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A pandemia da COVID-19 revolucionou muitas áreas, e a
educação foi uma delas. Do estudo infantil ao universitário,
a suspensão de aulas presenciais culminou numa busca
urgente e sem precedentes do ensino a distância. Em
agosto, analisamos o impacto da reabertura escolar, e em
outubro analisamos o impacto no desenvolvimento das
crianças, sempre com olhos voltados aos alunos.
Entretanto, dessa vez voltamos o foco aos professores:
como foi lidar com essa súbita dependência tecnológica?
Quando os professores serão vacinados contra COVID19?
SP, ES, PR e DF estimam data para vacinação de
professores contra COVID-19
COVID-19 | Professores serão segundo grupo para
vacinação em São Paulo

POPULARES
Renan Bolsonaro viraliza nas
redes com desafio em que cospe
na mãe e faz dança militar
Extra · Leitura de 1 min

Equipe de Rodolffo, do 'BBB21',
muda estratégia e para de pedir
votos para eliminar Gilberto
neste paredão
Extra · Leitura de 1 min

Idosa aproveita vacinação para pedir socorro
em bilhete e denunciar maus tratos
Extra · Leitura de 1 min

Rede privada

Ex-coreógrafo da Xuxa, Fly revela
namoro com paquita e romance
com cantora do Rouge: 'No auge'

Para compreender essas mudanças, e se houve qualquer

Extra · Leitura de 2 min

tipo de assistência, conversamos com professores da rede
privada e da rede pública. Quem esclarece a primeira
situação é Maria Eduarda, professora de Literatura,

https://br.noticias.yahoo.com/news/como-pandemia-impactou-os-professores-160000964.html

Mulher morre de Covid-19 quase
20 dias após celebrar cura:
"Sobrevivi"
Yahoo Notícias · Leitura de 3 min
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A professora explica que, mesmo antes da pandemia, o

Mail

Colégio Eniac, onde trabalha, já utilizava ferramentas
digitais: as apostilas já eram virtuais, os alunos já possuíam
e-mail institucional cadastrado nas plataformas e já

StreamYard

utilizavam as salas virtuais. Por isso, os docentes da escola

Crie streams pro ssionais sem
esforço. Entreviste convidados e
compartilhe a sua tela.

começaram a utilizar essas plataformas para ministrar as
aulas e criar e corrigir as atividades. De todo modo,
precisaram adaptar o formato das aulas e a comunicação
com pais e alunos.
"O primeiro dia que não pudemos receber alunos nos
causou estranheza, pois estávamos dando aula para
centenas de alunos, mas nenhum estava ali. Eu,
particularmente, nunca havia dado uma aula online, por
isso, no início, o sentimento de solidão foi natural. Mas,
com o tempo, fomos nos acostumando com os chats e
tendo a noção de que eles, agora, eram a nova forma de
comunicação", conta Maria Eduarda.
A docente relembra que o isolamento foi um susto para
professores e alunos, pois, antes dele, era difícil imaginar
essa realidade. "No entanto, a educação não podia parar,
foi preciso reinventá-la. Ao mesmo tempo que precisamos
sair da zona de conforto, descobrimos novas possibilidades
e abrimos portas que, mesmo após a pandemia, não serão
fechadas", observa. "Além disso, ao contrário do que
parecia, começamos a ter um contato mais próximo com o
aluno, pois a comunicação precisou ser muito mais
assertiva e didática para suprir a distância física",
acrescenta a proﬁssional.

Continue lendo

Nosso objetivo é criar um local seguro e atraente para os usuários se conectarem a
interesses e paixões. Para melhorar a experiência de nossa comunidade, estamos
suspendendo temporariamente os comentários dos artigos.

StreamYard
Crie streams pro ssionais sem esforço. Entreviste convidados e
compartilhe a sua tela.

Artigos mais recentes
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Bolsonaro defende volta ao trabalho. Quem cruzou
os braços foi ele
Falácia do presidente induz parte da população a imaginar
que tem gente de braços cruzados e pernas para o ar só
esperando a pandemia passar
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Mail

há 5 horas

BBC News Brasil

Como eram as relações sexuais dos neandertais
Há cada vez mais evidências do cruzamento de humanos
modernos com neandertais, um relacionamento que
possivelmente incluía beijos e infecções sexualmente…

StreamYard
Crie streams pro ssionais sem
esforço. Entreviste convidados e
compartilhe a sua tela.

há um dia
Anúncio • Loteria Brasil

Acumulou! Jogue na Mega-Sena sem sair de casa.
Você pode apostar individualmente ou participar de bolões
com o site que traz tradição e segurança para os
apostadores há mais de 17 anos.

StreamYard
Extra

Crie streams pro ssionais sem
esforço. Entreviste convidados e
compartilhe a sua tela.

Vacinados podem adoecer de Covid-19? Saiba o
porquê
Para especialistas, no cenário atual do Brasil, com alta
circulação vírus, número de casos e mortes, relatos de Covid19 após a vacinação completa se tornam mais frequentes
há 20 horas

Extra

Ex-coreógrafo da Xuxa, Fly revela namoro com
paquita e romance com cantora do Rouge: 'No auge'
Ex-coreógrafo da Xuxa, tendo trabalhado na Globo por 30
anos, Fly Vagner é hoje especialista em...
há 9 horas

Extra

Musa do 'BBB 1' e ex-aﬀair de Bambam, Xaiane
muda de proﬁssão aos 45 anos: 'Me reinventei'
A partir do dia 11 de maio, o público vai poder ver e rever no
canal Viva a primeira edição do "Big...
há 3 horas
Anúncio • Volkswagen

Saveiro. Pronta para tudo
Suas idas e vindas com mais espaço e segurança. Saiba mais.

Yahoo Notícias

MP pede ao TCU investigação sobre gastos com
férias de Bolsonaro
Presidente Jair Bolsonaro gastou mais de R$ 2,4 milhões nas
férias de ﬁm de ano
há 4 horas

Extra

Três dias antes de morrer, Tom Veiga disse em áudio
que tiraria ex-mulher de testamento
O áudio teria sido enviado para um amigo três dias antes do
óbito do intérprete do Louro José
há 9 horas
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Vizinhos denunciaram agressões e humilhações de
Dr. Jairinho a ex-mulher e ﬁlha de 13 anos
Em junho de 2019, relatos davam conta de que moradores do
condomínio onde os três viviam ouviam xingamentos e
barulhos de objetos sendo quebrados
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Mail

há 14 horas
Anúncio • Sorte Online

Mega-Sena Acumulada. Aposte sem sair de casa.
Participe de Bolões ou Faça seu Jogo com toda Segurança no
site com mais de 17 anos de Tradição.

Extra

Lima Duarte relembra paixão por Maitê Proença e
comenta sobre vida amorosa: 'Acho que nunca
h mesmolhum contador de' histórias'', diz Lima Duarte,
''Eu sou
entre risos, ao ouvir que tem feito...
há um dia

Yahoo Notícias

Mulher morre de Covid-19 quase 20 dias após
celebrar cura: "Sobrevivi"
Uma mulher de 40 anos morreu de coronavírus em Sorocaba
(SP) quase 20 dias após ter enviado uma mensagem ao ﬁlho
comemorando que havia se curado da doença.
há 2 dias

Extra

Renan Bolsonaro viraliza nas redes com desaﬁo em
que cospe na mãe e faz dança militar
O ﬁlho 04 do presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan, viralizou
nas redes sociais neste ﬁnal de...
há 19 horas
Anúncio • Volvo Cars

Pela segurança de todos.
O City Safety é um recurso pensado para a sua segurança e
conforto. Esteja você dentro ou fora de um Volvo XC40
Recharge Plug-in Hybrid.

Folhapress

Ciro pede 'generosidade' a Lula e sugere que não
imite Maduro e Evo
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-ministro Ciro Gomes
(PDT) aﬁrmou durante um debate nesta segunda-feira (5)
que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve ter…
há 19 horas

Yahoo Notícias

Vacinação privada ocorre na Índia por R$ 20 e está
em discussão em países asiáticos; medida é alvo de
i as doses
B deverão
il
Porlêaqui,
ser integralmente doadas ao
Sistema Único de Saúde (SUS) durante a fase de imunização
dos grupos prioritários, como idosos e proﬁssionais de saúde
há uma hora

BBC News Brasil

O que aconteceu com a cruz em que Jesus foi cruciﬁcado
A cruciﬁcação e morte de Jesus na cruz é um dos eventos centrais do Cristianismo. Várias igrejas ao
redor do mundo aﬁrmam ter um fragmento da chamada "Vera Cruz", mas isso é verdade?
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Internet com…
AFP

URGENTE: ligação entre vacina e casos de trombose
A vacina anticovid da AstraZeneca tem ligação com os casos
de trombose registrados em vários países. A aﬁrmação foi
feita por um funcionário da EMA, a Agência Europeia de…
há 7 horas

O Globo

Caso Henry: testemunha diz que outro menino teve
mudança de comportamento ao conviver com Dr.
JO 'Fantástico',
i i h
da TV Globo, revelou que mais uma pessoa
será ouvida pela polícia nas investigações que apuram a
morte do enteado do vereador
há um dia

Yahoo Notícias

Grupo de PMs se mobiliza contra vacina da Covid-19
em SP
Número de agentes que seguem as teses defendidas pelo
presidente Jair Bolsonaro (sem partido), e contra o
governador de São Paulo, João Doria (PSDB), vem…
há 3 horas
Anúncio • Magazine Luiza

Tudo de Moda pra você se vestir no seu estilo!
Renove seu armário com roupas, calçados e acessórios que
vão deixar seu visual ainda mais incrível!

BBC News Brasil

Coronavírus: o que se sabe sobre efeitos de tipos
sanguíneos em casos graves de covid-19
No início da pandemia, cientistas chineses apontaram que
sangue A teria chance maior de infecção e tipo O, menor.
Outros estudos têm resultados diferentes. Aﬁnal, o que a…
há 8 horas

Extra

Auxílio Emergencial: nova rodada começa a ser
paga hoje; conﬁra quem vai receber primeiro no
l médio
dá i dessa rodada é de R$ 250, mas pode variar de
Valor
R$ 150 a R$ 375 a depender da composição de cada família.
há 14 horas

Extra

Fome explode no Brasil: Pela 1ª vez em 17 anos, mais
da metade da população não tem garantia de
id
A pandemia
deixou 19 milhões com fome em 2020, atingindo
9% da população brasileira, a maior taxa desde 2004,
há 7 horas
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