
O uso da
tecnologia
na Educação



Em março, para frear o avanço do novo Coronavírus

(Covid-19), as instituições de ensino suspenderam

as aulas presenciais, por determinação da

Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro.

Diante disso, a utilização da tecnologia se fez

extremamente necessária, como forte aliada à

prestação dos serviços educacionais, para

execução das aulas on-line.



O Colégio Sarah Dawsey, por exemplo, tem um grande parceiro: o Google for Education.

Este ecossistema digital, totalmente on-line, dá suporte aos usuários das nossas unidades e facilita

o dia a dia de trabalho e as trocas entre professores e alunos.

O Google possibilita através de seus aplicativos diversas formas de comunicação, criação e gestão

da escola proporcionando fluidez da informação e, em tempos de pandemia, interação 100% ativa.



Os alunos contam com uma ferramenta muito

importante, o Google Classroom (Google Sala de Aula). O

recurso tem interface simples, intuitiva e favorece muito a

construção da aula do professor, principalmente se

pensarmos em metodologias ativas, já que a possibilidade de

inserir vídeos, links importantes, apresentações e formulários

ajudam o professor a direcionar seu trabalho antes mesmo da

sala de aula - no cenário atual, nossas casas.

No mural do Classroom os alunos podem tirar dúvidas e trocar

entre eles informações sobre as aulas e até mesmo, entregar

trabalhos. Assim, essa ferramenta funciona como o ponto

central de uma teia de possibilidades e recursos nativos

do Google para ajudar o aluno a ser o que mais zelamos:

autônomo, proativo e criativo.



Nesses novos tempos, nos deparamos de forma abrupta com a ruptura da sala de aula presencial,

a convivência entre alunos e comunidade escolar e as práticas de sala de aula. Este foi o momento

crucial para inserirmos o que hoje se tornou ponto central do desenvolvimento e continuação

de todo trabalho pedagógico: aulas on-line, ou como gostamos de chamar, as lives.



Para atender a esta demanda, utilizamos o

Hangouts Meet, ferramenta que possibilita

transmissões on-line e ressignifica o

conceito de sala de aula. O 'meet' possibilita

a organização dos alunos em salas por

turma com interação audiovisual e também

nos permite gravar as aulas para

disponibilizarmos depois.



Com os alunos do Ensino Fundamental - Anos Finais e do Ensino Médio as aulas

transcorrem no mesmo horário das presenciais e têm sido um sucesso! Os

professores têm criado várias possibilidades a partir de recursos disponíveis no

Google e também com outros recursos que agregam à prática de seu dia a dia virtual.

O Google Classroom para estes segmentos já é realidade há anos em nossa escola.

O meet para Educação Infantil e Ensino Fundamental - Anos Iniciais têm sido um

grande desafio e a cada semana as equipes se mobilizam para acolher às famílias

nesse novo formato. O engajamento dos professores e a participação dos pais são

fundamentais para ajudar os alunos a entender esse novo modo de interagir, reflexo

de um novo modo de vida. Nossos pequenos também estão vivenciando toda essa

experiência através do Classroom.



As experiências dessa temporada digital são

intensas! Muitas histórias de sucesso, muitos

aprendizados e também a ressignificação da

sala de aula surgirão.




