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Aos colegas da Matemática!

Espero que todos estejam o melhor possível, neste momento
ímpar que estamos passando.

Antes de começarmos a tratar do aspecto pedagógico desta
postagem, é bom que saibam:

Ninguém estava preparado para o que aconteceu. As notícias
que vemos, lemos e ouvimos nos dizem isso. Não havia um
plano. Os governos do mundo inteiro estão agindo a medida
que as necessidades se impõem. Temos no máximo, cenários
bons e ruins. E as decisões estão sendo tomadas
diariamente. Mas o que devemos ter em mente é que...
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Tudo isso vai passar!

Sairemos dessa situação mais fortes e 
mais sábios.

Então, o mais importante agora é...
Fique bem!

Tudo isso vai passar!



Iniciaremos nossos estudos de replanejamento, sabendo que
vamos planejar, testar, refinar e, por vezes, recomeçar. É bom
começar com essa noção, que ao meu ver, não é pessimista.

Começar sabendo que coisas podem dar errado nos retira a
obrigação de acertar em tudo e nos abre um campo humano seguro
para fazer o melhor que podemos exatamente onde estamos, com
o que somos, com o que temos e com o que podemos.

Iremos transformar esta fase difícil que estamos passando em
narrativas de vidas, em histórias de enfrentamentos e em
sistematizações de algo que nunca fizemos antes e que resultarão
em aprendizados importantes para o futuro da educação.



Vamos em frente!
Sendo professores de Matemática, normalmente quando retornamos às
aulas, é do nosso fazer pedagógico iniciar com uma revisão para
retomar o fio da meada. A dificuldade agora é, como fazer isso sem
estar em uma sala de aula interagindo com os alunos?

EAD!?
Em tempos de distanciamento social, é a única possibilidade.

O que precisamos ter em mente é

Ensino à distância (EAD) não é transposição da sala de aula para o 
digital.

Existem muitas questões a considerar.



E então?
Bem, não existe uma metodologia de educação a distância já
implementada em nossa Rede, e ela não será criada emergencialmente,
em poucas semanas, para 100% da carga horária restante e para todas
as disciplinas.

No entanto, é possível realizar, com equipamentos relativamente
simples, muitas atividades educativas que contribuem
substancialmente para o desenvolvimento de crianças, adolescentes e
jovens.

Daremos algumas dicas...



Entretanto, para garantir apoio e condições de equidade, você deve
estar atento às condições, dos estudantes e das famílias, para realizar
atividades remotas.

Devem ser consideradas desde as condições objetivas, como acesso a
equipamento tecnológicos adequados e a conectividade de internet,
quanto aspectos subjetivos, como a idade e maturidade dos
estudantes, a organização do espaço domiciliar, o tempo e o capital
cultural das famílias.

No seu planejamento, ao preparar o texto das aulas, assim como as
atividades, tenha em mente que você não estará presente para tirar as
dúvidas.



MÃO NA MASSA
Professor(a)

Dedique um tempo para repensar o seu planejamento.

Leia o texto: “Repensar a prática em meio ao caos”

Complemente essa leitura pesquisando na internet
temas relacionados, interagindo no grupo de
professores de Matemática ou outros grupos de
professores que vocês façam parte. É importante
sabermos como colegas de outras redes estão lidando
com essa situação sem precedentes.
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