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aulas ajuda muito, mas 

ainda existem muitos 

estudantes sem ter como 

acompanhar  
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Sabe-se que a tecnologia é um 

fator primordial no que diz 

respeito à evolução digital, per-

mitindo experiências provei-

tosas no setor educacional. No 

entanto, diante da realidade 

caótica causada pelo Covid-19, 

diversos setores acabaram fe-

chando ou se adaptando. 

Milhares de crianças ficaram 

impedidas de ir à escola. As 

instituições educacionais se 

empenham na busca de novas 

modalidades de estudo, como o 

uso das tecnologias digitais. 

Assim, professores e alunos 

tiveram que se adaptar às aulas 

a distância e utilizar toda a 

criatividade para dar com-

tinuidade às atividades es-

colares. 

Com o intuito de manter as 

aulas durante o período de 

isolamento social, muitas insti-

tuições adotaram o ensino re-

moto, no qual os educadores 

tiveram que ajustar seus com-

teúdos para o formato online, 

que é essencial para minimizar 

os prejuízos do período na 

ausência das aulas presenciais. 

Nas redes públicas e nas redes 

particulares de ensino, come-

çaram a ser utilizados aplica-

tivos de videoconferência, re-

des sociais e até mesmo a 

adaptação para a Educação a 

Distância – EAD, através da 

criação de ambientes virtuais 

de aprendizagem  - AVA. 

Porém, os desafios são imen-

sos: podemos destacar que as 

ferramentas remotas precisam 

ter qualidade para maior 

eficácia, e que as desigual-

dades de acesso às tecno-

logias, são enormes, já que 

nem todas as crianças têm 

computador ou tablet conec-

tados à internet e não estão 

acompanhando as aulas. 

Observamos no desenrolar dos 

acontecimentos, uma parceria 

entre escola e família: acom-

panhando os filhos neste mo-

mento de pandemia, elas tem 

nas mãos a possibilidade de 

compreender a importância do 

seu papel na educação destes, e 

ainda de valorizar o professor 

que não se cansa de colaborar 

de forma incisiva, para que as 

crianças não desistam dos es-

tudos, apesar de todas as difi-

culdades. 

O uso correto da tecnologia nas 

aulas, quando aliado ao traba- 

Projeto ‘Aula em casa’ no Amazonas: levar conteúdo aos 

locais aonde falta de sinal de TV e internet. 

lho docente, pode melhorar  a 

aprendizagem dos alunos. 

Além disso, o mundo cada vez 

mais conectado exige o 

desenvolvimento de conhe-

cimentos e competências espe-

cíficas que precisam ser traba-

lhados na escola.  

No Amazonas, o Governo e a 

Prefeitura de Manaus, através 

das secretarias municipais e 

estaduais lançaram o Projeto 

Aula em casa, utilizando as 

plataformas virtuais e canais de 

televisão, como medida para 

minimizar os impactos na 

educação escolar do estado. 

Neste sentido, é importante en-

tender que a utilização da tecno-

logia como aliada, sem a subs-

tituição do ensino presencial, vai 

muito além de simplesmente 

“digitalizar a sala de aula”. 

A pandemia terá efeitos per-

manentes sobre a forma de apren-

der, pois devido à ela, novos há-

bitos e comportamentos estão 

sendo criados, tanto nas famílias, 

quanto nas instituições de ensino, 

mas mesmo distantes, podemos 

unir esforços em prol de um bem 

maior. 

 


