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Organizando um cursinho popular por meios digitais 
 

 
 

Diante da impossibilidade de atividades escolares presenciais devido a pandemia do           
novo Coronavírus (Sars-CoV-2), um grupo de professores, dentre eles, licenciados e           
voluntários, organizou-se através de espaços digitais para manutenção de vínculo          
com estudantes de 9º ano do Ensino Fundamental. Com o objetivo de somar             
esforços para melhor atender às necessidades discentes, os professores se          
responsabilizam pela realização de atividades e aulas remotas que pudessem          
auxiliar esses estudantes a alcançarem a aprendizagem. Fez-se o mapeamento dos           
alunos interessados e o convite para a participação em um grupo no WhatsApp com              
os professores para facilitar a troca de experiências e organização das aulas e             
encontros digitais. A partir dessa iniciativa, ocorreu o interesse em organizar um            
curso voluntário e gratuito para alunos focados em estudar para vestibulares de            
Ensino Médio Técnico integrados gratuitos nos Institutos Federais. Professores e          
estudantes se apropriaram das Tecnologias Digitais da Informação, como o Google           
Meet, Google Classroom, entre outras, para a realização de aulas, as quais são             
gravadas e disponibilizadas, on-line, em lista privada em um canal do Youtube para             
todos aqueles que não as podem acompanhar em tempo real. As metodologias de             
ensino e aprendizagem proporcionadas pelos professores, através das atividades         
realizadas no curso, ampliaram o engajamento dos alunos durante o seu           
desenvolvimento, assim como rodas de conversa com professores e ex-alunos dos           
Institutos Federais. Atualmente, é crescente a demonstração de motivação e          
empenho por parte de estudantes envolvidos, os quais superam os desafios           
impostos pelos contextos sociais, familiares, escolares e econômicos em que se           
encontram, e dedicam-se, integralmente, à busca por uma colocação nas tão           
requisitadas escolas de excelência. 


