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Estamos chegando à última semana de janeiro, quando professores de todo país inic
planejamento o�cial para o retorno às aulas. Na rede privada, muitos alunos come
atividades já nos últimos dias de janeiro, enquanto as escolas públicas e algumas
universidades iniciam o semestre em fevereiro. Apesar da vacinação ter iniciado – em
tantos obstáculos logísticos, falta de estoque e con�itos políticos – a pandemia está
acabar, portanto, estudantes de todo o país terão mais um semestre atípico, dessa v
um modelo chamado “híbrido”, em que professores precisarão se dividir entre aulas
presenciais.

+“Bibliotroca”: conheça o projeto que vai te inspirar a economizar na volta 

Apesar de os pro�ssionais que atuam na educação não estarem incluídos na primeir
vacinação do governo, a possibilidade de retorno presencial é importante para diver
crianças e adolescentes que dependem da merenda escolar e não possuem acesso à i
para realizar os estudos. Outro fator se encontra na realidade de pais, principalment
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solo, que não têm a opção de fazer home of�ce em seu trabalho e precisam que as cr
frequentem o colégio pela manhã.

A obrigatoriedade do retorno presencial ainda é uma questão volátil no país. O Secre
Educação em São Paulo determinou na última segunda-feira (18) que 1/3 das aulas d
pública e privada devem ser presenciais para os alunos que não façam parte do grupo
Entretanto, o ABC Paulista e Guarujá, no litoral paulistano, por exemplo, são alguns
casos em que as prefeituras adiaram a volta às aulas presenciais, apesar da decisão e
No Rio de Janeiro o número de casos de coronavírus fez com que apenas a rede priva
promover aulas presenciais, enquanto diversos estados adotarão o modelo híbrido a
fevereiro, ou março, como no caso de Alagoas. A dica da todateen é �car atento às
informações divulgadas pela gestão de seu município.

+Volta às aulas: 8 itens de papelaria para incluir no dia a dia

Mesmo que você, leitor ou leitora, não seja uma pessoa inclusa no grupo de risco da 
19, o fato é que este modelo híbrido vai requerer uma série de cuidados para não pre
sua saúde, de seus familiares, professores, funcionários das escolas e todos os cidadã
possam vir a frequentar as ruas e transporte público com você neste semestre. Além
pode ser que seus próximos meses de estudo sejam, mesmo que parcialmente, mais
diante do computador.

Tendo em vista todos esses fatores, a gente conversou com pro�ssionais de saúde e 
para te passar algumas dicas de como fazer de 2021 um ano escolar seguro e pr

Sair de casa, infelizmente, já é um risco durante a pandemia, mas podemos tornar a
de contaminação menores quando há um esforço coletivo. “As escolas insistirão no 
factível: distanciamento com poucos alunos por sala, uso intensivo de limpeza, álco
protetores como máscaras e faceshields. É o que elas podem oferecer. Eles ajudam, m
proteção não pode ser terceirizada, ela é responsabilidade do indivíduo”, começa Ed
Finger, clínico geral e imunologista da Care Plus e do Hospital Oswaldo Cruz.

“A única maneira de garantir a própria proteção é você se encarregando dela
máscara o tempo todo, e em caso de aglomeração, até uma N95″, a�rma o Dr. Fing
fazendo referência a uma máscara respiratória com �ltro de partículas que atende ao

aulas presenciais com o máximo de segurança possí
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N95, uma classi�cação de �ltragem de ar do Instituto Nacional de Segurança e Saúd
Ocupacional dos Estados Unidos.

“Mantenha distância ativa de no mínimo 1,5 metros de todo mundo, sem exce
pessoa estiver sem máscara, no mínimo 2 metros. Limpe as superfícies onde trab
estuda com álcool 70%. Não divida materiais, alimentos ou bebidas com ning
mas, se o �zer, higienize com álcool 70% antes de utilizar. Instrua-se sobre o modo 
de colocar, tirar, higienizar e guardar máscaras e outros EPIs [equipamento de prote
individual]. Mantenha os ambientes bem ventilados. Não leve suas mãos à face se
ter passado álcool 70%”.

Uma coisa muito comum neste retorno escolar será pensar em tomar menos cuidad
presença de amizades queridas, mas, infelizmente, essa atitude pode levar à contam
Dr. Finger avisa: “Nunca assuma que uma pessoa está tomando os mesmos cuidado
você e não tire a máscara na presença de ninguém com que você não coabite. Não as
nada como inerentemente seguro, sempre se proteja como se estivesse contaminad

Betina Von Staa é Coordenadora do CensoEAD.BR da Associação Brasileira de Educ
Distância (ABED), e entende que mais um semestre diante das telas pode ser cansat
crianças e adolescentes. A pro�ssional de educação a�rma que as escolas podem tor
semestre mais saudável se o propósito dos alunos for trabalhado, em conjunto com
atividades dentro e fora do ambiente online.

“É preciso dedicar tempo para discutir com os alunos por que continuar estudando é
importante, identi�car as formas que eles gostam mais de aprender e propor estraté
variadas para tornar o trabalho mais leve para os alunos e para o professor. Cabe à e
aos professores criarem outras abordagens que deixem os alunos mais ativos: jogos,
questionários de resposta automática, trabalhos colaborativos e até projetos que po
feitos off-line em horário de aula e entregues ao professor depois. Também podem h
momentos de exercícios físicos em todas as aulas, de brincadeiras com os colegas (re
entre outras formas de relaxar a mente para que �que mais produtiva”.

Von Staa �naliza frisando a necessidade de rever o modelo tradicional quando se tra
promover um bom semestre online. “Já foi possível aprender também que, mesmo p
efeitos burocráticos, há diferentes formas de computar atividades dos alunos, que n

mais um semestre de ensino a distância

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo
com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você

concorda com estas condições.
OK

Pushnews

https://sobreuol.noticias.uol.com.br/normas-de-seguranca-e-privacidade.html


22/01/2021 Volta às aulas 2021: como lidar com o retorno presencial na pandemia ou mais um semestre a distância? – TodaTeen

https://todateen.uol.com.br/volta-as-aulas-2021-como-lidar-com-o-retorno-presencial-na-pandemia-ou-mais-um-semestre-a-distancia/ 5/13

precisam estar conectado na aula ao vivo. Com propostas variadas e menos dependê
telas é possível tornar a aprendizagem remota mais produtiva e menos exaustiva”.

Entretanto, a responsabilidade de organização para um bom semestre online não de
dos professores, você também pode tomar algumas atitudes para tornar as aulas ma
produtivas. Melina Cury, coordenadora de psicologia da Care Plus, indica a manute
uma rotina de sono e estudos bem de�nida. “Busque conversar com outros alunos, m
que virtualmente, troque ideias e experiências com pessoas que estão enfrentando a
mesmas di�culdades que você. Faça pausas, intervalos, pois respeitar os limites do c
essencial pra recarregar energias. Se alimente bem, se possível pratique alguma ativ
física, como se fosse a hora dos esportes na escola, isso ajuda muito a aliviar o estres

“Durante os estudos é preciso eliminar as distrações, se �carmos com as redes socia
ou trocando mensagens pelo celular ou jogando, di�cilmente vamos nos concentrar
experimente bloquear as noti�cações pelo período de aula. Nos momentos em que n
estiver em aula ou estudando, aproveite o descanso, relaxe, evite tela de celular ou
computador, é importante descansar o cérebro, pois recebemos muitas informações
isso pode levar ao esgotamento”, completa a Dra. Cury.

Além dessas medidas simples para o cotidiano, outra dica da psicóloga é fazer exercí
atenção plena, os chamados Mindfulness, para diminuir a ansiedade, ou ainda pratic
exercícios de respiração. “Sente em uma posição confortável, com os pés no chão e c
ereta e observe sua respiração, se quiser pode colocar as mãos um pouco acima da ba
região das costelas e observe o movimento da respiração, observe o ar entrando e sa
pulmões, você pode fazer uma contagem, inspirando em 3 segundos e soltando o ar 
segundos. Pode fazer esse exercício várias vezes ao dia, quando se sentir cansado, ou
perder o foco, eles irão te ajudar a se concentrar melhor e a aliviar as tensões e ansie
dia a dia”, �naliza.
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Se você também adora ter tudo anotado, está no lugar certo! Preparamos uma lista com
várias opções de cadernos e cadernetas com estampas super fofas para você dar uma olha

1. Caderno Espiral Capa Dura, 80 Folhas,Tilibra 
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Rawp

Já faz quase um mês que estamos o�cialmente em 2021 – o que signi�ca que ainda dá tem
de organizar suas metas e planejar o resto do ano. Mas todos nós sabemos que essa pode
uma tarefa complicada. “Existe uma di�culdade muito comum em tirar os sonhos de nosUtilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo
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mente e colocá-los na vida real. E é justamente aí que a organização pode ajudar e muito.
explica Juliana Rett, Marketing Manager da Staedtler.

+ 5 dicas para se manter calmo durante os vestibulares

“Para que você possa alcançar um sonho como uma viagem ou uma casa, é necessário pe
com cautela e se organizar �nanceiramente, não há nenhum outro passe de mágica. Uma
dica essencial é: use o sonho como propulsor do planejamento! Você se sentirá mais
motivado pra passar por essa mudança de hábitos.”, sugere a especialista.

+ Enem: con�ra calendário para pedidos de reaplicação da prova e novas datas d
CONTINUE READING
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Que tal mimar o seu pet de um jeito único? Preparamos uma lista recheada de opções de
petiscos que você não pode deixar de garantir para o seu melhor amigo de quatro patas. O
só:

1. Party Mix Petisco para Gatos Adultos Frango, Fígado e Peru, Friskies:

Com um mix de sabores, este petisco é crocante e delicioso.
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