Prezados Professores!
A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso
preocupada com a suspensão das aulas devido à pandemia
do Coronavírus, apresenta à comunidade escolar e à
sociedade, o Aplicativo Aprendizagem Conectada, como
uma proposta que possibilita aos estudantes de Mato
Grosso uma maneira de continuarem estudando durante o
período de isolamento social. Os materiais e atividades
podem
ser
acessados
pelo
endereço
www.aprendizagemconectada.mt.gov.br

A elaboração do material didático disponível no Aplicativo
está pautada na seleção e organização de objetos de
conhecimento, habilidades e competências contidos no
Documento de Referência Curricular para Mato Grosso, para
o Ensino Fundamental, e na Base Nacional Comum
Curricular para o Ensino Médio.
O trabalho aqui desenvolvido permitirá que, ao (re)iniciar as atividades letivas, você possa dar
continuidade ao processo de ensino e aprendizagem.
Esta dinâmica de trabalho se faz importante para permitir, que no (re)início das aulas, vocês possam
realizar uma avaliação diagnóstica e analisar quais conhecimentos precisam retomar ou dar início ao
processo de ensino.
Estão sendo produzidas, semanalmente, enquanto houver a suspensão das aulas:
1 Atividade Escolar para cada ano da Educação Básica;
2 Tarefa Semanal articulada ao conteúdo trabalhado na semana;
3 Tarefa complementar retomando a atividade realizada na(s) semana(s) anterior(es). Este material
será disponibilizado a partir da 2ª semana, pois tem como objetivo oportunizar a melhoria contínua
da aprendizagem.

.Também serão disponibilizados vídeos, jogos, leituras, videoaulas, e-books, ou seja, uma série
de atividades diversificadas, de modo que os estudantes possam utilizar seu tempo de isolamento
social, aprendendo!

O Aplicativo tem o objetivo de favorecer o desenvolvimento de atividades pedagógicas
on-line e off-line. Ou seja, o estudante pode estudar utilizando o Aplicativo pelo celular ou pelo
computador, com acesso à internet e fazer as atividades em um caderno a parte.
Caso ele, ou o pai não tenha acesso à internet, a escola e a Assessoria Pedagógica estarão
disponibilizando o material impresso, com recursos
oriundos do PDE.
Caso você seja contactado para alguma informação, oriente
os pais ou estudantes a agendarem um horário para retirada
do material, de maneira que não haja aglomeração de
pessoas na escola ou na Assessoria Pedagógica.

É importante neste momento de suspensão das aulas e de
isolamento social que os estudantes possam continuar ativos e aprendendo. Portanto, se tiver
grupos de Whatzapp de sua turma, ou dos pais, contato deles em redes sociais, uma possibilidade
de contribuir com este momento é ajudar a motivá-los e incentivá-los a ocupar esse tempo livre
estudando.
Assim, quando as aulas (re)iniciarem as perdas poderão ser as menores possíveis.

Neste período é importante que você:
•

Contribua com a divulgação do Aplicativo aos estudantes e pais.

•

Ajude a motivar pelo Whatzapp ou pelas redes sociais, os estudantes a estudar e a
desenvolver as atividades propostas, semanalmente.

•

Ajude a orientar os pais pelo Whatzapp ou pelas redes sociais, a motivar e incentivar seus
filhos a estudar.

•

Acompanhe as publicações no Aplicativo para que possa ajudar na avaliação dos estudantes
e no planejamento ao (re)iniciar as aulas.

•

Fique em casa! Esta é a melhor maneira de estar seguro, neste momento.

http://tecnologiavirtualinformacao.blogspot.com/2015/10/tecnologia-da-informacao.html

Conversa com professor!
A pandemia ocasionada pelo Coronavírus nos leva a refletir sobre as metodologias de ensino
mais usuais em nossas salas de aula. Com a possibilidade de oferecer atividades a distância,
isso nos pegou de surpresa, pois ainda é preciso nos preparar para este desafio.
Para Moran (2016), “as tecnologias digitais trazem inúmeros problemas, desafios, distorções e
dependências que devem ser parte do projeto pedagógico de aprendizagem ativa”. Ele ainda,
destaca que esta realidade “exige mudanças muito mais profundas que afetam a escola em todas
as suas dimensões: infraestrutura, projeto pedagógico, formação, mobilidade”.
Talvez tenha chegado a hora de nos adaptarmos às tecnologias digitais. Apesar dos inúmeros
problemas de conexão à internet, é importante ousar, encarar as possibilidades de usar as
diversas ferramentas que ela oferece, inclusive no modo off-line. Esta será uma maneira de
fortalecer a cultura digital, como previsto na Base Nacional Comum Curricular e no DRC - MT
e avançar rumo à uma educação integral.
Para tanto, aproveitem as dicas de formação que serão postadas especialmente para você
professor, de maneira que você também possa utilizar o tempo de isolamento social aprendendo.
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