Volta às aulas do Instituto Dom
Barreto na pandemia📚
alunos do IDB voltam às aulas no
sistema híbrido

Foto retirada do site http://dombarreto.g12.br/portal/idbcontraocoronavirus
imagem sobre as medidas de prevenção contra a COVID-19

As pessoas sabem do perigo do Coronavírus e por isso devem
tomar todos os cuidados necessários e não seria diferente com as
escolas para proteger os alunos e os colaboradores. Nesta
reportagem queremos mostrar como o colégio Instituto Dom
Barreto, uma das melhores escolas do Brasil, segue os protocolos de
acordo com Organização Mundial da Saúde (OMS). A escola sofreu
várias mudanças para seguir os protocolos de segurança, sabemos
que não foi nada fácil cada decisão tomada pelo comitê do IDB.

O ano de 2020 foi um ano muito atípico, no início todos
acreditavam que seria somente 15 dias sem aula , porém foram dias,
que viraram semanas e que viraram meses.
Conforme a pandemia avançou, o isolamento aumentou fazendo
com que não ocorresse o retorno das aulas presenciais tão cedo,
assim implantando as plataformas Google Classroom e Google
Meet. Os professores já conheciam muitos recursos do Google, mas
a equipe de TI, foi responsável por implantar a plataforma
Classroom, pois era a plataforma de educação que mais se encaixava
com as demandas da escola.
No início da pandemia houve alguns conflitos em relação às
aulas, ‘‘As maiores preocupações falando da Educação foi de como
faríamos para dar continuidade aos nossos planejamentos, de que
forma as aulas iriam acontecer, qual recurso iríamos utilizar, de que
maneira iríamos acompanhar o processo de aprendizagem dos
alunos, era tudo novidade e ao mesmo tempo incerto. A Educação a
distância para o Ensino Básico (infantil, fundamental e médio) era
algo tão distante que todos fomos pegos de surpresa e tivemos que
nos adaptar e nos reinventar em um intervalo de tempo muito curto’’
alega o coordenador Wanderson em seu depoimento.
Depois de muito tempo com o ensino somente remoto, foi decidido
que as aulas deveriam retornar, só que com protocolos para a
prevenção da COVID. ‘‘A voltas às aulas foi decidida depois de
muitas reuniões e muitos estudos, o Instituto Dom Barreto constituiu
um comitê e esse comitê estudou muito a legislação que surgiu por
conta da covid-19 todos os protocolos sobre o vírus que os países e
as organizações nacionais também fizeram. Assim, depois de ler
tudo e discutir muito nós coordenadores juntamente com diretores,
pensamos no IDB e montamos um protocolo para nossa escola“
Relatou a Coordenadora Viviane.

Imagem retirada do google (Coordenadora Viviane)
Alguns dos requisitos do protocolo contra a COVID foram: o uso
obrigatório de máscara, distanciamento social de no mínimo 1,5
metros, aquisição de totens para a disponibilização de álcool em gel
70% em todos os espaços físicos, acrílico nas mesas, higienização
das salas,a sinalização como área vermelha para demarcar o piso na
frente do banheiro, a aquisição de equipamentos de proteção para os
funcionários e as web câmeras e computadores para
disponibilizarem as aulas no sistema remoto, entre outros.
Após a decisão de que a escola iria retornar com aulas presenciais,
coordenadores e diretores decidiram como uma medida protetiva
dividir a escola em dois grupos para não haver aglomerações,
quando um grupo ia ao presencial o outro assistia a aula no remoto
e vice-versa. Dividiram também os corredores com faixas de
distanciamento e direções de ida e vinda. A escola também leva em
conta a troca de máscaras e a higienização das mãos durante os
intervalos.

Além dos alunos híbridos, tem também os 100% remotos,
que assistem às aulas de casa, por diferentes motivos, como: faz
parte ou possui algum familiar que faça parte do grupo de risco ou
possui algum familiar que trabalha na área da saúde.
Mesmo as aulas de modo híbrido tenham voltado algumas
matérias como Educação Física e Religião permanecem na
modalidade remota, já que os quadros de horário foram reduzidos a
partir de um decreto Estadual (A Lei nº 14.040/2020 foi publicada
no dia 19/08/2020 no Diário Oficial da União (DOU) com seis vetos.
A medida desobriga as escolas de educação básica e as
universidades de cumprirem a quantidade mínima de dias letivos
neste ano, em razão da pandemia da covid-19).

Após a escola ter preparado toda uma estrutura acadêmica, depois
de muitas reuniões com o comitê da escola , a própria já recebe os
alunos . A pandemia da noite pro dia transformou a vida de todos
tanto como os alunos e colaboradores.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS DO PROJETO↓
TRABALHAR EM GRUPO NÃO É UMA TAREFA NADA FÁCIL, NESSAS
SEMANAS DE PROJETOS APRENDEMOS A TRABALHAR EM GRUPO,ALGO
QUE PODEMOS DIZER QUE A PANDEMIA AFASTOU ISSO UM POUCO DE
NÓS, ALGUNS ESTRESSES FAZEM PARTE MAS QUE VEM PARA NOS PÔR
NO LUGAR DE VOLTA E TER NOVAS IDEIAS, LIDAR COM SER HUMANO
NÃO É FÁCIL , TEMOS QUE ENTENDER A DIFICULDADE DE CADA UM QUE
ÀS VEZES PODE SER UM POUCO DIFÍCIL , CADA UM POSSUI SUA MANEIRA
DE PENSAR , VAMOS DIZER MEIO DISTANTE DO PENSAR DO OUTRO QUE
NO FINAL COM MUITA CONVERSA CONSEGUIMOS CHEGAR NO PONTO
PRINCIPAL . #JUNTOSCONTRAACOVID-19 #TRABALHOEMGRUPO

