
ESCOLA MUNICIPAL ALBERT 
SCHWEITZER

NADA SERÁ COMO ANTES!



OBJETIVOS (PROJETO I – TECNOLOGIA PARA FACILITAR A APRENDIZAGEM 
E POSSIBILITAR A INTERAÇÃO PROFESSOR/ALUNO):

◼ Identificar novas metodologias de ensino que possam ser aplicadas aos alunos durante o período de ensino 
remoto emergencial.



DESCRIÇÃO DA PRÁTICA

◼ 1ª Etapa:  Descrever os desafios encontrados no início do ensino remoto emergencial (dificuldade de acesso 
a internet e aos aplicativos).

◼ 2ª Etapa: Apresentar o processo e a introdução de alguns aplicativos para o ensino remoto: Whats app, 
avaliativa realizada pelo forms;

◼ 3ª Etapa: Aulas on-line utilizando jogos pelo Youtube (roleta da alimentação saudável), site Geniol (jogo da 
forca, mamíferos e Learningapps (jogo interativo s ou z), atividade realizada na Semana da Criança através de 
atividade feita pelo e-mail institucional do Rioeduca.



PRIMEIROS APLICATIVOS UTILIZADOS:



AULAS ON-LINE:





PÚBLICO ALVO:

◼ Alunos do 3º Ano – Turma 1302



RESULTADOS:

◼ Mesmo diante de tantos desafios, pode-se notar que a participação dos alunos foi aumentando e tornando nossos 
encontros divertidos e repletos de aprendizagem. Mesmo diante dos desafios  tecnológicos, as descobertas feitas 
por eles, com o  auxílio da família, refletem o esforço e a busca pelo conhecimento diante de um cenário atípico. A 
troca de experiências entre docente, discente e seus familiares mostrou-se bastante enriquecedora e abriu novas 
perspectivas didáticas e metodológicas para o momento pós pandemia.  



RESPONSÁVEL PELA AÇÃO / CONTATO:

Professora Viviane Leite Lima  

vivianelima@rioeduca.net

 



OBJETIVOS (PROJETO II– ESTANTE MÁGICA PRODUÇÃO ON-LINE):

◼ Construção de um livro em parceria com a Estante Mágica;

◼ Propiciar oportunidade para realização criativa dos alunos, realizando uma produção textual em que 
pudessem ter fala e escolhas;

◼ Confecção textual mais elaborada e estruturada.



DESCRIÇÃO DA PRÁTICA

◼ 1ª Etapa: Escolha de 3 temas;

◼ 2ª Etapa: Reuniões com responsáveis e  alunos para apresentação do projeto;

◼ 3ª Etapa: Reuniões semanais com os alunos para dirimir as dúvidas do projeto;

◼ 4ª Etapa: Retorno da escrita revisada, respeitando sempre a ideia principal do texto;

◼ 5ª Etapa: Ilustração: Foi sugerido aos que não quisessem desenhar a utilização de recorte e colagem, 
fotografias ou qualquer outra técnica de ilustração.



PÚBLICO ALVO

◼ Alunos do 5º Ano – Turma 1502



RESULTADOS:

◼ Os alunos que puderam participar do projeto obtiveram excelente resultado! (Infelizmente nem todos 
conseguiram, especialmente por falta de acesso à internet ou aos dispositivos eletrônicos, pois o Projeto 
ocorreu durante o período de Pandemia). Pôde-se observar o desenvolvimento da autonomia, de suas 
habilidades de comunicação com o professor, Equipe da Direção e famílias. Isso pôde ser constatado ao 
longo de todo o processo de elaboração dos livros;

◼ Reforçamos laços com os alunos inseridos no projeto através de constantes trocas (dialógicas e afetivas) e os 
incentivamos muito durante todo o processo;

◼ Nos reinventamos enquanto professores, alunos e responsáveis dentro de um momento difícil, o qual nos 
exigiu uma maior capacidade de  colaboração e empatia. Unimos forças e o resultado foi esplêndido!







◼ TURMA 1502













Mensagem da mãe representante da turma 1502

Leidiana



RESPONSÁVEL PELA AÇÃO/ CONTATO

Professor Jarley Nunes Frieb Júnior

  jarleyjunior@rioeduca.net

 friebejr@yahoo.com

 


