Você já se perguntou como as fotocopiadas
são feitas?

Setor de reprografia.

As fotocopiadas são materiais que os alunos usam diariamente na escola, sendo
essenciais para o aprendizado das crianças por serem atividades de suporte para os
alunos, porém apenas os funcionários da escola sabem como funcionam os processos
de formação das fotocopiadas. Então, se vocês já tiveram curiosidade de saber como
as atividades do Instituto Dom Barreto são feitas, vocês poderão descobrir como elas
são produzidas e por quais setores passam com essa reportagem.
Esses materiais primeiramente são elaborados pelos professores e, em seguida, são
encaminhadas aos coordenadores que conferem se está apropriado para os alunos.
Depois as atividades são enviadas para a mecanografia, que é onde as fotocopiadas
são diagramadas e, seguidamente passam para a revisão onde conferem os textos, as
questões e se as respostas estão corretas. Em seguida, os materiais são levados para
a reprografia, que é onde as fotocopiadas são impressas e, por fim, as atividades ficam
de quarentena, são higienizadas para que os alunos possam utilizá-las.

O processo de formação das fotocopiadas.

As fotocopiadas são primeiramente elaboradas pelos professores e, de acordo com o
professor Wanderson de Sousa Moura, para se inspirar nas fotocopiadas é preciso que
haja muita leitura de livros de diferentes autores e, baseado em seus conhecimentos e
vivências, os professores obtêm essas referências bibliográficas necessárias para a
inspiração das atividades, com questões que também são influenciadas por outras
fotocopiadas de vestibulares ou exames, porém, a grande maioria são autorais.
Além disso, o professor ressalta que depois de serem elaboradas pelos professores,
as fotocopiadas são direcionadas para os coordenadores de cada disciplina específica,
para que seja conferido se as atividades estão adequadas para a idade do aluno, quanto
tempo leva para produzir cada questão dela e o gabarito das questões, e só então que são
encaminhadas para outros setores.
Depois disso, as atividades são enviadas para o setor da mecanografia e, segundo
o ex-funcionário deste setor Lyndon Johnson, é nesse setor onde os materiais são
formatados, ou seja, é colocado o diagrama escolar padrão do Instituto Dom Barreto nas
atividades. Além disso, esse setor tem um prazo de 72 horas para enviar as fotocopiadas
para o próximo setor, que é o de revisão.

Livro de biologia do 1º ano do ensino médio com a formatação da escola.

Setor da mecanografia.

Em seguida, as fotocopiadas vão para o setor de revisão e, de acordo com a
funcionária deste setor, Maria da Cruz, os funcionários que ali trabalham recebem os
mesmos materiais, porém em diferentes versões (as fotocopiadas dos professores e as
fotocopiadas que já passaram pela mecanografia) para poder ver se é necessário corrigir
alguns erros e, depois disso, as fotocopiadas são enviadas novamente para a
mecanografia, para que se façam as devidas correções e possam enviar para a revisão,
para que seja conferido se todas as correções estavam corretas. Além disso, ela ressalta
que todas as pessoas que trabalham no setor de revisão são formadas em Letras
Português e, por causa disso, eles não têm muita dificuldade para corrigir as
fotocopiadas, mas as vezes é um pouco complicado fazer as correções de algumas
disciplinas que não dominam (como física, química e matemática, por exemplo), pois
tem alguns tópicos que essas pessoas não entendem muito bem e por isso procuram os
professores ou coordenadores para tirar suas dúvidas.

Imagem do setor da revisão.

E, por último, as fotocopiadas passam pelo setor de reprografia que , de acordo com
a funcionária Elza, é nesse setor onde esses materiais são multiplicados, impressos,
grampeados, divididos por séries e disciplinas, além de ficarem guardados em
“quarentena” e serem higienizados para serem entregues para os alunos.

Setor de reprografia

Como funcionam os novos protocolos da Covid-19?
Por conta da covid-19, foram adicionados alguns protocolos no processo de
formação das fotocopiadas. Agora, essas atividades complementares são higienizadas e
ficam de quarentena em um saco plástico por 72 horas antes de serem entregues para os
alunos.
Com a pandemia, no ano de 2020 foi preciso que as fotocopiadas fossem feitas de
maneira remota. As formações dos materiais só puderam voltar presencialmente em
2021, com o uso de máscara e o constante uso do álcool em gel para higienizar as mãos
e os materiais.

Álcool em gel do setor da reprografia.

Fotocopiadas que estão ensacadas para comprir o
“isolamento” de 72 horas.
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