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Após recesso escolar, estudantes da
rede estadual retomam atividades do
Regime de Estudo não Presencial
Na reta final para encerramento do ano escolar, que será no dia 30 de janeiro,
estudantes devem ficar atentos para entrega das atividades dos PETs resolvidas
A partir desta segunda-feira (4/01), os
cerca de 1,7 milhão
de estudantes da rede
pública estadual de
ensino retomam as atividades do ano letivo
de 2020, por meio do
Regime de Estudo não
Presencial, após o recesso escolar de final
de ano, que aconteceu

de 24 a 31 de dezembro. O ano escolar de
2020 termina no dia 30
de janeiro de 2021.
Com o fim do recesso escolar, os estudantes devem ficar
atentos a um compromisso importante: a
devolução dos PETs
com as atividades resolvidas. As escolas

estão desenvolvendo
diferentes estratégias para receber o
material, sempre seguindo as recomendações sanitárias de
prevenção à Covid19 determinadas pela
Secretaria de Estado
de Saúde de Minas
Gerais.
Página 03

Oferta do Fies será de 93 mil vagas
em 2021 e totalizará 279 mil até 2023
Resolução com definições para o período de 2021 a 2023 foi
publicada na última quinta-feira, 31

O Ministério da Educação (MEC) publicou
na quinta-feira, 31 de
dezembro de 2020, no
Diário Oficial da União
(DOU), a Resolução nº
44, que aprova o Plano
Trienal do Fundo de Financiamento Estudantil
(Fies) para os próximos
três anos. Ao todo, serão
ofertadas 93 mil vagas
nos processos seletivos
do Fies de 2021. Para
tanto, a previsão de aporte financeiro do Fundo
Garantidor do Fies (FGFies), proveniente do
orçamento do ministério,
deve atingir o montante
de 500 milhões de reais.
De acordo com a nova

resolução, a oferta do
Fies totalizará 279 mil
vagas nos próximos três
anos, já que para os anos
de 2022 e 2023 foi estabelecido, igualmente, o
quantitativo de oferta de
93 mil vagas, para cada
ano, condicionado à revisão prevista em norma do
programa.
Cabe ao Comitê Gestor
do Fundo de Financiamento Estudantil (CGFies), em cumprimento
ao que está disposto em
normativos do Fies, fazer
a previsão para que seja
determinada a quantidade
de vagas para contratos
de financiamento.
Página 03
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Confira as principais dicas para manter
a resiliência mental durante o ENEM

Especialista em psicologia da Pitágoras Uberlândia comenta sobre
as atitudes que fortalecem a mente durante o período de provas
Ingressar no ensino superior é uma das formas mais
indicadas para quem pretende iniciar uma carreira e se
preparar para o mercado de
trabalho. O Exame Nacional
do Ensino Médio (ENEM) é
uma das portas de entrada
para milhões de jovens terem
acesso ao ensino superior.
Mesmo com a rotina intensa
de estudos para conquistar
uma vaga na graduação, a
proximidade das provas faz
com que muitos candidatos
se sintam ansiosos e com
medo de não conseguirem
vencer a maratona.
Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), foram confirmadas quase 6 milhões de inscrições para
o Enem 2020. Para o Rongno
Rodrigues, Coordenador do
Curso de Psicologia da faculdade Pitágoras Uberlândia, os
vestibulandos devem preparar
uma rotina saudável para usarem toda a capacidade mental.
Confira as principais dicas
do especialista para manter
a mente e corpo alinhados e
conquistar o resultado desejado no exame.
Sono regulado
“As pessoas devem ter um
preparo de sustentação mínimo para manter organismo
funcionando corretamente.
Uma boa noite de sono ajuda
na concentração e estabilidade do humor, além de ser um
período em que seu cérebro
produz e organiza os neurotransmissores, mecanismo
essencial para que a mente
possa armazenar informações aprendidas durante o
dia.”, explica Rogno.
Não existe um tempo
ideal de horas de sono por
dia. É orientado que os ado-

lescentes de 14 a 17 anos
devem dormir de 8 a 9 horas
por noite para manter a saúde em dia. Para adultos de
18 a 64 anos: de 7 a 9 horas.
“É interessante que cada
pessoa tenha uma reflexão
de como está a qualidade
de seu sono, checando os
níveis de cansaço durante o
dia”, ressalta.
Exercícios Físicos para
ajudar concentração
O doutor explica que manter uma boa oxigenação no
corpo e no cérebro por meio
de exercícios físicos ajudam
a melhorar a disposição
do aluno durante a prova.
“Quanto melhor o condicionamento físico, mais favorável
é a resposta ao estresse do
cotidiano”, diz. Dessa forma,
a atividade física regular está
entre as diversas estratégias
utilizadas para atenuar os
níveis de estresse.
Não existe um exercício
ideal que aumentará os níveis de concentração. O indicado é encontrar a atividade
que mais satisfaz.
Alimentação saudável: o
intestino é o nosso “cérebro emocional”
“Boa alimentação antes da
prova é essencial para manter
o nosso organismo funcionando bem. O participante
deve se atentar aos níveis de
açúcar e carboidratos consumidos, pois são elementos
que, se consumidos em alta
escala, podem fazer você se
sentir mais cansado e com
sono”. O professor explica que
ansiedade e letargia podem
estar associadas ao que se
ingere durante as refeições.
Rogno recomenda se
hidratar com bastante água

e sucos naturais, além de
frutas frescas para regular
o organismo. “Um intestino
desregulado é sinal de mau
humor e desânimo. Essa
parte do corpo funciona
como um termômetro para
o cérebro”, explica. Durante
a prova, leve barras de cereais e uma garrafa grande
de água. “O ideal é que as
pessoas mantenham uma rotina de alimentação saudável
antes e durante a semana de
provas,” conclui.
Relaxe e mantenha a
mente leve
O professor relata que os
últimos dias que antecedem
a prova devem ser usadas
para desestressar e manter o
equilíbrio emocional em dia.
“É necessário dedicar um
tempo a si mesmo. Coloque
seu hobby em dia, ouça sua
música favorita, assista uma
série com a família e procure
práticas que unam o corpo e
a mente, como meditação e
yoga”, conclui.
Caso seja necessário
reforçar algum estudo durante o intervalo entre as
provas, procure fazer pausas
relaxantes nos horários de
aprendizado. Isso contribui
para que sua mente consiga
ter tempo útil para processar
as informações recebidas.
Pensar positivo também
pode ser considerado uma
atividade. Por mais desafiador e cansativo que o Enem
possa ser, é necessário que
sua cabeça esteja apontada
para o melhor que possa vir.
“O positivismo ajuda a mente
operar em um estado em que
a endorfina - conhecida como
o hormônio do prazer - comece a fluir livremente em sua
cabeça, tornando-o mais feliz
e otimista”, finaliza Rogno
Sobre a Faculdade
Pitágoras
Fundada em 2000, a Faculdade Pitágoras já transformou a vida de mais de um
milhão de alunos, oferecendo educação de qualidade
e conteúdo compatível com
o mercado de trabalho em
seus cursos de graduação,
pós-graduação, extensão e

ensino técnico, presenciais
ou a distância.
Presente nos estados
de Minas Gerais, Maranhão, Goiás, Ceará, Pará,
Piauí, Paraíba, Pernambuco,
Acre, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Paraná e São
Paulo, a Faculdade Pitágoras presta inúmeros serviços
gratuitos à população por
meio das Clínicas-Escola na
área de Saúde e Núcleos de
Práticas Jurídicas, locais em
que os acadêmicos desenvolvem os estudos práticos.
Focada na excelência
da integração entre ensino,
pesquisa e extensão, a Faculdade Pitágoras oferece
formação de qualidade e tem
em seu DNA a preocupação
em compartilhar o conhecimento com a sociedade
também por meio de projetos
e ações sociais.  
A Faculdade Pitágoras
nasceu herdando a tradição
e o ensino de qualidade
oferecido pelo Colégio Pitágoras, fundado em 1966, que
também deu origem ao grupo Kroton. Para mais informações, acesse: http://www.
faculdadepitagoras.com.
br e http://blog.pitagoras.
com.br/category/noticias/
Sobre a Kroton
A Kroton, que faz parte
da holding Cogna Educação,
uma companhia brasileira e
uma das principais organizações educacionais do mundo, atende ao mercado B2C
do Ensino Superior, levando
educação de qualidade em
larga escala. Presente em
1.221 municípios em todo
Brasil, a companhia conta
com 176 unidades próprias,
1.673 polos de ensino a
distância e mais de 817 mil
estudantes, sob as marcas
Anhanguera, Fama, Pitágoras, Unic, Uniderp, Unime e
Unopar. Transformar a vida
das pessoas por meio da
educação, formando cidadãos e preparando profissionais para o mercado, é
a missão da instituição, que
trabalha para continuar concretizando sonhos em todos
os cantos do país. Para mais
informações acesse: http://
www.kroton.com.br

Prefeitura Municipal
de Andrelândia
AVISO DE AGENDAMENTO DE SESSÃO PÚBLICA DE
LICITAÇÃO
Processo n° 127/2020 Pregão Presencial n°: 064/2020.
Objeto: Registro de preço para
futuras e eventuais contratações
de microempresas, empresas de
pequeno porte e equiparadas
para fornecimento de pneus novos para veículos e caminhões
da frota municipal. Fica marcada

para o dia 15/01/2021, as 13:00
horas a continuidade da sessão
pública após a análise das amostras, examinando na ocasião as
ofertas subsequentes no caso
das amostras rejeitadas. Sendo
declarados os vencedores na
sessão, será imediatamente
aberta a palavra para manifestação de intenção de recurso.
Andrelândia, 12/01/2021, Aline
Almeida Rizzi-Pregoeira.

COLUNA MG
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Prefeitura preparada
para vacinas
A Prefeitura de Formiga,
através da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a
instalação de aparelhos de
ar-condicionado nas Unidades Básicas de Saúde
(UBS) do município. O objetivo é preparar as salas de
vacinas para o armazenamento dos imunizantes. De
acordo com o secretário de
Saúde, Leandro Pimentel, a
instalação dos aparelhos de
ar-condicionado nas unidades já começou. Receberão
os equipamentos todas as
unidades que têm estrutura
para isso, principalmente
aquelas que funcionam em
imóvel próprio. (Nova Imprensa- Formiga)
Tarumirim receberá R$
508 mil
O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR)
autorizou o repasse de R$
508 mil para a cidade de
Tarumirim, em Minas Gerais,
após o município ter sido
atingido por chuvas intensas.
O montante será repassado
por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa
Civil (Sedec) e será utilizado
para a reconstrução de uma
ponte danificada pelo desastre natural. Para receber
auxílio emergencial da Sedec, estados e municípios
precisam obter o reconhecimento federal de situação de
emergência ou de estado de
calamidade pública, deferido
pelo Governo Federal após a
análise do decreto estadual.
(Diário do Rio Doce- Governador Valadares)
Em Poços
inadimplência cai
Um levantamento feito
Serviço Central de Proteção
ao Crédito (SCPC) da Associação Comercial Industrial
e Agropecuária (Acia) de
Poços mostrou queda 12%
na inadimplência durante o
período de pandemia em
2020, em relação a 2019.
Este é um resultado surpreendente, mas explicável, segundo o assessor geral da
Acia José Paulo de Oliveira.
De acordo com Oliveira, o
levantamento mostrou que
em 2020 houve 6.736 registros negativos no SCPC,
contra 9.931 em 2019. O
número de nomes retirados
da lista de inadimplentes foi
de 4.236 em 2020 e 5.630
em 2019. (Jornal Mantiqueira- Poços de Caldas)
Ouro Preto anuncia fechamento
A Prefeitura de Ouro Preto determinou o fechamento
dos comércios e atividades
não essenciais desde ontem. A medida foi tomada
devido ao aumento nos números de casos de covid-19

na cidade e a superlotação
nos leitos hospitalares. Durante a coletiva, o Secretário
Municipal de Saúde, Tuian
Cerqueira, apresentou os
dados atualizados da situação da pandemia em
Ouro Preto e na região.
Tais informações justificam
a necessidade emergencial
da implantação de medidas
mais rígidas de prevenção
e contenção do vírus. (O
Liberal Net- Ouro Preto)
NM terá maior usina
solar
O Norte de Minas contará com a maior usina de
energia solar do mundo: um
grupo de Belo Horizonte,
anunciou a implantação da
usina Berço das Gerais, no
município de Matias Cardoso, com capacidade de 15
gigawats e investimentos de
R$ 24,5 bilhões, se constituindo no maior investimento da história da região. O
projeto foi lançado na última
sexta-feira, 8, e o parque
solar produzirá 5.700 MWp
de energia limpa, suficiente
para abastecer mais de
4 milhões de residências
com consumo médio de 300
KWh/mês. (Gazeta Norte
Mineira- Montes Claros)
Viçosa registra inflação
de 10,19%
A inflação no município
de Viçosa voltou a subir no
mês de dezembro, quando
foi calculada em 1,61%.
Foi o sétimo aumento consecutivo registrado pelo
IPC – Viçosa (Índice de
Preços ao Consumidor),
que no mês de novembro
havia calculado inflação
de 0,38%. O levantamento
produzido pela equipe do
Departamento de Economia
da Universidade Federal de
Viçosa (UFV), foi divulgado
nesta segunda-feira, 4 de
janeiro. Com os dados de
dezembro, o boletim do IPC
– Viçosa também calculou
a inflação no acumulado do
ano, que ficou em 10,19%.
(Folha da Mata- Viçosa)
Lagoa da Prata implanta
iluminação
A prefeitura de Lagoa da
Prata assinou o Acordo de
Cooperação com o Instituto
de Planejamento de Gestão
de Cidades-IPGC e iniciar
os estudos de viabilidade,
para se tornar uma Cidade
Inteligente. Com este projeto o Município trocará 100%
das luminárias de vapor de
sódio e mercúrio por LED,
trazendo uma economia de
aproximadamente 50% no
gasto com Iluminação Pública. Com esta economia,
a Cidade investirá em Fibra
óptica de alta qualidade,
levando internet gratuita WiFi para toda à população.
(Portal Agora- Divinópolis)
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A Após recesso escolar, estudantes
da rede estadual retomam atividades
do Regime de Estudo não Presencial
Na reta final para encerramento do ano escolar, que será
no dia 30 de janeiro, estudantes devem ficar atentos para
entrega das atividades dos PETs resolvidas

A partir desta segundafeira (4/01), os cerca de
1,7 milhão de estudantes
da rede pública estadual de
ensino retomam as atividades do ano letivo de 2020,
por meio do Regime de Estudo não Presencial, após o
recesso escolar de final de
ano, que aconteceu de 24
a 31 de dezembro. O ano
escolar de 2020 termina no
dia 30 de janeiro de 2021.
Com o fim do recesso escolar, os estudantes
devem ficar atentos a um
compromisso importante:
a devolução dos PETs com
as atividades resolvidas. As
escolas estão desenvolvendo diferentes estratégias
para receber o material,
sempre seguindo as recomendações sanitárias de
prevenção à Covid-19 determinadas pela Secretaria
de Estado de Saúde de
Minas Gerais.
O PET é a principal ferramenta do Regime de Estudo
não Presencial, implementado pela Secretaria de Estado de Educação de Minas
Gerais (SEE/MG). É a partir
dele que os estudantes
estão dando continuidade
ao processo de ensino e
aprendizagem e, quando
devolvidos, os professores
conseguem saber o quanto
o aluno evoluiu e aprendeu
sobre os conteúdos trabalhados mensalmente. Além
disso, as apostilas contam

para o cumprimento da
carga horária prevista nas
matrizes curriculares.
Se Liga na Educação
A partir desta segundafeira (4/01), as teleaulas
do programa Se Liga na
Educação já serão sobre
os conteúdos dos Planos de
Estudos Tutorados (PET)
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volume 7. O que marca mais
um novo ciclo do Regime de
Estudo não Presencial.
O Se Liga na Educação
é transmitido pela Rede
Minas de segunda a sextafeira, das 7h30 às 12h30.
Mais de uma hora da sua
exibição é dedicada ao momento do “Tira Dúvidas”, no

qual os estudantes podem
interagir e mandar perguntas para os professores que
estão ao vivo no estúdio.
Após a exibição na TV, os
programas ficam disponíveis nos canais da SEE/MG
e da Rede Minas no Youtube e também no aplicativo
Conexão Escola.

Startups poderão
contribuir para melhoria
dos serviços prestados
pela Emater-MG
Participação em edital que vai selecionar projetos com soluções para a gestão pública vai até 29 de janeiro
O trabalho de assistência
técnica e extensão rural desenvolvido pela Emater-MG poderá
ganhar um reforço de startups
nacionais e estrangeiras. A empresa foi incluída numa ação do
Governo de Minas Gerais para
selecionar startups que apresentem com soluções para os
desafios da gestão pública.
Com o lançamento do edital
da 6ª rodada de aceleração de
startups do Seed - Startups and
Entrepreneurship Ecosystem Development, gerenciado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), 90%
das 60 das vagas serão voltadas
a startups com soluções tecnológicas para desafios apresentados
por órgãos estaduais. As outras
vagas serão para projetos de
negócios de base tecnológica de
quaisquer segmentos.
Desafios
Neste ano, 22 órgãos da
administração direta e indireta
do Governo de Minas inscreveram 105 propostas de desafios
que poderiam ser solucionados
pelas startups. Trinta e sete
foram aprovadas e constam no
edital, sendo duas sugeridas pela
Emater-MG.
Uma delas é sobre como promover uma assistência técnica e
extensão rural digital eficientes e
ágeis para os agricultores familiares, que possam ser avaliadas qualitativamente, e ainda gerar economia para o estado. “Buscamos
uma modalidade complementar à
assistência técnica que já fazemos,
que é a assistência presencial.
Queremos ampliar e potencializar
o trabalho, por meio digital, soman-

do às ações já desenvolvidas pela
empresa”, explica o diretor técnico
da Emater-MG, Feliciano Nogueira
de Oliveira.
A outra proposta da EmaterMG trata da mensuração e mapeamento da comercialização e da
percepção dos consumidores nas
feiras livres da agricultura familiar,
existentes em centenas de municípios do estado. “A Emater-MG
tem um trabalho muito importante
na coordenação das feiras junto
às prefeituras municipais, na
organização da produção e na
assistência técnica aos agricultores”, afirma Oliveira.

Participação
As startups interessadas em
participar podem fazer a inscrição até o dia 29 de janeiro de
2021. Foram criados critérios de
seleção como: relevância para
a política de desenvolvimento
econômico, impacto no setor produtivo, aderência à política governamental, e factível de solução no
ecossistema de inovação.
“Dessa forma, as startups
desenvolvem seus negócios e
contribuem para uma gestão
pública cada vez mais eficiente,
desburocratizada e inovadora”,
explicou o secretário adjunto de
Desenvolvimento Econômico,
Fernando Passalio.
Todos os selecionados terão
acesso ao incentivo financeiro
previsto no edital. Podem participar empreendedores nacionais
ou estrangeiros.
As informações sobre o edital
estão disponíveis no site www.
seed.mg.gov.br. As dúvidas serão
solucionadas somente por e-mail:
operacoes@seed.mg.gov.br.

Oferta do Fies será de 93 mil vagas em 2021
e totalizará 279 mil até 2023
Resolução com definições para o período de 2021 a 2023 foi publicada na última quinta-feira, 31

O Ministério da Educação
(MEC) publicou na quintafeira, 31 de dezembro de
2020, no Diário Oficial da
União (DOU), a Resolução
nº 44, que aprova o Plano
Trienal do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)
para os próximos três anos.
Ao todo, serão ofertadas 93
mil vagas nos processos
seletivos do Fies de 2021.
Para tanto, a previsão de
aporte financeiro do Fundo
Garantidor do Fies (FGFies), proveniente do orçamento do ministério, deve
atingir o montante de 500
milhões de reais.
De acordo com a nova
resolução, a oferta do Fies
totalizará 279 mil vagas nos
próximos três anos, já que
para os anos de 2022 e 2023

foi estabelecido, igualmente,
o quantitativo de oferta de
93 mil vagas, para cada
ano, condicionado à revisão prevista em norma do
programa.
Cabe ao Comitê Gestor
do Fundo de Financiamento
Estudantil (CG-Fies), em
cumprimento ao que está
disposto em normativos do
Fies, fazer a previsão para
que seja determinada a
quantidade de vagas para
contratos de financiamento.
O Fies é um programa do
MEC destinado a financiar,
prioritariamente, estudantes
de cursos de graduação.
Para concorrer às vagas
ofertadas é necessário ter
participado de alguma edição do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem), a

partir da edição de 2010 até
a mais recente realizada,
obter média aritmética das
notas nas provas igual ou
superior a 450 pontos e nota
superior a zero na redação.
Outra exigência é possuir
renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três
salários mínimos.
Cronograma do Fies para
o 1º semestre de 2021
O período de inscrições
para o processo seletivo
do Fies para o 1º semestre
de 2021 é do dia 26 até as
23h59 de 29 de janeiro de
2021. O resultado será divulgado no dia 2 de fevereiro.
Para os pré-selecionados
em chamada única, o prazo
para complementar a inscrição é de 3 a 5 de fevereiro.
Os candidatos não pré-

selecionados na chamada
única do Fies podem disputar uma das vagas ofertadas
por meio da lista de espera.
Todos os não pré-selecionados na chamada única
serão, automaticamente,
incluídos na lista de espera.
A convocação por meio da
lista de espera ocorrerá de
3 de fevereiro até o dia 18
de março de 2021.
O edital com o cronograma completo do processo seletivo do Fies para
o 1º semestre de 2021
pode ser consultado na
página do Fies: http://portalfies.mec.gov.br/arquivos/
edital_69_17122020.pdf
Assessoria de Comunicação Social do MEC com
informações da SESU
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Ano letivo de 2021
traz desafios para
professores e alunos

As mudanças impostas pela pandemia na rotina dos professores podem afetar a saúde mental
desses profissionais. É o que alerta a psicóloga e
consultora educacional Carla Jarlicht. Na entrevista
abaixo, ela analisa a necessidade de os gestores
das escolas estarem atentos aos efeitos desse período junto ao corpo docente, os impactos do ensino
remoto no dia a dia das aulas e a nova dinâmica
pedagógica que o formato híbrido exigirá.
Num contexto de normalidade, quais são os
problemas que costumam afetar a saúde mental
dos professores?
A rotina diária de um professor é bastante
desafiadora, e por vezes, exaustiva. A categoria
enfrenta baixos salários, carga horária extensa,
falta de estrutura e segurança nas escolas, falta de
suporte e tantos outros problemas. Quem pensa
que o trabalho do professor se encerra quando
ele termina o seu turno de trabalho está bastante
equivocado. Há ainda as tarefas de planejamento,
verificação de materiais dos alunos e pesquisa que
, invariavelmente, são realizados em casa( e sem
remuneração), depois do seu horário de trabalho.
Para além disso, há o vínculo afetivo construído
por quem trabalha diretamente com pessoas diariamente, portanto os professores envolvem-se
com seus alunos, preocupando-se com eles dentro
e fora da sala de aula. Apesar desse vínculo ser
desejável e, muitas vezes, condição para o desenvolvimento do trabalho, ele pode ser também mais
um ingrediente de pressão quando o professor não
encontra parceria seja com o aluno como com a
própria família e com a escola. Esse conjunto
de fatores pode, sim, afetar a saúde mental dos
professores que se sentem( e são) extremamente
exigidos pela sociedade, pela escola, pelas famílias de seus alunos, pelos próprios alunos e por
eles mesmos, que querem realizar um trabalho
de qualidade. Caso esses excessos não venham
acompanhados de um suporte consistente da escola( gestores e coordenadores) podem tornar-se
extremamente pesados, acarretando problemas
de saúde como estresse e depressão, para citar
apenas dois.
Com a mudança repentina para as aulas remotas e a necessidade de lidar com um cenário
totalmente novo e com novas tecnologias, muitos
professores sentiram piora na saúde mental. Por
que isso acontece? Que fatores dessa nova realidade afetam o emocional e psicológico desses
profissionais?
Tudo que é novo desacomoda e inquieta até se
tornar conhecido. E devido à pandemia tudo teve
que acontecer sem muito planejamento, o que
gera ainda mais desconforto. Somada à todas as
questões desafiadoras já sabidas, os professores
tiveram que dar conta também de uma mudança
drástica na sua prática de sala de aula. A maioria
sequer havia recebido formação para trabalhar
remotamente, muitos nem acesso à internet de
qualidade tinham e outros nem as ferramentas
necessárias. Tudo isso contribuiu para o aumento
do estresse. E para além de todas as mudanças
ocorridas havia ainda todos os temores pessoais,
novas precauções e lutos trazidos pela pandemia.
A sala de aula passou a acontecer na casa de cada
um, com muitas diferenças quanto à recepção e à
percepção de cada aluno( e suas famílias) quanto
ao novo modo de trabalho. Foram( e são ainda)
muitos os questionamentos que vão da estrutura do
trabalho remoto em si à dúvida sobre a eficácia da
aprendizagem do aluno passando pela necessidade da parceria das famílias e do apoio da escola e
pela qualidade do próprio trabalho que está sendo
realizado. Imagine que o professor é aquele acrobata que roda vários pratinhos ao mesmo tempo.
Todos estão ao seu alcance e nenhum deles pode
cair. Todos os seus pratinhos são bem diferentes
uns dos outros. Se essa situação já provoca uma
certa ansiedade, imagine se, de repente, surge um
obstáculo entre ele e os pratinhos. Os graus de
ansiedade e de tensão aumentam. Tudo isso pode
gerar mais ansiedade, angústia, fadiga mental,
principalmente, quando o professor não encontra o
apoio necessário. Afinal, os pratinhos do professor
são inteiramente diferentes daqueles do acrobata
e não têm reposição.
Em muitos locais, o ensino remoto migrou para
o ensino híbrido, no qual o professores precisam
dar aulas presenciais e continuar dando aula remota. Como essa nova mudança pode afetar os
professores? Muitos têm comentado sobre o medo
de pegar o vírus e contaminar seus familiares e
sobre a carga maior ainda de trabalho.
Todas essas mudanças são ainda muito recen-

tes, mas parece que o conceito de ensino híbrido
vem sendo mal compreendido. Ensino híbrido é
uma combinação entre atividades no presencial,
em sala de aula, como vem sendo realizado há
tempos, com o modo online, o qual as tecnologias
digitais são ferramentas empregadas para enriquecer o ensino( e não necessariamente o aluno
está fora da escola). Uma vez que nem todos os
alunos estarão presentes na escola, é possível
que o professor precise elaborar um planejamento
diferenciado para o grupo que estiver em casa,
a menos que esse grupo usufrua das aulas presenciais sincronicamente. De uma maneira ou de
outra, existe aí uma mudança radical em relação à
proposta de ensino tradicional e tudo caminha cada
vez mais para que o ensino seja personalizado.
Como toda e qualquer mudança é preciso tempo,
paciência e investimento na formação do professor
para que ele possa abraçar esse novo lugar com
propriedade e confiança. E esse processo é sempre
trabalhoso, podendo ser também estressante caso
o professor não tenha apoio necessário.
Considerando ainda que estamos imersos no
frágil e incerto contexto da pandemia, é possível
que os professores estejam se sentindo inseguros,
principalmente, em relação à sua saúde e a de seus
familiares e pessoas próximas. Isso precisa ser legitimado pela escola, que por sua vez, necessitará
investir no diálogo com seu corpo docente para que
juntos possam alinhar expectativas e pensar em
outras estratégias para essa nova etapa escolar
contemplando o bem-estar de todos, especialmente
dos professores, pois são eles que estão na linha
de frente com seus alunos.
Quais são as dicas para os professores melhorarem sua saúde mental e lidar melhor com esse
período?
A pandemia abalou três necessidades básicas
do ser humano: a pertença( relacionado aos vínculos afetivos,a importância de se sentir compreendido), a competência( relacionada à capacidade
de estar no controle) e a autonomia( relacionado
a nossa capacidade de tomar decisões tendo em
vista as consequências). Portanto, é preciso estar
atento/a a esses aspectos em especial porque eles
vão reverberar nas nossas formas de pensar, sentir
e agir. Precisamos observar os sinais de cansaço,
irritação, ansiedade e tristeza. Sempre que algum
sentimento impede aquilo que precisamos realizar,
é preciso ligar o sinal de alerta. Respirar, falar
sobre o assunto que aperta o peito e buscar ajuda
especializada podem ser alguns caminhos.
Os professores ocupam um lugar de extremo
valor dentro da sociedade que, apesar de pouco
reconhecido e valorizado atualmente, é de bastante
responsabilidade e extremamente exigido. E, vivemos um momento em que todos os olhares se
voltam para eles, como se estivesse apenas nas
suas mãos a solução para os problemas gerados
pela pandemia. Para não cair na cilada do herói, é
importante que os professores entendam que são
primeiramente humanos e que por isso, podem
direcionar para si mesmos o olhar generoso que
direcionam para os seus alunos, respeitando assim,
os seus próprios limites.
Para evitar o aumento de estresse, pensar
no planejamento da semana, equilibrando suas
responsabilidades pessoais e de trabalho pode
ser um excelente investimento de tempo. É fundamental reservar em alguns pontos da semana
ou do dia para relaxamento. Às vezes, parar dez
minutos para tomar um café longe da tela pode ser
tudo que se precisa para recarregar, para arejar a
cabeça. Se puder se exercitar ou apenas esticar
o corpo, melhor ainda! Outra coisa importante é
se perguntar quanto às prioridades. Quais são as
prioridades? O que é urgente de verdade? Será
que é possível distribuí-las, endereçá-las melhor
ou até partilhá-las com alguém?
Outro aspecto a ser considerado é relativo à
quantidade de horas trabalhando. Se a hora para
começar é importante de ser cumprida, a hora de
encerrar é igualmente importante. Determine (
e respeite) o seu tempo. Lembrem das crianças
que, mesmo quando estão no meio da brincadeira, pedem “altos” para descansar, tomar fôlego e
seguir brincando. Nosso corpo precisa de pausas
para pensar melhor e para a gente ser mais feliz
com o que faz.
Da mesma maneira que o professor procura
a todo custo e , principalmente no atual contexto,
evitar exigências desnecessárias com os alunos,
esse mesmo cuidado precisa ser direcionado a ele
próprio. Fortalecer o que já faz bem pode ser um
caminho mais tranquilo e promissor no cuidado
com a saúde mental.

