plataformas digitais

● pesquisa de diferentes ferramentas digitais

Recursos técnicos/digitais

● Capacitação remota dos profissionais através webnários

● Trocas de experiências entre os mesmos, apoiando aqueles com mais dificuldades



Resultados
Com o distanciamento, percebemos a possibilidade de diversificar práticas pedagógicas

através dos recursos tecnológicos disponíveis. Nesse processo, encontramos e acolhemos

resistências de parte do corpo docente, por falta de familiaridade e conhecimento desses

recursos.

Reconhecemos que o uso dos recursos tecnológicos ampliou nosso conhecimento e que

podem continuar sendo adotados, mesmo que presencialmente.

No uso do whatsapp os professores não tinham como acompanhar a participação e dar um

feedback para o aluno. Depois, com uso do Google Sala de Aula, foi possível perceber uma

maior aproximação dos alunos, pois havia a possibilidade de interação entre eles e os

professores. A partir do uso da plataforma Teams e o aprimoramento do uso das ferramentas

digitais, ampliamos nossas ações junto aos alunos e pudemos perceber uma maior adesão dos

alunos e envolvimento dos professores.

Ao analisar o retorno dado nas atividades, percebemos que o resultado é semelhante ao da

sala de aula, pois quando as propostas são apresentadas de forma diversificadas, instigante e

significativa, os alunos se envolvem mais e a participação é mais efetiva.



Resultados 

Em nossa avaliação, percebemos um aumento gradual na participação dos alunos na

plataforma e nas lives. Temos como objetivo alcançar um maior quantitativo de alunos, pois muitos

ainda têm dificuldade de acesso, seja por falta de dispositivo ou de acesso a internet, e até de

apoio de um adulto.

Aprendemos que não devemos subestimar os responsáveis, pois mesmo com a falta de

habilidade e de recursos digitais de alguns, a partir das constantes orientações e vídeos tutoriais

feitos pela equipe, as famílias superaram suas dificuldades e passaram a acessar as plataformas e

apoiar os alunos na entrega das atividades. Um trabalho de parceria.

Buscando o aumento de participações, iremos intensificar nossa ação junto aos responsáveis

de maneira personalizada através de contato telefônico, incentivando e dando suporte para o

acesso.
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Contatos: Elizabeth, Sandra e Amanda

E-mail: emernesto@rioeduca.net 


