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É HORA DE 
NOVAS ROTINAS

EDITORIAL

JORNALISTA

Conciliar atividades profi ssionais, domésticas 
e escolares no mesmo ambiente tem sido para 

muita gente o maior desafi o destes dias de isola-
mento social. É como se o que antes era separado 

em caixas para não se atrapalhar estivesse, ago-
ra, embaralhado como um jogo de cartas sem se-

quência. A caixa do trabalho está no meio da sala 
e o almoço da família na prateleira do escritório. 

O que antes era tarefa da escola agora se tornou 
obrigação de pais e mães, que assumiram papéis 

para os quais nem sempre estão preparados. Mas 
é preciso fi car em casa. 

Nesse quebra-cabeça da rotina a ser reinven-
tada, temos a nosso favor a tecnologia. As estra-

tégias podem ser redefi nidas com aplicativos e 
novas posturas. É hora de abrir o arquivo pessoal 

de novas competências, como as soft skills, ser 
proativo e se comunicar bem. É hora de dar uma 

chance ao ensino a distância. É hora de deixar os 
fi lhos pequenos livres para eles criarem as pró-

prias brincadeiras. É hora de recriar as rotinas de 
trabalho e de estudo. Nas páginas a seguir, cami-

nhos apontam como tornar o dia a dia em casa, 
entre estudo ou trabalho, mais leve, produtivo e, 

até mesmo, interessante. 
Acompanhe tudo sobre o novo coronavírus em: 

www.agirbrasil.com.br  

PAULA
LIMA
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DESAFIOS E 
SOLUÇÕES EM 
TEMPOS DE 
QUARENTENA

O QUE VOCÊ PRECISA 
SABER PARA 

TORNAR A ROTINA 
DE TRABALHO EM 
CASA PRODUTIVA, 

SEM SURTAR

HOME 
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ANA BEATRIZ CALDAS
beatriz.caldas@opovo.com.br 

Com a recomendação de isolamento 
social e decretos governamentais que 
instituem a quarentena em diversos es-
tados brasileiros, o regime home offi  ce 
tornou-se, para milhões de trabalhado-
res, o único modelo de trabalho possí-
vel. Uma pesquisa feita pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) aponta, inclusive, 
que ele pode virar uma tendência, com 
crescimento de até 30% após a pande-
mia. Porém, especialmente pela situação 
atípica que o mundo vive, muitas pes-
soas têm encontrado difi culdades para 
se manter produtivo e saudável – física e 
emocionalmente – trabalhando em casa.

Mesmo para quem já conhecia o for-
mato, os desafi os do home offi  ce durante 
a quarentena são muitos e variam de-
pendendo de classe social, gênero e lo-
calização geográfi ca do trabalhador, entre 
outros fatores, como a estrutura familiar. 
Há difi culdades de adaptação, de conexão 
interpessoal e até psicológicas que muitas 
vezes impedem que quem está acostumado 
a trabalhar presencialmente continue entre-
gando resultados da mesma forma de ma-
neira remota – o que leva a uma preocupação 
em relação à manutenção do emprego, algo 
inevitável durante uma crise econômica.

Mas como se adaptar a uma nova rotina em 
tão pouco tempo? Confi ra três pontos importan-

tes que podem te ajudar neste momento:
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ADAPTAR A ROTINA E 
MANTER A TRANSPARÊNCIA

CUIDAR DA 
SAÚDE MENTAL

Um dos grandes problemas do 
home offi  ce é adaptar a rotina da 
família ao cotidiano profi ssional, 
segundo André Brik, consultor 
especialista em trabalho remoto. 
Enquanto algumas pessoas 
possuem familiares não tão 
colaborativos, outras têm crianças 
e idosos que precisam de mais 
atenção em casa e, no momento, 
não podem contar com a ajuda de 
babás ou cuidadores. 

"Isso faz com que a pessoa não 
consiga desenvolver disciplina 
para trabalhar remotamente. Por 
isso, é necessário organizar bem 
o tempo e o espaço de trabalho 
a partir do que é possível para 
cada um. Tem gente que não tem 
espaço legal para trabalhar, tem 
gente que não tem estrutura na 

casa, não tem estabilidade de 
internet ou energia”, lembra.

Nesses casos, a melhor forma 
é manter a transparência com 
a empresa e o gestor direto, 
negociando, quando possível, 
um outro tipo de entrega de 
resultados, com mudança 
de turnos ou intervalos mais 
espaçados com compensação de 
horas ao fi m do expediente, por 
exemplo. 

“Tem gestores que acham que 
precisam fi car o dia inteiro com 
a pessoa, que ela tem que bater 
ponto mesmo em casa, que o 
melhor funcionário é o que bate 
ponto. Esse gestor precisa pensar 
de uma outra forma, por exemplo, 
implantando uma gestão por 
metas”, sugere Brik.

Neste momento, segundo a 
psicóloga e especialista em 
carreira Marina Simeão, é 
necessário que os profi ssionais 
se atentem aos fatores 
comportamentais que fazem 
parte da dinâmica do trabalho 
remoto e procurem regular as 
emoções. Esse auxílio deve vir 
da própria empresa, que deve 
oferecer suporte estrutural e 
emocional, mas também do 
núcleo familiar e de amigos, 
através de acordos, divisão de 
tarefas em casa e socialização, 
ainda que digital.

“Não é saudável se cobrar 
além do normal por estar em 
casa. É natural sair um pouco 
do eixo, pois isso signifi ca que 
você está consciente do que está 
acontecendo, mas é importante 
regular a intensidade e a 
frequência desse sentimento. 

Tudo se torna mais fácil quando 
você cuida da saúde mental de 
forma preventiva, dormindo bem, 
se alimentando bem, praticando 
exercícios e pedindo ajuda se 
necessário”, ressalta Marina.

A psicóloga lembra que 
encontrar uma brecha para o 
lazer – ouvir música, ver um 
fi lme, dançar ou conversar com 
amigos – e se entregar a projetos 
que tragam propósito de vida, 
como auxiliar instituições sociais 
ou iniciar um projeto pessoal, 
também podem ajudar a diminuir 
o peso das tarefas profi ssionais 
e domésticas, que parecem não 
ter fi m durante o home offi  ce. 
Além disso, é possível encontrar 
psicólogos e grupos de apoio 
terapêutico online com preços 
promocionais e até gratuitamente. 
Para consultar algumas opções, 
acesse: https://bit.ly/3aMYp9a.



3 ADQUIRIR 
SOFT SKILLS

Com a pandemia do novo 
coronavírus, o trabalho remoto 
tornou-se opção pela primeira 
vez para empresas de diversos 
segmentos no Brasil. Já visto 
com bons olhos por áreas 
de trabalho relacionadas 
à tecnologia e fortalecido 
no exterior, especialistas 
afi rmam que já é possível 
prever uma transformação 
no mercado após a crise 
relacionada a esse formato 
de trabalho, com muito mais 
vagas para trabalho remoto e 
maior atenção às habilidades 
comportamentais de cada um, 
as soft skills.

Com isso, pontua André Brik, 
este é um bom momento para 
adquirir novas competências que 
podem abrir novos caminhos 
mais à frente. “Uma pessoa que 
trabalha em home offi  ce sabe 
se comunicar remotamente, 
sabe fazer suas entregas sem 
que alguém cobre, sabe ser 
proativa. Essa é uma soft skill 
extremamente valorizada que 
daqui a pouco será essencial, 
porque todo mundo vai ter que 
saber trabalhar remoto”, explica.

Além disso, ainda que 
em momento de crise, o 
aprendizado do home offi  ce 

ADQUIRIR 
SOFT SKILLS

Com a pandemia do novo 

pode, inclusive, tornar as 
empresas mais ágeis diante 
dos processos de treinamento 
e capacitação de colaboradores, 
gerando um bom retorno. Para 
André, é questão de tempo até 
que muitos de nós nos tornemos 
teletrabalhadores. 

“As empresas, mesmo que à 
força, deverão perceber em breve 
as vantagens desse formato 
– inclusive as econômicas. O 
trabalho remoto é algo que vai 
acontecer: ninguém vai mais 
vai querer pegar o carro, fi car 
preso no trânsito depois de ter 
experimentado não ter isso”.

5 DICAS 
PARA TORNAR 
O TRABALHO OU 
ESTUDO EM CASA 
MAIS PROVEITOSO 
E SAUDÁVEL

1 Escolha um lugar separado 
na casa, se possível, para 

estudar ou trabalhar, com boa 
luminosidade, ventilação, acesso 
a tomadas e sem distrações;

2 Use uma cadeira que lhe 
deixe confortável e com a 

postura correta em relação à tela 
do computador, de preferência 
com suporte para as costas e 
estofamento. Caso não possua 
uma mesa com uma altura 
adequada para o trabalho, use 
um suporte ergonômico para o 
monitor ou notebook;

3 Descreva suas tarefas da 
semana em um caderno, 

agenda ou quadro de recados. 
Embora já existam aplicativos 
com esta função, é sempre bom 
deixar visível e a mão o que deve 
ser feito;

4 Estabeleça horários e 
cumpra-os, com ajuda 

de aplicativos de alerta ou 
blocos de notas. Além dos 
compromissos profi ssionais, é 
essencial reservar um horário 
para almoço e também para o fi m 
das atividades. Essa organização 
irá ajudar você a não fi car 
sobrecarregado;

5 Faça pequenas pausas 
para caminhar por outros 

cômodos da casa, alongar-se, 
lanchar e interagir com seus 
familiares, pets e amigos – 
mesmo que de forma digital. 
A socialização é fundamental 
para manter saudável o seu lado 
emocional durante a quarentena.

Fonte: Odília Moliterni, diretora
da Faculdade Pitágoras

10 
APPS 
PARA 
AJUDAR 
NO HOME 
OFFICE

PARA 
REUNIÕES

UMA 
TRABALHA EM HOME OFFICE SABE REMOTAMENTE, SABE FAZER SUAS ENTREGAS SEM QUE ALGUÉM COBRE, SABE SER PROATIVA

SE COMUNICAR 

PESSOA QUE 

- Hangouts

- GoToMeeting

- Skype

- Slack

- WhatsApp

PARA 
ORGANIZAR 
TAREFAS 
E SER 
PRODUTIVO

- ClickUp

-  Pomodoro

- TeamWeek

- Trello

- Evernote
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A TRANSFORMAÇÃO DO 

EN
SINO

COM A PANDEMIA, A ROTINA 
ESCOLAR MUDOU: TODOS OS 
PROCESSOS DE DIDÁTICA E DE 
APRENDIZAGEM PRECISAM 
SER REPENSADOS

AMANDA ARAÚJO
amandaaraujo@opovo.com.br 



Q
ue a educação a distância (EaD), assim como o home office, ganha 
impulso na quarentena, todo mundo já sabe. O Conselho Nacio-
nal de Educação (CNE) autorizou, no fim de abril, a oferta de ati-
vidades não presenciais em todas as etapas de ensino, desde a 
educação infantil até o ensino superior. As medidas emergenciais 
são necessárias para evitar a proliferação do coronavírus, mas os 
especialistas são enfáticos: para funcionar, o ensino a distância 
precisa cumprir requisitos que esbarram tanto nos obstáculos 
técnicos quanto nos desafios de ordem emocional impostos pela 
própria pandemia. 

A EaD é muito mais adequada para jo-
vens e adultos, que têm mais maturidade 
para acompanhar esse tipo de formato 
e normalmente dividem o tempo com o 
trabalho. "Tem que pensar sempre da 
seguinte maneira, quando você fala de 
jovens e adultos, a EaD cumpre uma fun-
ção diferente, seja no curso superior, nos 
cursos livre ou de pós-graduação, é muito 
vantajosa. Se bem organizada, garantindo 
o papel do professor, uma boa mediação 
humana, acompanhamento personaliza-
do", explica Luciano Sathler, PhD em Admi-
nistração pela FEA/USP,  reitor do Centro 
Universitário Metodista Izabela Hendrix e 
membro do Comitê de Qualidade e do Co-
mitê Científico da Associação Brasileira de 
Educação a Distância (Abed).

Por mais que as ferramentas sejam 
boas e os pais tenham muita disposi-
ção, é impossível substituir a educação 
presencial na educação infantil.  Lucia-
no diz que, até os 15 anos, a tecnologia 
deve complementar a prática presencial: 
"porque a escola tem um papel muito 
importante no convívio social, ela ensina 
a ser gente, nos conflitos, nos diálogos". 
Em todos os casos, é preciso garantir ca-
pacitação para alunos e professores, o 
que infelizmente ainda não foi possível 
com a crise de Covid-19. 

Mas como então pais e filhos podem 
lidar com este momento? Não existe um 
manual, o que os educadores podem ofe-
recer são pistas, estratégias que funcio-
nam de acordo com a realidade individual 
de cada um, segundo a psicóloga Ticiana 
Santiago, professora da Unifanor e dou-
tora em Educação Brasileira. Ela destaca 
que não se deve focar na instrução. "Não 
é o momento de qualificar, a educação é 
imprescindível para que a gente aprenda 
a viver bem, a sobreviver, a transformar 
esse contexto", diz. 

Para Erika Radespiel, escritora de ma-
teriais pedagógicos para Educação Infan-
til e Anos Iniciais do ensino fundamental, 
ganha aquela família e aquele aluno que 

perceber que, nos tempos atuais, é preci-
so mais proatividade e diálogo. "A partici-
pação das famílias na educação e na esco-
larização dos filhos sempre foi e sempre 
será um elemento básico, indissociável da 
prática escolar, para o sucesso e alcance 
dos objetivos esperados", informa ela, que 
também é diretora da Rede Pedagógica, 
rede de educadores da América Latina.

E nesse contexto que são requeridas 
dos alunos autodisciplina, organização do 
tempo e concentração, as competências 
socioemocionais são muito imprescindí-
veis. "Se a gente tiver muito preocupado 
só com instrução formal, com conteúdo, 
a gente vai falhar, porque esse pai não 
estava preparado e não é a função dele, 
mesmo esse professor não foi formado 
nas tecnologias de educação assistida", 
acrescenta Ticiana.

De qualquer forma, a pandemia é uma 
catalisadora de mudanças culturais, e com 
a educação não é diferente.  "Eu preciso 
ir na minha empresa todo dia trabalhar? 
Talvez não. Essa lógica também vai ser 
percebida com mais clareza na educação, 
por que não inverter a sala de aula, o cha-
mado flipped classroom? Ou seja, transfor-
mar minhas aulas expositivas para o onli-
ne e usar o momento presencial para as 
metodologias ativas”, diz Luciano.

A Covid-19 forçou um bilhão e meio 
de estudantes que não podem acessar a 
escola a ficarem em casa e, de alguma 
forma, conhecerem a EaD. Então, profes-
sores, alunos e pais vão sair disso tudo 
diferentes. “No Brasil, só na educação 
básica estamos falando de 50 milhões de 
alunos, o que demoraria talvez 15 anos 
para mudar vai ter uma aceleração. É cla-
ro que para isso, especialmente na educa-
ção pública, vamos ter que mudar o nosso 
jeito de fazer as coisas, e essa mudança 
implica uma valorização do professor e 
prover os alunos das condições tecnológi-
cas de capacitação”, completa o membro 
do Comitê de Qualidade e do Comitê Cien-
tífico da Abed.

9.374.647
É o total de alunos de todas as 
modalidades de EaD em 2018

17% 
Foi o crescimento em um ano 
do número de alunos de todas 
as modalidades de EaD

86% 
Dos polos de apoio estão 
concentrados no Interior 
dos Estados

QUANTIDADE DE CURSOS 
OFERECIDOS EM EAD NO 
BRASIL, EM 2018:

Totalmente a distância: 

16.750
Semipresenciais: 

7.458
Cursos livres não corporativos: 

4.018
Curso livres corporativos: 

3.319
Fonte: Censo EaD.BR 2018/2019 da Abed

ESTÍMULOS
A professora de educação infantil não deve, neste 

momento, estar preocupada com números e cores, 

mas ela pode colocar os alunos em conexão, 

de acordo com a psicóloga Ticiana Santiago. “De 

repente, cada um falar de um desenho que fez, 

cantar uma música, cada um mostrar as plantas 

que tem em casa e daí fazer uma pesquisa, uma 

receita legal, ver as fotografias da família e a partir 

disso trabalhar subjetividade e ancestralidade.”

NÚ
ME

RO
S



PAPEL ATIVO 
Lívia Pacheco, fotógrafa e infl uenciado-
ra digital (@mamaevirtual), criou uma 
rotina matinal para o fi lho Filipe, de 7 
anos, fazer os exercícios escolares, do 
Kumon e da fonoaudióloga. “A gente co-
meçava mais leve, com os exercícios de 
fono, comigo coordenando, e já ia para 
Kumon e escola. Em uma hora ou uma 
hora e meia terminamos tudo." Depois, 
o colégio de Filipe antecipou as férias, 
mas nem por isso o cronograma mudou 
muito. "Gosto de ser rígida com horá-
rios, mas claro que tem um dia ou outro 
que deixamos para depois. Apesar de 
estarmos em casa, parece que temos 
mais coisas para fazer."

Isso porque como muitas mães que 
enfrentam novas rotinas desafi adoras, 
Lívia faz as refeições e ainda precisa 
administrar os cuidados com a casa, 
sem deixar de envolver o fi lho também. 
Mas ela entendeu que nem sempre vai 
conseguir dar conta de tudo. "A gente 
não é professora, eu procuro dar o meu 
melhor, dentro das minhas possibilida-
des. Se algo não está dando certo, eu 
levo para a escola, não adianta se cul-
par, se comparar. Ainda mais nas redes 

sociais, parece de longe que está todo 
mundo dando conta. Na verdade, está 
todo mundo tentando dar conta", frisa. 

Pedagoga e coordenadora do setor 
pedagógico do Kumon, Bruna Duarte 
Vitorino recomenda para crianças 
como Filipe, de quatro a oito anos, 
atividades e brincadeiras com maior 
autonomia e complexidade. É preciso 
estimular. “Os quebra-cabeças po-
dem aumentar o número de peças, 
pode-se começar o uso de lápis de 
cor arredondado e de tamanho con-
vencional. Os pais podem incentivar 
que os pequenos criem suas brinca-
deiras e inventem histórias. Tudo é 
válido para liberar a imaginação.”

As crianças menores, de até qua-
tro anos, estão numa fase de aqui-
sição de linguagem e coordenação 
motora, portanto precisam de muitos 
estímulos cognitivos e motores, con-
forme Bruna. "Recomendamos músi-
cas, leitura em família, brincadeiras 
com objetos de montar, pinturas com 
giz de cera ou lápis de cor no modelo 
jumbo, massinha de modelar e que-
bra-cabeças", completa.
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TÉCNICA 

É UMA TÉCNICA PARA 
ABSORVER MAIS 
CONTEÚDO, EXPLICA A 
DIRETORA DA FACULDADE 
PITÁGORAS EM FORTALEZA, 
ODÍLIA MOLITERNI.

COMO FAZER:
1. Concentre-se por 25 
minutos em determinado 
assunto e descanse por 
CINCO minutos;

2. Faça isso por quatro 
intervalos e depois descanse 
por 15 minutos. Neste 
momento, saia do ambiente 
de estudos, caminhe pela 
casa, escute música, relaxe 
e não vá atrás de notícias 
sobre o coronavírus.

POMODORO

sociais, parece de longe que está todo 
mundo dando conta. Na verdade, está 
todo mundo tentando dar conta", frisa. 

Pedagoga e coordenadora do setor 
pedagógico do Kumon, Bruna Duarte 
Vitorino recomenda para crianças 
como Filipe, de quatro a oito anos, 
atividades e brincadeiras com maior 
autonomia e complexidade. É preciso 
estimular. “Os quebra-cabeças po-
dem aumentar o número de peças, 
pode-se começar o uso de lápis de 
cor arredondado e de tamanho con-
vencional. Os pais podem incentivar 
que os pequenos criem suas brinca-
deiras e inventem histórias. Tudo é 
válido para liberar a imaginação.”

Crianças do pré-escolar não 

podem ser expostas a telas 

de computador/tablet por 

mais de uma hora por dia. Mas 

os professores podem fazer 

chamadas curtas para direcionar 

algumas atividades, segundo a 

pedagoga Bruna Duarte Vitorino. 

"Para prender a atenção de 

crianças, é preciso conhecer o que 

elas mais gostam, assim podemos 

direcionar qualquer atividade 

para seus gostos. Por exemplo, se 

a criança gosta de dinossauros, 

podemos buscar livros que tragam 

o tema, fazer desenhos, buscar 

jogos etc.", reforça.

Confi ra manual da Sociedade 

Brasileira de Pediatria (SBP) sobre 

saúde de crianças e adolescentes na 

era digital: https://bit.ly/2L4zSBT

DOS PAIS

ATENÇÃO!
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Lí via Pacheco e o fi lho 

Filipe: rotina ajuda nas 

atividades da criança

MINUTOS



POMODORO

*
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?
DICAS 
ALUNOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO 

1. Tenha um espaço adequado para 
estudos. Os pais podem auxiliar os 
fi lhos nessa organização e também 
na privacidade necessária. “A 
disciplina do aluno vai acabar 
mostrando que aquele é um 
momento sagrado, e o familiar 
pode ajudá-lo neste momento”, diz 
a diretora da Faculdade Pitágoras 
em Fortaleza, Odília Moliterni.

2. Levante cedo, tome banho, 
troque de roupa e agende 
horários para estudo e lazer, 
dedicando o mesmo tempo 
de estudos na escola para 
estudos em casa.  "É natural 
que haja um relaxamento por 
parte dos alunos, dormir mais 
tarde, assistir àqueles fi lmes e 
séries que há tempos estavam 
na lista de prioridades. Porém, 
é importante que essa rotina 
seja transformada rapidamente, 
os vestibulares vão acontecer, 
provavelmente com algumas 
adaptações", alerta Odília;

3. Não se esqueça da saúde 
mental. "Isso implica em ter 
uma ênfase na empatia, na 
compaixão", aponta Luciano;

4. Utilize ferramentas diferentes 
de aprendizado. "Escute 
um podcast, tente ouvir um 
audiobook, assista a um vídeo 
sobre um tema específi co 
no YouTube. Tente inovar, 
inclusive, com aplicativos que 
fazem a gestão do tempo, como 
o Evernote ou Focus to Do", 
orienta a diretora da Faculdade 
Pitágoras em Fortaleza;

5. Entenda que você é o 
protagonista do seu processo 
de aprendizagem. "Por mais que 
tenha apoio dos docentes e equipe 
escolar, a trajetória de formação 
de um indivíduo é única, singular 
e repleta de especifi cidades", 
explica Erika Radespiel.

6. Lembre-se que esta 
situação é passageira!

CONTRATOS ESCOLARES
Desde que o isolamento social começou, muitas 

escolas mudaram o calendário, antecipando férias e 
programando reposição após a pandemia. Com isso, o 
pagamento das mensalidades não muda. “Ao contrário 
do que muita gente pensa, o contrato escolar não é um 
contrato mensal, a gente paga a prestação mensalmen- 
te, mas em regra é semestral ou, na grande maioria, 
anual”, informa o promotor de Justiça Thiago Marques.

O Ministério da Educação (MEC) autorizou que o ano 
letivo, em 2020, tenha menos de 200 dias, mas a obri-
gatoriedade de 800 horas no ano para escolas de todo 
País permanece mantida. No início de maio, a justiça 
cearense determinou concessão de 30% de desconto 
para alunos que estejam matriculados nos ensinos bá-
sico, fundamental e médio na rede privada do Estado.

Em caso de inadimplência, o colégio não pode 
expulsar nem segregar o aluno de qualquer ativi-
dade. “Não poderia nem em épocas normais, ainda 
mais agora. Inclusive, recomendamos que o colégio 
se abstenha de cobrar juros e multa em relação ao 
atraso durante este período de pandemia”, diz Thia-
go. As taxas-extras de merenda escolar ou demais 
atividades chamadas acessórias, conforme ele, de-
vem ser suspensas, e valores que eventualmente 
tenham sido pagos, restituídos.

Mais informações sobre as recomendações do De-
con em: www.mpce.mp.br

NAS FACULDADES…
Diferente das escolas que anteciparam férias, algumas 
faculdades têm mantido o calendário escolar com aulas 
online ao vivo e até no mesmo horário das presenciais. Na 
Unifametro, a plataforma Google for Education é utilizada 
para atividades remotas, segundo a reitora Denise 
Maciel. Curadoria de conteúdos, atividades em grupo e 
acompanhamento da participação dos alunos são alguns 
dos recursos. Na Estácio, são viabilizadas cerca de 15 mil 
aulas por semana com modelo de aulas ao vivo que, de 
acordo com o reitor Bruno Antunes, registra "altos índices 
de presença e foi aprovado por mais de 80% dos alunos 
que avaliaram as aulas como ótimas ou muito boas". 

BOA EXPERIÊNCIA X 
EXPERIÊNCIA RUIM
"Esta é a minha segunda graduação, sou advogado e já 
trabalho home offi  ce durante o dia , então foi mais fácil 
me adaptar às aulas online. Eu já tenho um ambiente 
propício, computador de qualidade, internet boa. Nunca 
fui fã de EaD, sempre preferi aula presencial, não 
gostava de aula gravada porque não podia participar, 
mas nessa metodologia estou gostando porque é ao 
vivo e posso intervir falando ou mandando mensagem."
Iury Gomes Chaves, 31
3º semestre de Ciências Contábeis na Estácio

"O conteúdo continua denso, e é uma difi culdade 
muito grande para todos os colegas por causa da 
situação que estamos. Os professores fazem o 
melhor, mas temos muitos conteúdos práticos e ter 
um bom rendimento engloba nossa saúde mental na 
pandemia e no contexto político. É bem complexo."
Mônica*, 20
7º semestre de Fisioterapia na UFC
*Nome alterado para preservar a fonte

COMO FICAM OS 
CONCURSEIROS?
A Covid-19 paralisou a maior parte dos concursos 
no País. Foram suspensas, sem previsão de 
retorno, as provas da Procuradoria-Geral do 
Distrito Federal (PGD), Polícia Civil do Distrito 
Federal (PCDF) e do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro (TJRJ).  “A prova do Senado, muito 
esperada, está, segundo a comissão organizadora, 
aguardando o fi m da pandemia para ter seu edital 
publicado. Outras, entretanto, continuam ocorrendo, 
como a da Polícia Civil do Paraná, com provas 
previstas para julho, e, claro, há possibilidade de 
suspensão e remarcação”, comenta o professor 
Fernando Mesquita, coordenador do Programa de 
Coach do Gran Cursos Online. Confi ra as dicas dele:

1. ROTINA AJUDA NA FORMAÇÃO 
DO HÁBITO E VICE-VERSA

Quando você cria hora para começar e terminar 
os estudos, para fazer suas questões e suas 
revisões, depois de alguns dias isso não 
demanda mais decisão consciente. O objetivo 
é tentar buscar a constância, seja de horários, 
seja de presença.

2. O MAIS IMPORTANTE É ESTUDAR
Jerry Seinfeld, um dos comediantes mais 
famosos do mundo, disse certa vez que o 
segredo para se tornar realmente bom é "não 
quebrar a corrente". Nos estudos, funciona da 
mesma forma.

3. NÃO É EXATAMENTE O MOMENTO 
DE TROCAR DE ÁREA OU DE EDITAL

Os editais eventualmente serão retomados, 
então é interessante que o candidato se 
mantenha fi rme na área a qual se dedicava. 
Isso até que haja alguma indicação de que 
mudanças são necessárias no planejamento. 

4. EDUCAÇÃO ONLINE É O FUTURO DA EDUCAÇÃO
Evitar, bloquear, desligar ou suspender 
qualquer tipo de distração durante os 
estudos é fundamental. Aprendizado e 
atenção estão intimamente relacionados 
também na educação a distância. Intercalar  
disciplinas ao longo dos dias dá mais 
dinamismo e reduz o cansaço.

4. EDUCAÇÃO ONLINE É O FUTURO DA EDUCAÇÃO
Evitar, bloquear, desligar ou suspender 

3. NÃO É EXATAMENTE O MOMENTO 
DE TROCAR DE ÁREA OU DE EDITAL

2. O MAIS IMPORTANTE É ESTUDAR
Jerry Seinfeld, um dos comediantes mais 

1. ROTINA AJUDA NA FORMAÇÃO 
DO HÁBITO E VICE-VERSA

Quando você cria hora para começar e terminar 

aguardando o fi m da pandemia para ter seu edital 
publicado. Outras, entretanto, continuam ocorrendo, 
como a da Polícia Civil do Paraná, com provas 
previstas para julho, e, claro, há possibilidade de 
suspensão e remarcação”, comenta o professor 
Fernando Mesquita, coordenador do Programa de 
Coach do Gran Cursos Online. Confi ra as dicas dele:

Quando você cria hora para começar e terminar 
os estudos, para fazer suas questões e suas 
revisões, depois de alguns dias isso não 
demanda mais decisão consciente. O objetivo 
é tentar buscar a constância, seja de horários, 

Jerry Seinfeld, um dos comediantes mais 



12
FO

R
TA

LE
ZA

- C
E,

 1
4

 D
E 

M
A

IO
 D

E 
20

20

AGIR. TODOS CONTRA 
O CORONAVÍRUS - # 212

CE
, 1

4
 D

E 
M

A
IO

 D
E 

20
20



DESCUBRA COMO APROVEITAR A 
QUARENTENA PARA ESTUDAR MAIS 

SOBRE O QUE GOSTA OU QUEM SABE 
DESCOBRIR UM MUNDO NOVO

CURSOS 
ONLINE 
GRÁTIS

Com aulas remotas e muita gente traba-
lhando em casa por causa do isolamento 
social necessário para conter o avanço do 
novo coronavírus, diversas instituições 
públicas e privadas têm disponibilizado 
na internet cursos gratuitos. São oportuni-
dades para quem quer aproveitar o tempo 
livre para investir nos estudos e aprimo-
rar o currículo. Alguns dos cursos elenca-
dos a seguir são rápidos, e a maioria não 
exige pré-requisitos. Você pode aprimorar 
os conhecimentos de uma área ou quem 
sabe descobrir um mundo novo?!
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1 
SEST SENAT 
O Serviço Social do Transporte/ 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Transporte (SEST SENAT) liberou 

toda a plataforma de educação a distância. 
Basta acessar www.ead.sestsenat.org.br. 
A maioria dos cursos ofertados é voltada 
a temas específi cos que envolvem o setor 
de transporte, uma vez que o SEST SENAT 
é um aliado das empresas que contratam 
trabalhadores desse setor. Dentre as opções, 
estão as capacitações sobre condução segura 
e econômica, embalagem e armazenagem de 
cargas, conceitos de controle de voo e mecânica 
descomplicada. Os cursos são direcionados aos 
mais diversos modais, a fi m de atender todo o 
setor de transportes, desde os trabalhadores de 
ponta até a alta gestão. Além dos conteúdos 
específi cos para os diversos modais, a 
plataforma EaD do SEST SENAT está com 
cursos gerais de capacitação profi ssional, 
como “Motivação no ambiente de trabalho” e 
“Como manter sua Empregabilidade”. Todos 
os cursos estão gratuitos.
Inscrições: www.ead.sestsenat.org.br

2 CIEE 
São 21 cursos gratuitos na 
plataforma online Saber Virtual. 
Dentre as opções disponíveis, 

quatro fazem parte das trilhas de 
conhecimento ofertadas pelo CIEE: 
“Preparação para o Mundo do Trabalho”, 
“Lidando com a Informática”, “Orientação 
Informação Profi ssional” e “A Comunicação 
e a Matemática”. Também há opções 
de cursos de parceiros da instituição, 
como o Banco do Brasil e a Universidade 
de São Paulo (USP), em áreas como 
gestão de fi nanças pessoais, idiomas 
e mercado fi nanceiro, entre outros. 
Segundo a instituição, a expectativa 
é que mais de três milhões de alunos 
sejam impactados. Ao todo, são quase 
400 horas de conteúdo gratuito, e não 
há número máximo de inscrições. 
Inscrições: https://portal.ciee.org.br 

3 COGNA 
A Cogna, grupo de educação que 
atende alunos da educação básica 
ao ensino superior, disponibiliza 51 

cursos gratuitos, todos com certifi cado de 
conclusão. Os cursos são do segmento de 
ensino superior, abertos ao público em geral, 
e estão disponíveis na plataforma online da 
Aliança Brasileira pela Educação.
Dentre as opções, estão os cursos que 
abordam empreendedorismo, educação 
ambiental, empregabilidade, democracia 
e ética, mindset, matemática, conceitos e 
técnicas HTML, redes sociais, português, 
terceiro setor e voluntariado, estética facial 
etc. A Aliança Brasileira pela Educação é 
um projeto de impacto social que articula 
parcerias entre as empresas da Cogna (Saber, 
SOMOS, Kroton e Platos), Fundação Pitágoras e 
empresas parceiras. 
Segundo a diretora de impacto social da 
Cogna, Camilla Veiga, os cursos online 
gratuitos são uma das ações para o público 
aprender e, assim, aprimorar conhecimentos 
em meio à pandemia.  Outras ações, em 
andamento, deverão ser lançadas em breve.
Através ainda da Stoodi Portas Abertas, outra 
iniciativa da Cogna para este momento de 
isolamento social, estão disponíveis mais de 



ONLINE cinco mil videoaulas de todas as disciplinas, 
separadas por módulos. Além disso, um banco 
de questões com mais de 30 mil exercícios 
também está disponível. Tudo gratuito.
Inscrições: https://ava.aliancapelaeducacao.
com.br/local/enrolform/classes
/view/login.php

4 ANBIMA 
A Associação Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiro e de Capitais 
(Anbima) disponibilizou, em sua 

plataforma online, 16 trilhas de aprendizado 
gratuitas sobre temas relacionados ao 
mercado fi nanceiro, como previdência, gestão 
de risco e investimentos. Os cursos podem 
ser acessados pelo período de 30 dias pelos 
usuários (válido a partir do cadastro no 
curso escolhido) e dão direito à certifi cado. 
Dentre as opções, há cursos para quem 
busca conhecimento inicial sobre o assunto, 
como a trilha “Mercado Financeiro de A a 
Z”, e para quem possui nível intermediário 
de conhecimento e deseja se aperfeiçoar, 
como o curso “Gestão de carteiras e de riscos 
fi nanceiros”. Algumas das opções disponíveis 
exigem conhecimento básico em matemática 
fi nanceira e estatística. Os cursos incluem 
apostilas, videoaulas e slides e têm carga 
horária variável de curta duração.
Inscrições: https://cursos.anbima.com.br/
departamento/Cursos_Online_Gratuitos/145

5 ENEM E OAB
A plataforma curitibana Kultivi 
oferta cursos online voltados aos 
alunos que pretendem fazer Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem) e as 
provas da Ordem dos Advogados Brasileiros 
(OAB). Ao todo, a startup soma mais de 
quatro mil aulas exclusivas, em mais  de 
80 cursos de assuntos diversos, como 
idiomas, empreendedorismo, medicina etc. 

Já são mais de 520 mil alunos inscritos na 
plataforma, conforme a Kultivi. O perfi l de 
aluno que tem acessado muito a plataforma 
é o de estudantes interessados nas provas do 
Enem e da OAB. Há, ainda, uma busca grande 
por cursos de idiomas, principalmente 
de inglês, segundo Cláudio Matos, sócio-
fundador da Kultivi. Dentre as capacitações 
específi cas para a área de negócios, estão os 
cursos “Mindfulness”, “Empreendedorismo 
Social” e “Coaching para Empreendedores”. 
Inscrições: www.kultivi.com

6 CASA DO SABER
A instituição com sede no Rio 
de Janeiro e em São Paulo 
possui cursos nas áreas de 

ciências humanas, artes e tecnologia e 
disponibilizou, até o dia 18 de abril, mais 
de 100 cursos que podem ser acessados 
gratuitamente no site ofi cial da escola e 
por meio do aplicativo Casa do Saber On 
Demand. Dentre os destaques, há muitas 
opções para iniciantes em várias temáticas, 
como os cursos de "Introdução à Escrita 
Criativa" e "Introdução à História da Arte". 
Na lista dos facilitadores estão nomes como 
o do teólogo Leonardo Boff , o historiador 
Leandro Karnal e os fi lósofos Franklin 
Leopoldo e Silva e Luiz Felipe Pondé. A 
plataforma publica vídeos novos terças e 
quintas às 10 horas.
Mais informações no perfi l do 
Instagram da Casa: @casadosaber

7 ESPM
A Escola Superior de Propaganda 
e Marketing (ESPM) está 
oferecendo 13 cursos online 

e gratuitos, além de serem rápidos. 
O projeto chamado de Pocket Live 
ESPM funciona por webconferência 
com duração de duas horas. As aulas 
também ficam disponíveis para acesso 
em outros horários. Dentre as opções, 
Plano de Marketing, Otimização Digital, 

SEO até Tendências para inovação 
nos negócios pós-coronavírus.
Inscrições: https://www.espm.br/
educacao-a-distancia/pocket-live/

8 SEBRAE
Neste momento desafi ador para 
todos os empreendedores brasileiros, 
o Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) está 
disponibilizando mais de 100 cursos em áreas 
como empreendedorismo, marketing digital, 
captação de recursos, negócios e startups. As 
aulas são rápidas, possuem carga horária de 
duas a quarenta horas. Ao concluir o curso, o 
aluno recebe um certifi cado digital totalmente 
gratuito. Dentre as opções, estão conteúdos 
básicos como “Gestão Financeira” a temas 
atualizados como “Como vender pela internet 
na crise do coronavírus”. Opções interessantes 
são os conteúdos gamifi cados sobre 
empreendedorismo. É possível aprender sobre 
planejamento e estratégia comercial com o 
jogo Pizza Delivery de forma lúdica e divertida.
Inscrições: https://meuatendimento.sebrae.
com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline

9 HARVARD
A renomada Universidade Harvard, 
nos Estados Unidos liberou mais 
de 100 cursos gratuitos em sua 

plataforma online para diversas áreas. 
Totalmente em inglês, os temas variam entre 
14 áreas diferentes, como Artes e Design, 
Negócios e Gestão, Ciência da Computação, 
Ciência de Dados, Desenvolvimento 
Educacional e Organizacional, Ciência 
Ambiental, Governo, Leis e Política, História, 
Humanidades, Matemática e Análise de 
Dados, Medicina e Saúde Pública, Religião e 
Espiritualidade, Ciência e Engenharia, Ciências 
Sociais. Os cursos podem ser acessados 
diretamente no site da universidade. 
Inscrições: https://www.edx.org/
school/harvardx




