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undamentada nas relações interpessoais, a 
Educação em 2020 foi diretamente afetada 
pela pandemia da Covid-19 que, entre ou-
tros impactos, provocou a suspensão das 
atividades presenciais nas escolas. Embo-

ra muitas instituições já usassem a tecnologia, os recur-
sos digitais ganharam outra dimensão no processo de 
ensino-aprendizagem. E não se trata de uma mudança 
momentânea; é uma transformação necessária para as 
que planejam crescer e manter-se em destaque na área. 

Essa é uma das reflexões apresentadas nesta publi-
cação, como parte do projeto Encontro de Pais e Mes-
tres promovido por A Gazeta. Especialistas fazem uma 
análise dos reflexos da crise sanitária na Educação, e de 
que modo as escolas podem atuar para garantir a qua-
lidade do ensino, agora mais ainda mediado pela tec-
nologia. Nesse contexto, entretanto, o professor perma-
nece como elemento fundamental. Boa leitura!

Pandemia muda 
jeito de fazer Educação: 
mais tecnologia, 
menos interação
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CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A MATÉRIA COMPLETA

Um dos poucos consensos entre especialistas no mo-
mento é a necessidade de reconhecer que o ensino re-
moto tem limitações e não conseguirá substituir a ex-
periência escolar presencial. Mas também fica claro que 
o modelo tradicional, totalmente apoiado na figura do 
professor e do conteúdo programático, não supre a ne-
cessidade de um aluno em pleno século XXI, imerso em 
um contexto tecnológico e em vias de ingressar em um 
mercado de trabalho em constantes transformações.

“As estruturas ‘clássicas’ da escolarização tratam de 
rigidez e separação. São grades de aulas, currículo frag-
mentado, tempo de 50 minutos de aula. Esse modelo tem 
mostrado um esgotamento. O caminho que estamos tri-
lhando agora para a educação básica trata de uma mu-
dança desse paradigma”, explica a especialista de Educa-
ção Integral do Instituto Ayrton Senna, Cynthia Sanchez.

Pandemia deve 
alterar currículo 
e modelo de aula, 
dizem especialistas

https://www.agazeta.com.br/paisemestres/pandemia-deve-mudar-curriculo-e-modelo-de-aula-dizem-especialistas-1020


CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A MATÉRIA COMPLETA

Apesar de todas as dificuldades que uma pandemia 
pode impor, a Unipró ficou conhecida, neste perío-
do, como o primeiro Pré-Ifes a apresentar soluções 
eficientes no ambiente digital. Em um momento re-
pleto de transformações, a equipe pedagógica e os 
alunos uniram esforços para não deixar o coronaví-
rus ser um empecilho na conquista de uma vaga.

A rapidez de transição para o ambiente digital 
foi fruto de um processo de planejamento que já ha-
via sido iniciado em 2019, com a criação do curso on-
-line UnipróOn. O que inicialmente seria apenas um 
material de apoio para os alunos, se transformou na 
principal plataforma de ensino em 2020.

Unipró é referência em curso 
preparatório para o Ifes

https://www.agazeta.com.br/paisemestres/unipro-e-referencia-em-curso-preparatorio-para-o-ifes-1020
tel:+552733378596
https://www.instagram.com/cursosunipro/
mailto:cursosunipro@gmail.com


CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A MATÉRIA COMPLETA

A retomada das atividades presenciais nas escolas é  
cercada de cuidados para que o retorno ao convívio 
social dos alunos seja seguro. Além das medidas de 
proteção individual, é momento também de restabe-
lecer rotinas, entre as quais a organização do mate-
rial escolar após tantos meses de atividades remotas.

Quem precisa repor itens, adquirir novos produ-
tos, ou até mesmo antecipar parte das compras para 
o próximo ano letivo, pode procurar uma das lojas da 
rede MiniPreço, com unidades na Serra, Vila Velha e 
Vitória. A rede se adaptou, durante a pandemia, para 
fazer o atendimento on-line e o presencial.

MiniPreço prepara estoque para 
demanda das aulas presenciais

https://www.agazeta.com.br/paisemestres/rede-de-lojas-prepara-estoque-para-demanda-das-aulas-presenciais-1020
 https://api.whatsapp.com/send?phone=5527992417010
https://www.facebook.com/miniprecobr
https://www.instagram.com/miniprecobr/
https://minipreco.com.br/
https://www.youtube.com/user/superminiprecobr


CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A MATÉRIA COMPLETA

As transformações e desafios causados pela pande-
mia do novo coronavírus atingiram todos os setores, 
no Brasil e no mundo. Porém, especialistas em edu-
cação, assim como pais, professores e alunos, concor-
dam que as mudanças ocasionadas pela interrupção 
de aulas presenciais estão entre as mais drásticas. 
Ainda que os computadores e a internet não fossem 
nenhuma novidade, usá-los de forma exclusiva para 
garantir o aprendizado foi uma ruptura significativa, 
com implicações ainda desconhecidas para o futuro.

“A ruptura vista este ano é algo novo, especial-
mente por não ter sido prevista ou escolhida por nin-
guém. Então, se faz necessário repensar completa-
mente o que estamos fazendo e por que está sen-
do tão difícil usar a tecnologia já disponível desde a 
década de 90”, argumenta a consultora em educa-
ção, pesquisadora e psicopedagoga Jane Haddad.

Escolas precisam se  
reinventar para garantir 
permanência de alunos

https://www.agazeta.com.br/paisemestres/escolas-precisam-se-reinventar-para-garantir-permanencia-de-alunos-1020


CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A MATÉRIA COMPLETA

O ano de 2020 trouxe um novo mundo de possibilida-
des de adquirir e gerar conhecimento. Foi nesse cená-
rio que a Escola São Domingos lançou o “ESD Expandir 
– Sonhe sem medo, aprenda sem limites”, um progra-
ma que reúne todas as iniciativas da instituição para di-
namização e aprimoramento do processo educacional.

“O ensino remoto acelerou diversos procedimen-
tos associados ao uso de tecnologia. Não podíamos per-
der a oportunidade de incorporar e desenvolver esses 
benefícios também no ensino presencial. Afinal, como 
instituição de ensino, nunca podemos parar de apren-
der”, diz o gerente de operações da ESD, Henrique Ro-
mano Carneiro.

Escola São Domingos lança programa 
para dinamização do ensino

https://www.agazeta.com.br/paisemestres/escola-sao-domingos-lanca-programa-para-dinamizacao-do-ensino-1020
tel:+552733574400
tel:+552731346200
https://www.instagram.com/escola_saodomingos/
https://www.escolasaodomingos.com.br/


CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A MATÉRIA COMPLETA

Com uma estratégia de atuação que está à frente 
no mercado, a Cedtec conseguiu, mesmo diante dos 
desafios da pandemia, se destacar. Na instituição, a 
tecnologia já era usada como ferramenta de ensino 
antes mesmo de o isolamento social começar. Por lá, 
a equipe trabalha em uma plataforma própria, cha-
mada Pincel Atômico e desenvolvida para abrigar 
aulas, fóruns e atividades.

O fato de ter uma boa performance no ambien-
te virtual, entretanto, não foi motivo para a Cedtec 
ficar parada. Diversas mudanças foram necessárias 
para que os alunos pudessem ter o melhor aprovei-
tamento das atividades.

Cedtec sai na frente com plataforma 
digital para abrigar aulas

mailto:callcenter@cedtec.com.br
https://www.agazeta.com.br/paisemestres/cedtec-sai-na-frente-com-plataforma-digital-para-abrigar-aulas-1020
tel:+5527981415473
https://www.instagram.com/cedtec
https://www.cedtec.com.br
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As redes sociais estão repletas de memes do perío-
do de crianças longe da escola e pais desesperados. 
Com a pandemia, o isolamento social e as aulas a dis-
tância, coube à família supervisionar mais de perto a 
vida escolar dos pequenos. Nesse contexto, e perce-
bendo as dificuldades da prática de ensino, abre-se 
caminho para maior valorização do professor.

Há quem diga que o reconhecimento da escola 
e do professor vai ser um dos legados da pandemia, 
podendo, no futuro, aumentar o número de jovens 
querendo dar aulas e trabalhar em prol da educação. 
Ivan Gontijo, coordenador de projetos do Todos pela 
Educação, ressalta inclusive que este movimento se-
gue na contramão do que era esperado para o sé-
culo XXI. No lugar de mais tecnologia, para os próxi-
mos anos a tendência é ocorrer uma valorização do 
espaço físico escolar.

Crise da Covid evidencia 
importância do papel 
dos professores

https://www.agazeta.com.br/paisemestres/crise-da-covid-evidencia-importancia-do-papel-dos-professores-1020


CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A MATÉRIA COMPLETA

Reinventar-se e buscar novas formas para continuar 
atingindo os clientes, principalmente durante este 
período de pandemia, foram algumas das ações rea-
lizadas por empresas para driblar as dificuldades em 
um ano cheio de incertezas. Considerada uma das 
principais redes de papelaria do Estado, a Castorino 
Santana não fez diferente. Atuando em um ramo em 
que as vendas eram feitas, majoritariamente, de for-
ma presencial, a empresa apostou no virtual para se 
manter em destaque no mercado.

A ação deu tão certo que atingiu números ex-
pressivos, se comparados aos resultados obtidos 
em 2019.

Castorino Santana aposta em vendas 
virtuais e se destaca durante pandemia

https://www.instagram.com/papelaria_castorino/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5527996003937&text&app_absent=0
mailto:vendas@castorino.com.br
https://www.agazeta.com.br/paisemestres/castorino-santana-aposta-em-vendas-virtuais-e-se-destaca-na-pandemia-1020


Neste momento de retorno às atividades presenciais, 
a Escola Monteiro investe em acolhimento, biosse-
gurança e conscientização. Para garantir o cumpri-
mento dos protocolos de prevenção à Covid-19, a ins-
tituição teve a consultoria de uma equipe na área de 
infectologia, zelando pela comunidade escolar.

O diretor da instituição, Eduardo Costa Gomes, diz 
que esse trabalho conjunto conduziu as alterações físi-
cas e de estrutura na escola. Marcação de lugares, ins-
talação de dispensadores de álcool, pias em áreas do 
pátio estão entre as medidas adotadas.

A retomada das atividades presenciais acontece 
em três fases e de forma gradativa.

Segurança, acolhimento e 
diagnóstico do aprendizado 
na Escola Monteiro

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A MATÉRIA COMPLETA

https://www.agazeta.com.br/paisemestres/seguranca-acolhimento-e-diagnostico-do-aprendizado-na-escola-monteiro-1020
tel:+552733253941
https://www.instagram.com/escola_monteiro/
mailto:escola@monteiro.g12.br


CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A MATÉRIA COMPLETA

É um consenso entre educadores que o mercado pro-
fissional tem exigido muito além do que competên-
cias intelectuais, isto é, aquele aprendizado de con-
teúdos aplicados nas escolas e universidades. Des-
sa maneira, torna-se cada vez mais necessário que o 
aluno desenvolva – dentro e fora do ambiente esco-
lar – as chamadas competências comportamentais.

Capacidade de “pensar fora da caixinha”, de traba-
lhar bem em grupo, proatividade, resolução de proble-
mas, tomadas de decisões e criatividade são as princi-
pais habilidades apontadas por educadores, como re-
quisitos necessários para o bom desenvolvimento do 
estudante, e que devem ter a mesma relevância que o 
conteúdo cognitivo nas instituições de ensino.

Tais aptidões, porém, dependem de outros 
contextos, além do ambiente escolar, para serem 
aprimoradas.

Educação além dos 
livros: é preciso desenvolver 
novas competências

https://www.agazeta.com.br/paisemestres/educacao-alem-dos-livros-e-preciso-desenvolver-novas-competencias-1020


CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A MATÉRIA COMPLETA

O 1º lugar na redação do Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) 2019, em todo o Estado, foi conquistado pe-
los estudantes do Colégio Sagrado Coração de Maria de 
Vitória que, do total de mil pontos, alcançaram juntos a 
média de 923,75. Além disso, o colégio obteve a 2º colo-
cação geral do Espírito Santo. No cenário nacional, ain-
da aparece entre as 40 melhores em um universo de 
quase 20 mil instituições de ensino avaliadas.

O bom desempenho da Rede Sagrado já é tradi-
ção, assim como o cuidado com os colaboradores e 
estudantes. Com essa visão, o período de retorno às 
atividades escolares presenciais  tem sido um mo-
mento de muita cautela.

Melhor média na redação do Enem 
no ES tem a marca da Rede Sagrado

https://www.facebook.com/redesagradovitoria
https://www.instagram.com/redesagradovitoria/
https://www.agazeta.com.br/paisemestres/melhor-media-na-redacao-do-enem-no-es-tem-a-marca-da-rede-sagrado-1020
tel:+552721249100
https://matriculasagrado.com.br/site/
https://www.youtube.com/channel/UCRfeswU_e6HHDCIgjlMotGA


A construção de uma escola com potencial transfor-
mador na vida dos seus alunos está diretamente rela-
cionada ao perfil e à qualidade técnica dos seus edu-
cadores. Esse é um dos lemas adotados pela Escola 
Crescer PHD. Durante a suspensão das aulas presen-
ciais devido à pandemia, a instituição adotou uma sé-
rie de ferramentas digitais que garantiram, com o su-
porte da equipe, a transmissão de atividades remotas.

De acordo com a diretora-pedagógica da insti-
tuição, Claudia Bachour Santos Neves, o corpo do-
cente já se prepara para implementar novos instru-
mentos no dia a dia escolar e, assim, oferecer ainda 
mais conteúdo aos estudantes.

Crescer PHD se consolida 
como escola transformadora 
para seus alunos

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A MATÉRIA COMPLETA

tel:+552730380199
https://www.instagram.com/escolacrescerphd/
mailto:escolacrescerphd@crescerphd.com.br
https://www.agazeta.com.br/paisemestres/crescer-phd-se-consolida-como-escola-transformadora-para-seus-alunos-1020


CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A MATÉRIA COMPLETA

Empatia, autoconfiança, tolerância ao estresse, res-
peito, autonomia, organização e a curiosidade para 
aprender são algumas das competências citadas por 
especialistas para compor o currículo do “novo alu-
no”. Após o período de isolamento social, com esco-
las fechadas e ensino remoto, tudo indica que a in-
teligência emocional vai ganhar mais espaço do que 
nunca dentro e fora das salas de aula.

Segundo profissionais da área, cabe à escola pre-
parar o aluno para o mundo real dando mecanismos 
para criar maturidade emocional, tornando mais suave, 
por exemplo, a transição para o mercado de trabalho.

Um dos principais quesitos a ser valorizado no futu-
ro é a autonomia, ou seja, a capacidade que o estudan-
te deve ter de chegar sozinho às conclusões, utilizan-
do o professor como um mediador entre o conteúdo e 
a vida real, enfatizando os aspectos práticos do ensino.

Inteligência emocional 
vai ganhar mais 
espaço nas escolas

https://www.agazeta.com.br/paisemestres/inteligencia-emocional-vai-ganhar-mais-espaco-nas-escolas-1020


CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A MATÉRIA COMPLETA

O ano de 2020 ainda não terminou, mas 21  bate à 
porta e o planejamento é fundamental na educação. 
Assim, o Centro Educacional Primeiro Mundo já pre-
para novidades. Para o ano que se aproxima, além 
da consolidação do ensino híbrido e a parceria com 
uma grande plataforma digital,  a fim de impulsionar 
os estudos para o vestibular, a escola vai estender a 
carga horária do ensino fundamental com uma aula 
a mais de gramática e ampliar, para todos os alunos, 
a oferta de oficinas temáticas. Alguns temas previs-
tos são marketing, grafitti, jardinagem, marcenaria, 
fotografia e empreendedorismo.

Mais aulas e novas oficinas nas 
turmas do Primeiro Mundo em 2021

tel:+552734341744
https://www.instagram.com/primeiromundo/
mailto:contato@pmundo.com.br
https://www.agazeta.com.br/paisemestres/mais-aulas-e-novas-oficinas-nas-turmas-do-primeiro-mundo-em-2021-1020


CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A MATÉRIA COMPLETA

A pandemia da Covid-19 e as restrições sanitárias im-
postas trouxeram uma série de desafios que precisa-
ram ser superados pelas escolas em 2020, entre eles 
a dificuldade de encerrar o ano letivo em dezembro, 
como de costume. Com bastante organização e in-
vestimentos em tecnologia, o Maxime Centro Edu-
cacional, em Guarapari, é uma das instituições que 
conseguiram se adequar ao momento e vai finalizar 
o ano dentro do calendário programado.

O cumprimento da programação para o ano leti-
vo é garantido pelo sócio-fundador e diretor da insti-
tuição, Pedro do Carmo Lucci. Ele assegura que, em 
questão de conteúdo, os alunos não perderam nada 
por conta da pandemia.

Investimentos preparam o colégio 
Maxime para a educação do futuro

tel:+552733617373
 https://api.whatsapp.com/send?phone=5527996911997
https://www.facebook.com/maxime.guarapari
https://www.instagram.com/escolamaxime/
http://www.escolaparticularmaxime.com.br/
mailto:maximecentroeducacional@gmail.com
https://www.agazeta.com.br/paisemestres/investimentos-preparam-colegio-maxime-para-a-educacao-do-futuro-1020


CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A MATÉRIA COMPLETA

O ano de 2020 ainda não acabou, mas é inegável o im-
pacto que a Covid-19 já provocou na educação e, por-
tanto, definir as estratégias para garantir um processo 
pleno de aprendizagem é fundamental.  Na rede esta-
dual, o fortalecimento do Programa Escolar, implemen-
tado durante a pandemia, a ampliação da oferta de en-
sino integral e a estruturação de ações que vão nortear 
as intervenções pedagógicas estão no planejamento 
da Secretaria de Estado da Educação (Sedu).

O risco de contágio por Covid-19 transformou as 
metodologias de ensino praticadas no Espírito Santo. 
Para evitar aglomeração e a exposição ao vírus, o gover-
no do Estado suspendeu as atividades presenciais nas 
instituições em março, mas agora o retorno está auto-
rizado. Durante o período de restrições, a Sedu lançou 
o Programa Escolar, que oferece aulas pela TV e acesso 
a um aplicativo de interação entre professores e alunos.

Rede estadual em 2021: 
ensino híbrido e mais 
escolas de tempo integral

https://www.agazeta.com.br/paisemestres/rede-estadual-em-2021-ensino-hibrido-e-mais-escolas-de-tempo-integral-1020


A manutenção da qualidade das atividades escolares é 
um dos vários desafios gerados pela pandemia da Co-
vid-19. Para o diretor do Colégio Marista Nossa Senho-
ra da Penha, Alair Bento dos Santos, dois elementos fo-
ram fundamentais para superar as dificuldades: a ca-
pacidade de adaptação e o trabalho dos colaboradores.

“A adaptação não foi simples, nem fácil. Contudo, 
acreditamos que estamos concluindo este ciclo com su-
cesso, graças ao pleno envolvimento e à dedicação de co-
laboradores do nosso colégio e das famílias dos nossos 
estudantes”, ressalta Alair, ao avaliar os sete meses em 
que as atividades do colégio foram estritamente remotas.

Aprender com os desafios é 
fundamental, diz diretor do Marista

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A MATÉRIA COMPLETA

https://www.agazeta.com.br/paisemestres/aprender-com-os-desafios-e-fundamental-diz-diretor-do-marista-1020
tel:+5527999413829
tel:+552740094200
https://www.instagram.com/maristavv/
mailto:nspenha@marista.edu.br


O aprendizado conquistado a partir das experiências 
vividas durante a pandemia, desde a suspensão das 
aulas presenciais à volta da convivência escolar com 
obediência às regras sanitárias. Esse deve ser o lega-
do deixado pelo momento de enfrentamento à Co-
vid-19, na avaliação do Sindicato das Empresas Par-
ticulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES).

“A experiência de crise cria um aprendizado. E ela 
foi muito intensa. Então, a obediência aos protocolos, 
a empatia, a necessidade de pensar em inovação, de 
vencer desafios, são aprendizados riquíssimos que vão 
para a família, para o aluno e as instituições”, avalia o 
vice-presidente da entidade, Eduardo Costa Gomes.

Experiências na pandemia servem 
de aprendizado, avalia Sinepe-ES

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A MATÉRIA COMPLETA

https://www.agazeta.com.br/paisemestres/experiencias-na-pandemia-servem-de-aprendizado-avalia-sinepe-es-1020
tel:+552732258422
https://www.instagram.com/sinepe.es7/
http://sinepe-es.org.br/


CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A MATÉRIA COMPLETA

O avanço acelerado da tecnologia, nas últimas dé-
cadas, provocou uma série de mudanças em todo 
o mundo, afetando também – e principalmente – o 
mercado de trabalho, com o surgimento de novas 
demandas, diferentes serviços e formas de consumo. 
Portanto, transformar o estudante em um profissio-
nal bem-sucedido, dentro de um ambiente compe-
titivo e transitório, tornou-se um desafio para o edu-
cador e para as instituições de ensino.

“O trabalho mudou radicalmente e está em pe-
ríodo de transição. Não existe mais aquela coisa de ter 
uma carreira. Antes, você entrava em uma empresa e fi-
cava até aposentar. Não é mais estranho você dar uma 
guinada e fazer alguma coisa diferente do que fazia an-
tes”, constata a professora Cláudia Broetto Rossetti, do 
Departamento de Psicologia Social e do Desenvolvi-
mento da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

O desafio de preparar  
alunos para um futuro  
ainda mais competitivo

https://www.agazeta.com.br/paisemestres/o-desafio-de-preparar-alunos-para-um-futuro-ainda-mais-competitivo-1020
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Diálogo franco, protocolos de segurança e um pro-
cesso de digitalização, que começou antes da pan-
demia, foram os principais elementos que permiti-
ram ao Colégio Americano prosseguir na missão de 
educar mesmo a distância, e gradualmente retomar 
as atividades presenciais com êxito, já de olho nas 
novidades para 2021.

Duas das novidades são os projetos “Letramento 
Digital” - para melhorar a compreensão e a utilização 
de forma crítica da informação gerada na era da in-
ternet - e a reformulação da proposta para o ensino 
médio, com a implantação do “Acelerador de Resul-
tados Americano”. O objetivo é melhorar o desem-
penho nos vestibulares e Enem.

Colégio Americano volta às aulas 
e já prepara novidades para 2021

https://www.facebook.com/Americano.Guarapari
https://www.instagram.com/americanoguarapari/
mailto:sacguarapari@doctum.edu.br
tel:+552733620044
tel:+552733622148
tel:+5527999373242
https://www.agazeta.com.br/paisemestres/colegio-americano-volta-as-aulas-e-ja-prepara-novidades-para-2021-1020


CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A MATÉRIA COMPLETA

O retorno das atividades presenciais nas escolas está 
autorizado, mas a forma como o ensino será oferta-
do para os estudantes parece ter mudado comple-
tamente por conta da pandemia. Focar em um sis-
tema híbrido, com aulas presenciais e remotas, é a 
nova aposta para o futuro. Atenta às mudanças do 
mercado, a Escola Siena já se programou para essa 
nova modalidade, com investimentos em tecnolo-
gia e capacitação.

Além de disponibilizar uma plataforma para que 
os estudantes acompanhem as aulas ao vivo, a insti-
tuição vem realizando avaliações diagnósticas para 
analisar o que foi assimilado pelos alunos durante as 
aulas remotas.

Ensino híbrido será utilizado 
pela Escola Siena em 2021

tel:+552730642717
https://www.instagram.com/escola_siena_/
mailto:secretaria@escolasiena.com.br
https://www.agazeta.com.br/paisemestres/ensino-hibrido-sera-utilizado-pela-escola-siena-em-2021-1020


CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A MATÉRIA COMPLETA

A pandemia do coronavírus causa um impacto brutal 
na vida de crianças e adultos devido à dificuldade de li-
dar com o distanciamento social, principal medida para 
evitar a contaminação da Covid-19, além dos prejuízos 
econômicos e psicológicos que a doença pode provo-
car. A análise é do jornalista e escritor Marcos Piangers 
que, com um olhar para a educação neste contexto, faz 
palestra sobre “A Escola do Futuro” no Encontro de Pais 
e Mestres promovido por A Gazeta, neste ano na versão 
on-line também devido à crise sanitária.

Especialista em novas tecnologias, criatividade, 
inovação e uma das maiores referências sobre pa-
ternidade do país, Piangers é autor do best seller “O 
Papai é Pop”. Para ele,  o maior abalo da pandemia 
para as crianças é a necessidade de distanciamen-
to, que afeta o aprendizado em três dimensões: so-
cial, lúdico e técnico.

O maior impacto da 
pandemia nas crianças 
é o distanciamento

https://www.agazeta.com.br/paisemestres/o-maior-impacto-da-pandemia-nas-criancas-e-o-distanciamento-1020


O incremento de novas plataformas digitais com o 
objetivo de promover aprimoramento no processo 
de ensino-aprendizagem. Essa é a proposta da Esco-
la da Ilha para o ano de 2021. Mas, já neste ano, uma 
das novidades criadas durante a pandemia da Co-
vid-19 foi a disciplina intitulada Multimídias.

O conteúdo passou a ser ministrado para as tur-
mas de 6º ao 9º ano do ensino fundamental, no re-
torno às aulas presenciais dos estudantes. A direto-
ra-pedagógica da instituição, Ignez Martins, explica 
que a ideia surgiu da necessidade de educar o olhar 
dos alunos dessa faixa etária, e promover discussões 
sobre o que faz parte de sua cultura e vivência.

Nova disciplina e mais recursos 
digitais na Escola da Ilha

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A MATÉRIA COMPLETA

https://www.agazeta.com.br/paisemestres/nova-disciplina-e-mais-recursos-digitais-na-escola-da-ilha-1020
tel:+552733245700
tel:+5527981140566
https://www.instagram.com/escoladailhavix/
mailto:secretaria@escoladailhavix.com.br
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