
Educação a distância 
e o futuro

A sala de aula é um 
ambiente de ensino-
aprendizagem eficiente 
e tem sido ao longo 
dos séculos o local 
mais importante para 
o desenvolvimento 
educacional

A sala de aula pode ser 
chamada de “primeiro 
ambiente de aprendi-

zagem”. Essa denominação 
decorre de que, com o surgi-
mento das tecnologias da co-
municação, da informação, 
da computação, da telefonia 
móvel, da Internet e, agora, 
da inteligência artificial, 
surge um “segundo ambiente 
de aprendizagem”, que está 
permitindo a explosão, com 
eficiência, das ferramentas 
de educação a distância.

A existência desses dois 
ambientes recomenda en-
tender o processo de ensino-
-aprendizagem em pelos 
menos três momentos: antes 
da aula, durante a aula e após 
a aula. Nesse novo contexto, 
o agente mais importante 
do processo educacional é 
o estudante. O pesquisador, 
o professor, o produtor de 
conteúdos e os instrutores 
continuam com seu rele-
vante papel e serão sempre 
indispensáveis. 

Entretanto, as ferramentas 
e os recursos à disposição do 
estudante são tantos e de 
tal ordem sofisticados que 
as possibilidades de estudo 
e aprendizagem se multipli-
cam e se diversificam. No se-
gundo ambiente, o professor 
e o produtor de conteúdos 
continuam com sua tarefa 
de preparar as aulas e as 
orientações no momento 
“antes da aula”. O que muda 
é o formato, o material e o 
estilo de explicação. 

Os meios não se limitam a 
textos e imagens em papel, 
mas se estendem a vídeos, 
filmes e um elenco de instru-
mentos tecnológicos de ex-
posição de texto, som, ima-
gem, interações, conexões 
e intercâmbio. Os materiais 
e as fontes de conteúdo não 
se limitam mais a apenas o 
que está em si mesmos, mas 
fazem interface com uma 
rede de links, referências e 
remissões.

Quando o momento “antes 
da aula” é bem desenvolvido 
e de qualidade, o momento 
“durante a aula” muda, é 

decidido e executado pelo 
estudante, torna-se diversi-
ficado, logo, mais bem apro-
veitado. O mais importante 
com a revolução das tecno-
logias sofisticadas está na 
educação a distância (EaD), 
ou seja, o formato em que o 
estudante pode estar em um 
lugar e o professor em outro, 
podem estar disponíveis em 
horários diferentes e sem a 
dependência de horário e 
local físico fixo.

A EaD não é uma panaceia 
para todos os males da edu-
cação, mas é uma solução 
disruptiva, a mais importante 
produzida nos últimos sé-
culos, pelo elenco extenso 
e sofisticado de soluções 
para o processo de ensinar 
e aprender, em especial a 
já citada eliminação da ne-
cessidade de contato físico 
entre aluno e professor. O 
resultado mais expressivo é a 
possibilidade de uma mesma 
aula, expositiva, gravada e 
disponibilizada em meios 
eletrônicos e ambientes 
virtuais, poder ser assistida 
por milhões de alunos, vista, 
repetida e multiplicada qua-
se indefinidamente.

O que a EaD faz é eliminar 
barreiras e restrições ao 
processo de ensinar e apren-
der, como a já mencionada 
distância entre professor 
e aluno, e mais: a EaD não 
abandona nem dispensa o 
contato físico e o relacio-
namento entre estudantes, 
especialmente na aquisição 
de habilidades que depen-
dem de aulas práticas em 
máquinas e laboratórios. A 
EaD incorpora os elementos 
da aula presencial, não con-
corre com eles nem desfaz 
de sua imensa importância, 
e se soma aos métodos das 
atividades da sala de aula.

Talvez o aspecto mais es-
sencial neste cenário novo 
seja entender que a EaD não 
destrói o que funcionou até 
hoje centrado na sala de aula, 
mas acrescenta um leque de 
possibilidades e métodos tão 
grande que amplia as opções 
de escolha para ensinar e 
aprender. E quanto mais a 
tecnologia vai criando novos 
recursos e novas ferramen-
tas, mais as opções do EaD 
crescem e se expandem. 

Não se trata de isso “ou” 
aquilo, mas de isso “e” aquilo. 
A EaD veio para ficar. 
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D - Seguro Educacional
Ainda é cedo para saber o que essa crise sem precedentes da Covid-19 
causará em nossa economia. O colégio Via Sapiens de Cotia (SP), que 
tem como característica o acolhimento aos alunos e familiares, realizou 
importante parceria com uma seguradora, a fim de garantir, que na 
hipótese de qualquer impossibilidade de pagamento das mensalidades 
escolares por motivo de desemprego ou incapacidade temporária, o 
seguro irá arcar com 3 meses da mensalidade bem como em caso de 
morte ou invalidez garantirá o pagamento total do ciclo, três meses de 
mensalidades pagas sem qualquer custo adicional aos pais, ou seja, 100% 
custeado pelo colégio (www.viasapiens.com.br).

E - Acesso à Informação  
A Audima - startup com tecnologia que converte textos de sites para 
áudio – dá mais um importante passo para ampliar o acesso à informação. 
A empresa passa a oferecer gratuitamente sua tecnologia assistiva de 
áudio para todo o conteúdo publicado em sites sobre o Coronavírus e 
seus desdobramentos. Dessa forma, quem tem dificuldades de visão ou 
leitura já pode ouvir informações em portais de notícias apenas clicando 
o player logo abaixo do título da matéria. A empresa também informa, 
no próprio site (www.audima.co), sobre artigos publicados por seus 
clientes sobre o Coronavirus com suas respectivas versões em áudio 
para incluir a população com dificuldades de leitura ou visão. 

F - Conteúdos Culturais 
O Projeto Guri suspendeu as aulas presenciais. Entretanto, para quem 
gosta de cultura, a boa notícia é que é possível acompanhar diferentes 
ações em casa. Maior programa sociocultural brasileiro, mantido pela 
Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, disponibiliza conteúdos 
culturais em diferentes plataformas. Para quem deseja acessar livros 
didáticos produzidos, a organização oferece materiais exclusivos para 
alunos e educadores. Download gratuito dos materiais didáticos (inclu-
sive os livros em Braille) por meio do site do Projeto Guri (http://www.
projetoguri.org.br/livros-didaticos/). Existem vários títulos disponíveis 
para baixar e aprender ou aprimorar o conhecimento em determinado 
instrumento.

A - Consultas Gratuitas
Os médicos criadores do Médico do Futuro, Leandro Rubio (cardiologista) 
e Raphael Brandão (oncologista), e Cristiano Kanashiro, da consultoria 
de inovação digital GO.K, trabalharam a todo vapor para colocar no ar a 
plataforma digital Missão Covid (www.missaocovid.com.br). A iniciativa 
100% digital conecta gratuitamente médicos voluntários a pessoas com 
dúvidas sobre o coronavírus ou que apresentem alguns sintomas e não 
sabem se devem ou não se dirigir ao hospital. É possível ver um exem-
plo de atendimento no Instagram @missaocovid. A plataforma já reúne 
mais de 200 médicos cadastrados, e dezenas de atendimentos por hora.  

B - Sobre Orgânicos
A Organis – entidade representativa do setor orgânico, anuncia que 
o primeiro trimestre foi estável para o setor de orgânicos, apesar do 
cancelamento de algumas feiras internacionais. A produção e as ex-
portações se mantiveram nos prazos, apesar da pandemia da Covid-19. 
A entidade está lançando um ebook com todas as informações sobre o 
produto. Com o ebook “O que é produto orgânico?”, as pessoas poderão 
valorizar toda cadeia, da semente ao cliente; entender a legislação e o 
processo de rastreabilidade que garante o produto orgânico, além do selo 
oficial. O ebook foi elaborado pela Organis e patrocinado por parceiros 
e empresas associadas. Veja em: (www.organis.org.br). 

C - Artistas Visuais
Foi lançado no Instagram, o Projeto 'arteemtempodecoronavirus' (ht-
tps://www.instagram.com/arteemtempodecoronavirus/). O objetivo é 
que artistas visuais, de qualquer nacionalidade ou local de residência, 
encaminhem imagens de sua autoria, com um breve comentário de 
3 linhas, sobre os temas Coronavírus e/ou COVID-19, para o e-mail 
(odambros@uol.com.br). A ideia é que os artistas plásticos reflitam, 
de maneira visual, sobre o difícil e complexo momento atual que vive-
mos. O projeto, de participação livre e gratuita, é idealizado por Oscar 
D’Ambrosio, pós-doutorando em Educação, Arte e História da Cultura 
pela Mackenzie e Gerente de Comunicação e Marketing da Faculdade 
de Ciências Médicas da Santa Casa SP. Informações pelo WhatsApp: 
(11) 982624592.

G - Pequeno Empreendedor
A Ade Sampa, agência vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento da Prefeitura SP, iniciou parceira com o Banco do Povo, programa 
de microcrédito do Governo do Estado, para realizar o teleatendimento 
a empreendedores na divulgação da nova linha de crédito de R$ 25 
milhões para micro e pequenas empresas enfrentarem os efeitos eco-
nômicos da pandemia de Coronavírus. Com taxa de juros de 0,35% ao 
mês, carência de até 90 dias para o primeiro pagamento e prazo de até 
36 meses para quitação, a nova linha estará disponível até 30 de abril, 
podendo ser prorrogada em virtude do impacto do Coronavírus nos 
pequenos negócios.  Saiba mais em: (www.bpp.sp.gov.br). 

H - Mestrado e Doutorado
Com a implantação do Modelo de Distribuição de Bolsas, a Capes aumen-
tou o número de bolsas em 42,1% dos cursos de mestrado e doutorado. 
O aumento foi possível devido à inclusão de 3.386 bolsas ao sistema 
brasileiro de pós-graduação stricto sensu. Com a incorporação desses 
benefícios, os cursos de mestrado e dourado passaram a contar com cerca 
de 84,7 mil bolsas financiadas pela Capes. O Modelo de Distribuição de 
Bolsas valoriza os cursos com bons desempenhos e investe na formação 
de pessoal e na pesquisa científica em todo o país. Dessa forma, outros 
37,7% do total dos cursos mantiveram o número de bolsas que tinham 
antes da implantação do modelo.

I - Alimentação para Caminhoneiros 
Para garantir que os caminhoneiros e condutores que trabalham nos 
serviços essenciais possam se manter na atividade de trabalho, o Grupo 
CCR iniciou, em algumas concessionárias, a distribuição diária de mais 
de 1 mil kits de alimentação e higiene, composto por garrafas d’água e 
sucos, barras de cereal, leite em pó, biscoitos, torradas, paçocas, doce de 
banana e amendoim. Além disso, o estojo também contará com escova e 
pasta de dente, papel higiênico e sabonete/xampu. A distribuição ocorre 
em postos de serviços, postos gerais de fiscalização, Bases de Sistema de 
atendimento ao usuário e unidades do programa Estrada para a Saúde. 

J - Pequenos Reparos
O GetNinjas, maior aplicativo de contratação de serviços da América 
Latina, acaba de anunciar o serviço Ninja Remoto, para ajudar clientes 
a fazerem pequenos reparos em casa por meio de um atendimento re-
moto com profissionais cadastrados no app. Para ter acesso ao serviço 
remoto, basta acessar o portal (www.getninjas.com.br/ninja-remoto) e 
preencher a solicitação. Disponíveis: instalação/conserto de chuveiro, 
instalação de cortina/persiana, instalação/troca de torneira, instalação 
de quadro, instalação de suporte para TV, instalação/conserto de tomada 
e instalação/reparo de iluminação. 

Para o Sebrae, o lança-
mento de uma linha de 
crédito para financiar 

a folha de pagamentos de pe-
quenas e médias empresas, 
como forma de apoiá-las, é 
fundamental para garantir 
a sobrevivência dos negó-
cios. A linha emergencial 
de financiamento, com um 
aporte de R$ 40 bilhões, 
deve beneficiar 1,4 milhão 
de empresas, atingindo 12,2 
milhões de trabalhadores. 

O crédito será destinado a 
empresas com faturamento 
anual entre R$ 360 mil a R$ 
10 milhões. Essa linha vai 
financiar dois meses da folha 
de pagamento, com volume 
de R$ 20 bilhões por mês. 
O valor financiável por em-
pregado é até 2 salários mí-

A linha emergencial deve beneficiar 1,4 milhão de empresas, 
atingindo 12,2 milhões de trabalhadores.
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ANAC divulga 
malha aérea 
essencial até abril

A Agência Nacional de 
Aviação Civil (ANAC) divul-
gou a malha aérea essencial 
para que o país possa con-
tinuar conectado, durante 
a pandemia do novo Coro-
navírus (Covid-19). Serão 
1.241 voos semanais para 
as capitais dos 26 estados 
mais o DF, além de outras 
19 cidades até o fim de abril.

Essa operação é 91,6% 
inferior à malha aérea nor-
malmente operada pelas 
empresas nacionais no mes-
mo período de 2019, quando 
havia 14.781 frequências 
por semana. Em relação à 
quantidade de localidades 
atendidas, a queda é de 56%: 
de 106 para 46. 

“As empresas aéreas estão 
fazendo um esforço conjunto 
para manter o país conectado 
e não deixar nenhum estado 
brasileiro sem atendimento. 
As companhias vão continu-
ar queimando dezenas de 
milhões de reais de caixa, 
pois mesmo com a redução 
da malha a ocupação das 
aeronaves continuará baixa. 
Por isso, o setor necessita 
que sejam disponibilizadas 
linhas de crédito para que as 
empresas possam suportar 
os próximos meses”, afirma 
o presidente da Associação 
Brasileira das Empresas 
Aéreas, Eduardo Sanovicz 
(AI/Abear).

Segundo um estudo feito 
pelos pesquisadores Débora 
Freire, Edson Domingues e 
Aline Magalhães, da UFMG; 
entre os brasileiros, a camada 
de menor renda deve ser a 
mais afetada. Portanto, nosso 
estudo identificou que, 4 em 
cada 7 entrevistados já estão 
sentindo os impactos finan-
ceiros negativos; e percebe-se 
um aumento do percentual 
em famílias que têm filhos. O 
Acre está no topo da lista dos 
estados com consequências 
econômicas negativas trazidas 
com o vírus, com 64% da popu-
lação. Em São Paulo e Rio de 
Janeiro, 56% dos participan-
tes também já estão sofrendo 
com os impactos financeiros 
negativos. 

Além disso, 5 em cada 8 
participantes acham que 
as medidas adotadas pelo 
governo não são suficientes 
para conter a pandemia. Em 
São Paulo, estado com o maior 
número de mortes, 62% da 
população está insatisfeita 

Os grupos de riscos envolvem, pessoas com doenças pré-
existentes e as mais velhas.
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O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) 
subiu 1,24% em março, percentual superior 
ao apurado em fevereiro, quando a taxa foi de 
-0,04%. Com este resultado, o índice acumula 
alta de 1,69% no ano e de 6,81% em 12 meses. 
Em março de 2019, o índice havia sido de 1,26% 
e acumulava alta de 8,27% em 12 meses. 

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) 
subiu 1,76% em março, após cair de 0,19% em 
fevereiro. Na análise por estágios de processa-

mento, a taxa do grupo Bens Finais variou 0,77% 
em março, contra -0,55% no mês anterior. 

A principal contribuição para este resultado 
partiu do subgrupo alimentos processados, 
cuja taxa passou de -1,57% para 1,27%, no 
mesmo período. O índice relativo a Bens Fi-
nais (ex), que exclui os subgrupos alimentos 
in natura e combustíveis para o consumo, 
variou 0,62% em março, ante -0,40% no mês 
anterior (AI/FGV). 

Crédito liberado é essencial para 
sobrevivência dos pequenos negócios
Responsáveis por 54% dos empregos formais do país, as micro e pequenas empresas devem ganhar 
fôlego para sobreviver durante a crise provocada pelo novo Coronavírus

negócios, que são o alicerce 
da economia brasileira.

“O Brasil tem 16,9 milhões 
de pequenos negócios, equi-
valentes a 44,3% da massa 
salarial do país e 29,5% do 
PIB nacional. Essas empresas 
estão entre as mais vulnerá-
veis na crise. Agora, esses 
empreendedores começam 
a enxergar um horizonte”, 
avalia Meles. “´Nós temos 
insistido na importância de 
incentivar a população a 
comprar dos pequenos ne-
gócios. Mais do que nunca, é 
hora de acreditar no pequeno 
comércio de bairro perto de 
nossas casas para a compra 
de produtos e utilização de 
serviços pagos, bem como 
pela internet e por aplica-
tivos”, conclui (AI/Sebrae).

nimos. O dinheiro irá direto 
para a conta do trabalhador. 
De acordo com a medida, a 
empresa que aderir a essa 
linha fica obrigada a manter 
o emprego durante os dois 
meses de programa. O go-

verno vai entrar com 85% 
dos recursos, os bancos 
entram com 15%. Segundo 
o presidente do Sebrae, 
Carlos Melles, essa linha de 
crédito é essencial para a 
sobrevivência dos pequenos 

Quatro em cada sete brasileiros já sofrem as 
consequências financeiras do Coronavírus

com as medidas. Já no Rio de 
Janeiro, segundo estado com 
mais mortes, somente 34% 
das pessoas estão satisfeitas 
com o governo. O Paraná é o 
estado mais descontente com 
as medidas adotadas, sendo 
que somente 22% acham que 
o governo está fazendo tudo 
que pode.

O estado mais preocupado 
com a pandemia é o Tocantins, 
com 93% dos participantes. 
Seguido da Bahia e da Paraíba 

com 91% e 90% respectiva-
mente. Rio de Janeiro e São 
Paulo também estão no topo 
da lista, sendo que pelo menos 
87% dos entrevistados estão 
preocupados com o Corona-
vírus. Em todos os estados, o 
número de pessoas preocupa-
das é alto, e não chega a ser 
menor que 79%.

Os grupos de riscos envol-
vem, pessoas com doenças 
pré-existentes e as mais velhas. 
Fonte (www.famivita.com.br).

IGP-M avança para 1,24% em março


