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Justificativa

Ao perceber a triste realidade que seria o processo de ensino aprendizagem via ensino remoto,
devido às precárias condições financeiras em que as famílias da comunidade escolar se
encontram, buscou-se alternativas viáveis para estimular a continuidade do ensino via Internet.
A ideia de estimular o compartilhamento de aparelhos entre os estudantes e suas famílias foi a
alternativa mais adequada para que o ensino não esbarrasse nos muros da escola. É
necessário promover a compreensão de cada um, seja professor, seja estudante ou seja a
família para a importância que o ato de compartilhar tem, em um período incerto onde a união
pode fazer toda a diferença. Criar uma rede solidária de utilização de equipamentos eletrônicos
(computador, celular, etc) foi uma das soluções pensadas conjuntamente para obter-se maior
abrangência das aulas remotas. Dessa forma consegue-se chegar mais perto em um período
onde devemos estar distantes. Com o projeto Conectando Famílias, mantém-se a comunidade
escolar unida e conectada, ao mesmo tempo que se estimula, cada vez mais, o uso das
tecnologias. Realidade essa que caminhará conjuntamente com o ensino escolar.

Objetivos

Estimular nos estudantes e comunidade escolar o uso compartilhado de equipamentos e sinal
de Internet para que todos tenham acesso ao ensino remoto disponibilizado nas redes sociais.
- incentivar a continuidade do ensino;
- promover possibilidades de novos conhecimentos tecnológicos;
- fortalecer os vínculos afetivos familiares e comunitários;
- criar uma rede de solidariedade e de união.

Metodologia

Em um primeiro momento, discutiu-se como seria o projeto Conectando Famílias, com
estudantes, famílias, professores e equipe gestora. Após, fez-se um levantamento de quais
alunos ou famílias tinham equipamentos e os disponibilizariam para o compartilhamento das
aulas remotas, aulas on-line, utilização das plataformas educacionais, etc. No decorrer do ano
letivo e ensino remoto, os estudantes eram (e são) avisados, via Internet e pessoalmente,
sobre novas postagens, atividades, aulas. O ensino remoto é feito por entrega presencial de
atividades e via Internet. As devolutivas e retornos das atividades propostas são feitas nos
grupos de WhatsApp, por meio de fotos e vídeos, e por entregas presenciais na escola.

Período de aplicação

O projeto teve início assim que suspenderam as aulas presenciais em decorrência da Covid19,
no mês de março de 2020, e ainda está em execução. Tem-se o pensamento que esse projeto
não tenha fim. Que essa rede de conectividade e solidariedade se fortaleça cada vez mais.
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