
 

 

 

PROJETO: NOVOS TEMPOS ... NOVAS PRÁTICAS. 

 

           Os teóricos da Educação sempre discutiram a importância da Tecnologia no processo 

de Ensino e Aprendizagem, possibilitando assim, aos alunos novas formas de se produzir 

conhecimento e como consequência aprender. Sabemos que é inegável que a Educação 

precisa abrir-se para as novas formas de compreensão do mundo e a tecnologia mais do 

que nunca é essa maneira de se perceber enquanto cidadão, em um planeta totalmente 

conectado. Vale a pena salientar também, que é sabido de todos nós que muitos cidadãos 

ainda não possuem acesso as Tecnologias, otimizando assim a exclusão digital. 

        A Educação digital/virtual com a disseminação da COVID 19, tornou-se a única opção 

para que os educandos não perdessem esse contato com o mundo da Escola. Mas, 

sabemos que ainda estamos em um processo de gestação em relação a Educar, através 

dos meios tecnológicos, porém, é importante compreender e valorizar qualquer passo dado 

nesse sentido. Estamos com aulas virtuais e todos os educadores estão se esforçando 

ao máximo para ofertar às famílias e aos estudantes um Ensino de qualidade.  

         Por isso, o Projeto: Novos Tempos... Novas práticas tem o objetivo de partilhar e 

divulgar entre os professores da Rede Municipal de Ensino de Espera Feliz/MG, 

metodologias e práticas que estão sendo aplicadas nesse processo pandêmico, no intuito 

de otimizar e oportunizar aos nossos educandos o contato com diferentes conteúdos que 

visam fomentar a aprendizagem, exigida nas diferentes Etapas de Ensino e Anos de 

Escolaridades. 

      Peço aos Diretores e Coordenadores que promovam essa discussão com seus 

professores e que selecionem vídeos, que os mesmos produziram e produzirão que 

possam fortalecer e desdobrar em novas práticas pedagógicas. Mais do que nunca 

precisamos desse processo de troca de experiências e saberes. Os vídeos serão 

disponibilizados no Site da Educação para que todos tenham acesso. Atentem-se a 

vídeos que promovam a aprendizagem de conteúdos como: Língua Portuguesa, 

Matemática, História, Ciências, Geografia, Arte, Ensino Religioso, Inglês e Educação Física.  

 



 

 

       Conto com vocês nessa nova empreitada. A Educação possui um lugar importante 

na sociedade e mais do que nunca precisamos mostrar para a mesma, o nosso poder de 

transformação.    

       Desejo que você se liberte das amarras e entraves que ao longo da vida carregamos, 

para que o novo possa acontecer em cada um de nós, começando por mim, passando 

por você e perpassando por toda a nossa comunidade escolar.   

 

Que a criatividade e a leveza façam parte do nosso ato de Educar. 


