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Cuidados com você e com
aqueles que cuidam de você...

BOASBOASBOAS
VINDASVINDASVINDAS



Muitos estudantes revelam
não se preparar para a aula...

Ficam de pijama...
Não se alimentam...
Não se colocam em

disposição física e cognitiva
para o aprendizado.

Acordou?Acordou?Acordou?
"Bora" jogar uma água no
rosto? Tomar o café?



Você sente falta de
ver as pessoas, seu
sorriso, seu olhar?

O PODER DAO PODER DAO PODER DA
CÂMERACÂMERACÂMERA
ABERTA NOABERTA NOABERTA NO
GOOGLEGOOGLEGOOGLE
CLASSROOMCLASSROOMCLASSROOM

Sua/seu professora/professor
também!

Já parou para pensar o quanto é
importante saber que você realmente

está ali, na sala de aula?



Quando abriram a câmera,
senti aquilo como sendo
sinal de reciprocidade...

Me senti aplaudida de pé...
(Professora RP)

Sempre que possível,Sempre que possível,Sempre que possível,
abra sua câmera...abra sua câmera...abra sua câmera...



Ao chegar, diga um "oi"... Se não
quer interromper o que já estiver
acontecendo, use o chat...

Quer fazer uma  participação, mas
não quer interromper quem está
falando? Use o chat...

Tem uma dúvida ou quer fazer uma
participação, mas está com vergonha
de falar? Use o chat...

Quer anotar uma dúvida? Use o chat...

O PODERO PODERO PODER
DO CHATDO CHATDO CHAT
DURANTEDURANTEDURANTE
AS AULASAS AULASAS AULAS



Você já observou queVocê já observou queVocê já observou que
agora existe um recursoagora existe um recursoagora existe um recurso
para levantar a mão?para levantar a mão?para levantar a mão?

Sempre que quiser falar, basta acioná-la...
não precisa mais ficar à espera, nem com

receio de interromper a fala de outra
pessoa.



use                      ou

"Quando eu fico aqui no
microfone, parece que eu tô,
tipo pulando corda, e cê quer

entrar, e aí dá aquela sensação
de que não é a hora"

(Aluno)

Um aluno sobre a dificuldade de
abrir o microfone para falar:

SinalizeSinalizeSinalize
seu desejoseu desejoseu desejo
de falar...de falar...de falar...



O PODER DA COMPREENSÃOO PODER DA COMPREENSÃOO PODER DA COMPREENSÃO
DA SITUAÇÃO DO EREDA SITUAÇÃO DO EREDA SITUAÇÃO DO ERE

É uma resposta à
necessidade de

cuidado próprio, e
do outro, nesses

tempos de
pandemia

O ERE não é culpa dos professores...



Responder a uma pergunta...
A uma chamada ao diálogo...

O PODER DA PARTICIPAÇÃOO PODER DA PARTICIPAÇÃOO PODER DA PARTICIPAÇÃO

O encontro deixa de ser
um monólogo, e, cria-se
a possibilidade do
diálogo...

Use o chat, o mural...
Os espaços de interação
que há na sala de aula...

Use mais os recursos tecnológicos
que o ERE tem oferecido



Apresente suas dúvidas...

Priorize participar nas/das
aulas síncronas...

O conhecimento se constrói em
interação com o outro



Se você não se sente

bem em participar

porque está sendo

gravado, converse com

a/o professora/o sobre

isso...

Certamente encontrarão

uma possibilidade de

interação outra.



A universidade invadiu
nossos espaços e ocupou
nosso tempo...

E POR FALAR EME POR FALAR EME POR FALAR EM

SE ORGANIZARSE ORGANIZARSE ORGANIZAR

Essa configuração

exige que nos

organizemos...

Determinar que

espaço de nossa

casa ela pode

ocupar... E, quanto

de tempo terá...



Lives, cursos,
palestras,
seminários,
congressos,
reuniões...

Equilíbrio é sempre  a melhor escolha...

E POR FALAR EME POR FALAR EME POR FALAR EM

SE ORGANIZARSE ORGANIZARSE ORGANIZAR Formação
complementar?

Complementar
formação?



Começo das aulas não é o fim

da vida particular, saber se

organizar é importante, dar

prioridades é necessário,

esperar, se preciso, é

fundamental...

(aluna RF)



MAIS TEMPO?MAIS TEMPO?MAIS TEMPO?

QUE USO DO TEMPO?QUE USO DO TEMPO?QUE USO DO TEMPO?

Tempo do descanso....

Tempo do ócio...

Tempo do refazimento...

Tempo do cuidado de si...

Tempo do acolher-se...

Tempo do sentir-se...


