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2020 Uma 
mudança 
abrupta

Causas, consequências e 
reflexões

01

Faça um 
calendário e 

defina 
objetivos
Gestão do tempo e 
objetivos claros e 

alcançáveis

02

Aplicação no 
mundo real

Estimule o uso do 
conhecimento adquirido 

nas atividades do 
dia-a-dia

03
Esteja 

envolvido
Faça perguntas abertas 

e ajude seu filho a usar a 
internet

04



Mudança 
abrupta

Imagem: https://www.nytimes.com/ 

Como seria a nossa vida 
diante de uma guerra ou de 

um desastre natural?

https://www.nytimes.com/


Imagem: https://veja.abril.com.br/ 

A escola e o trabalho vieram parar 
dentro de nossas casas e tudo mudou:
● Ambiente
● Rotina
● Ergonomia
● Separação entre estudo/trabalho 

e vida pessoal

Mudança 
abrupta

https://veja.abril.com.br/


Gestão do 
tempo

Imagem: https://www.globalempregos.com.br/como-administrar-melhor-seu-tempo/ 

Experiência de mais de 10 anos de profissional 
em home office e como aluna de cursos online, 

o que eu aprendi como:
● Mãe
● Profissional
● Estudante

https://www.globalempregos.com.br/como-administrar-melhor-seu-tempo/


Mantenha seus horários, 
estabeleça uma rotina

Mantendo os estudos em dia

Faça pausas

Crie um roteiro de 
estudos

para as disciplinas

Use a tecnologia a seu 
favor

Conecte-se aos seus 
colegas

Defina um local de 
estudos

(não, a cama não deve ser a 
primeira opção)

Tenha equilíbrio e
organização

Peça ajuda quando 
estiver com dificuldades

Envolva os pais



Definir horários

C.

Sentimento de 
conclusão 

A.

Aumento da 
produtividade

D.

Diminui a 
ansiedade

B.

Maior 
concentração



https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/noticias/
7-aplicativos-gratuitos-de-organizacao-dos-estudos

https://calendar.google.com/calendar/u/0/r

 

Aplicativos

Agenda online que sincroniza e 
compartilha a agenda

(no site e no celular)

https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/noticias/7-aplicativos-gratuitos-de-organizacao-dos-estudos
https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/noticias/7-aplicativos-gratuitos-de-organizacao-dos-estudos
https://calendar.google.com/calendar/u/0/r


2020 na LINK

Experiência prévia com:

● Ferramentas digitais

● Aulas híbridas

● Cursos online

● Disruptura e inovação

● Capacitação dos professores



2020 na LINK
Nenhum aluno para trás:
● Aulas no Canal Futura



2020 na LINK

● Capacitação dos professores e 

monitores

● Suporte técnico para os alunos e 

para os responsáveis

Responsabilidade das escolas 

Não é culpa dos alunos  nem dos 

responsáveis se a escola está 

meio atrapalhada e sem direção.



2020 na LINK

Coisas que deram muito certo X Coisas que não deram muito certo



Zoom Fatigue

Atenção!

https://saude.abril.com.br/blog/com-a-palavra/a-fadig
a-do-zoom-e-dos-encontros-e-reunioes-virtuais/ 

https://saude.abril.com.br/blog/com-a-palavra/a-fadiga-do-zoom-e-dos-encontros-e-reunioes-virtuais/
https://saude.abril.com.br/blog/com-a-palavra/a-fadiga-do-zoom-e-dos-encontros-e-reunioes-virtuais/


A gamificação é um conceito poderoso para 
trazermos para a educação, porque os jogos 

trazem objetivos claros e alcançáveis.

— Sue Ruggeri Cons



Cultura

O que a modinha do “slime” tem a 

dizer para nós sobre trabalhos 

manuais e tempo longe das telas ?

(desenhar, pintar, criar, fazer 

experiências, pesquisa de campo na 

natureza, esportes)



Esteja Envolvido

1. Conciliar agendas na medida do possível

2. Apoiar a decisão de fazer atividades de movimento

3. Brain breaks

4. Family Link

5. Tempo para conversar sobre o dia

6. Fazer as refeições juntos



Google for Education

Material disponibilizado aqui

A LINK quer que você seja incrível na internet

Material disponibilizado aqui

https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/pt-br-all/hub/pdfs/2020/Google_SejaIncri%CC%81velNaInternet_FamilyGuide.pdf
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/pt-br-all/hub/pdfs/2020/Google_SejaIncri%CC%81velNaInternet_FamilyLink.pdf


2020 Uma 
mudança 
abrupta

01

Faça um 
calendário e 

defina 
objetivos

02

Aplicação no 
mundo real

03

Esteja 
envolvido

04

Conversamos sobre:



A LINK oferece:

mentoria/consultoria para 
escolas e professores

Em breve nosso e-book 
para pais e educadores 
como facilitadores no 
período de aulas online 
estará disponível

E o que o futuro nos reserva?
Educar  para o futuro num 
mundo sem fronteiras
Cursos gratuitos para 
adolescentes, jovens adultos e 
adultos em Yale, Harvard, 
Oxford e outras universidades 
de renome internacional
Carreiras internacionais com 
home office



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & 
images by Freepik

Agradecemos a 
sua participação!

Perguntas e sugestões:

secretaria@linksaomarcos.com 
54 9.9983.5130 

https://www.linkforeducation.com.br/
Please keep this slide for attribution.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

