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Volta às aulas virtual: com o ensino à distância, aplicação de provas adere o formato online 

    Devido à pandemia da Covid-19, o Colégio Nossa Senhora da Piedade suspendeu as aulas 

presenciais, conforme decreto do Sindicato de Escolas Particulares de Minas Gerais 

(SINEP/MG), aderindo ao ensino à distância via aulas síncronas – em tempo real. Após um 

período de adaptação para alunos e professores e fim do recesso que antecipou as férias de 

julho, as aulas virtuais retornaram na terça-feira (02/06). Na mesma data, uma nova etapa da 

modalidade foi iniciada: Com melhorias no sistema online, incluindo a criação de um e-mail 

institucional para cada aluno e utilização da plataforma Google Classroom, as avaliações 

parciais e apresentações de trabalhos passaram a ocorrer remotamente.  

   Com auxílio dos professores, coordenação e informática; câmeras e microfones ligados; 

determinação para aprender; e muito ânimo e coragem, trabalhamos unidos, ainda que 

fisicamente distantes, buscando transformar as telas em salas de aula. Simulando a rotina que 

já conhecíamos, a adaptação diária tem se tornado mais fácil. Segundo a aluna Esther Aguines 

(8º ano), “as provas são super tranquilas e a plataforma é muito prática. As mudanças foram 

ótimas, pois nos atendem”.  Clara Lobo, aluna do 6º ano, reforça o caráter “interessante e 

inovador” da EAD. “A tecnologia está nos ajudando muito nesse momento difícil, no qual 

não podemos ir para a escola. A implementação de recursos midiáticos é muito positiva.”  

   O cotidiano escolar segue em horário normal, através de plataformas específicas do Google 

para provas, atividades e aulas, além do uso do e-mail institucional no acesso e utilização do 

aplicativo Classapp para comunicação entre escola e família. Em caso de dúvidas ou 

dificuldades técnicas, é necessário contatar a coordenação ou informática, setores sempre 

prontos para auxílio e suporte. O Colégio recomenda organização, planejamento e dedicação. 

Apesar do contexto global conturbado, seguimos esperançosos. 
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Ex-alunos do colégio piedade compartilham suas dicas e métodos de estudo 

    Em tempos de EAD, aulas presenciais ou preparação para vestibulares, é muito importante 

se dedicar aos estudos e buscar o método que mais facilite e impulsione seu aprendizado. Para 

te ajudar nessa missão, conversamos com ex-alunos do Colégio e coletamos dicas valiosas! 

 

    

 

 

 

   Larissa Loyola, formanda de 2019 e estudante de medicina, nos contou como os mapas 

mentais a ajudaram a memorizar os conteúdos. "Há uma grande diferença entre resumos e 

mapas mentais. Pra mim, o que sempre deu certo foi mapa mental ‘bem coloridinho’, porque a 

memória fotográfica me ajudava muito e eu acabava lembrando a cor que usei para tal assunto. 

Eu basicamente colocava o nome da matéria no centro da folha e ia puxando tópicos", disse ela. 

O método é cientificamente comprovado: ao produzir os mapas, os dois lados do cérebro 

(racional e criativo) são usados, o que faz toda a diferencia na eficácia do estudo, 

desenvolvimento da memória e representação visual de fácil compreensão.  

 

   Júlia Medalha, formanda de 2018 e estudante de Engenharia Urbana na Universidade 
Federal de Ouro Preto (UFOP), se adaptou muito bem aos resumos. "Faço resumos desde o 
sexto ano, quando eu percebi que aprendia mais quando escrevia a matéria do meu jeito. 
Minhas notas melhoraram com os resumos, porque você tem que se dedicar e estudar a 
matéria para poder escrever só o que julga mais necessário. Então o processo de filtrar as 
informações faz com que você aprenda muito”, comentou. A dica é essencial para facilitar 
revisões, pois explica assuntos de forma rápida, abordando as ideias de maneira objetiva. O 
ideal é que ao reler o resumo você se lembre do assunto de forma geral e, a partir daí, acesse 
o conteúdo por meio da memória.  
   Lembrando que a revisão teórica deve ser feita com suas próprias palavras, afinal os 
métodos escritos (resumos, fichas, mapas mentais) buscam explicar de forma concisa o que 
você entendeu daquilo que estudou. Caso contrário, eles se tornariam uma cópia do material 
didático. É necessário aprender a matéria por completo antes de resumir.  
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   Caio Sabará, formando de 2016 e graduando de Engenharia Mecânica pela Universidade 

Federal de São João Del Rei (UFSJ) sempre teve seus estudos focados em exercícios. "Não existe 

fórmula mágica ou secreta. Cada aluno com o tempo vai encontrando a maneira com a qual 

melhor se adapta. Sempre tive maior aptidão para as áreas exatas, apesar de gostar de todas as 

matérias no geral. Anos depois, em uma aula na faculdade, um professor brincou, ‘Cálculo não 

tem jeito, só aprende fazendo exercício’. E isso é algo que eu sempre levei ao longo da minha 

vida escolar, em todas as disciplinas. O conteúdo teórico é fundamental e te fornece a base 

necessária, mas a realização de exercícios nada mais é que a aplicação prática da teoria, através 

da qual é possível encontrar diversos tipos de situação-problema que ampliam o horizonte 

daquele conteúdo, praticando aquilo que você aprendeu, trazendo dificuldades inesperadas e 

que geram dúvidas a serem respondidas, se preparando pra diversos tipos de abordagens 

diferentes que podem ser feitas para um mesmo assunto.", ele relatou. Ao resolver problemas, 

é possível identificar suas dificuldades e quais conteúdos demandam revisão. As atividades 

práticas são o diagnóstico do aluno, pois a resolução de um exercício pode ajudar a encontrar 

a resposta de outro, funcionar como revisão e simular a realização de provas e vestibulares, 

auxiliando a inteligência emocional e a memorização.   

 

   O importante é o aprendizado, focando e se dedicando ao método que mais funcione para 

você. Falando nisso, qual é o seu? Nossa dica para identificá-lo é se adaptar à sua memória. Em 

casos de memória fotográfica, o conteúdo é melhor assimilado via imagens. Para estes 

estudantes, aulas com slides e uso do quadro soam mais interessante, e correlações com cores 

e desenhos, como nos mapas mentais, funcionam perfeitamente. Já a memória auditiva 

recomenda leitura, especialmente em voz alta. Os alunos que recorrem a videoaulas e resumos 

em tópicos utilizam esta memória. Um terceiro grupo se adapta bem a ambos os métodos: a 

memória sinestésica. Esta sugere a resolução de exercícios, análise de atividades comentadas e 

explicação da matéria em voz alta, gesticulando e recorrendo ao aprendizado ativo.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mbarcamos em uma pandemia. 

Todos foram obrigados a ficar em 

casa, usar máscaras ao sair - e sair só 

se for necessário, viu? Todo o mundo parou. 

Um mar de sofrimento se tornou presente, 

cada vez mais. Ainda bem que temos uma 

casa decente, comida na mesa todo dia, uma 

escola ótima e preocupada com o nosso 

aprendizado, acesso à internet para se 

manter alerta ao que está acontecendo... Mas 

e quem não tem? Pois é... O nosso barco é 

muito resistente, mas algumas pessoas mal 

têm uma canoa. Por isso alguns movimentos 

e debates levantados nesse período são tão 

importantes, como a #AdiaENEM. 

Enquanto uns têm aula online, computador 

para pesquisa, livros de qualidade para 

estudo, outros mal têm comida na mesa.  

    O que nos resta agora é orar para que isso 

passe logo, e respeitar o isolamento social. 

Se você pode, #FiqueEmCasa! 

  

E 
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ENEM 2020: Como a pandemia da covid-19 

afetou o calendário do exame 
 

Oportunidades: Não estamos no mesmo barco 
 

   Na última semana de maio, mais de 5,5 

milhões de brasileiros realizaram a 

inscrição do ENEM (Exame Nacional do 

Ensino Médio). Os estudantes passaram 

por diversos obstáculos, como dificuldades 

na emissão de boleto e problemas no portal 

do MEC. Porém, o fim do período de 

inscrições não encerrou as polêmicas: Com 

o planejamento das universidades incerto 

devido à pandemia e aulas suspensas em 

todo o país, o calendário previsto não 

atendia à necessidade dos vestibulandos. 

Após petições e pressão de diversos 

setores, o Ministério da Educação 

anunciou o adiamento da prova. 

  Durante o mês de junho, uma votação 

entre os inscritos será feita, a fim de 

consultar a preferência dos alunos por uma 

nova data.  

 

 

 

 

 

 

  A decisão envolve consequências diversas 

da pandemia. Além das dificuldades nos 

calendários acadêmicos e falta de acesso 

igualitário ao ensino reforçada pelo 

contexto atual, a aplicação da prova exigirá 

medidas sanitárias, e a organização do 

exame é dificultada pelo isolamento.  

  Por mais que a vontade seja seguir o 

cronograma previamente esperado, a lista 

de impossibilidades é grande. A resolução 

deste impasse depende do fim do 

isolamento social - data sem previsão, mas 

com grande espera.   
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Entretenimento é saber: dicas de livros, filmes e séries 

O Vendedor de Sonhos 

      Inspirado em uma série de livros, o filme 

nacional é muito mais do que um gênero de 

autoajuda; ele conquista o público retratando um 

cenário cotidiano e trazendo valiosas lições de vida. 

“Júlio César (Dan Stulbach), um psicólogo 

decepcionado com a vida em geral, tenta o suicídio, 

mas é impedido de cometer o ato final por 

intermédio de um mendigo, o "Mestre" (César 

Troncoso). Uma amizade peculiar surge entre os 

dois e, logo, a dupla passa a tentar salvar pessoas 

ao apresentar um novo caminho para se viver.” 

 

Sherlock (Minissérie) 

      Pra quem gosta do mais famoso detetive do 

mundo, essa minissérie da BBC vai lhe surpreender 

ainda mais trazendo o charmoso Holmes como um 

consultor da polícia de Londres em pleno século 

XXI. Nesta versão moderna dos livros de Sir Arthur 

Conan Doyle, o excêntrico Sherlock usa 

inteligência, psicologia e intuição para interpretar 

pistas. 

 

A vida secreta das árvores- Peter Wohlleben 

E se tudo o que você sempre pensou saber a respeito 

das árvores estivesse errado? E se descobríssemos 

que elas compartilham diversas características dos 

humanos? Nos últimos anos a ciência tem 

comprovado que as árvores e o homem têm muito 

mais em comum do que poderíamos imaginar. É 

sobre essas similaridades que o livro trata, nos 

fazendo refletir sobre a verdadeira importância das 

arvores para nossa sobrevivência, e que nós 

humanos não damos a elas a devida atenção que 

tanto merecem.  
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   O projeto Hora da Revisão é 

desenvolvido por universitários 

preocupados com a educação no atual 

cenário do país. O nome salienta a ideia 

do projeto: abordar as matérias de forma 

revisional, promovendo suporte nos 

estudos para o ENEM e vestibulares, 

fornecendo apostilas com exercícios, 

conteúdos revisionais e um drive com 

materiais, além de desafios interativos 

no Instagram (@_horadarevisao). “Nossa 

proposta inicial era ajudar pré-

universitários que não estavam tendo 

aula, principalmente da rede pública, 

através da disponibilização de materiais, 

dicas e apresentação de outras páginas 

com o mesmo propósito. No entanto, 

nossas postagens alcançaram jovens que 

já cursam faculdades e também alunos 

de todas as faixas etárias, de escolas 

públicas e privadas, o que nos fez 

concluir que a educação serve para unir 

pessoas com bons propósitos. Com isso, 

desejamos auxiliar ao máximo os 

estudantes, tanto na parte acadêmica, 

através dos materiais disponibilizados, 

quanto na parte psicológica, por meio de 

descontrações com as lives interativas; 

apresentação do conteúdo de forma 

dinâmica, além de frases motivacionais. 

A atual crise política interna, em 

conjunto com a pandemia mundial, 

serviu para nos mostrar, da forma mais 

explícita possível as distorções sociais 

presentes em nosso país. Com as aulas 

suspensas, tivemos a iniciativa de tentar 

atenuar os empecilhos causados na 

educação. Usamos os recursos que 

temos para ajudar da melhor forma 

possível.” 

 

Educação para o bem comum: projeto idealizado por jovens congonhenses durante a 

quarentena auxilia vestibulandos nos estudos e disponibiliza materiais acadêmicos  
 

   Frederico Gouvêa, ex-aluno do Colégio 

Piedade, espera que o projeto seja como uma 

Tâmara: Quem planta Tâmara não a colhe, pois 

ela demora de 100 a 120 anos para desabrochar. 

“Que o nosso projeto seja feito hoje, para 

ajudar o próximo, e que o próximo pense no 

outro que virá.”  

 

 

 “Disponibilizamos um grupo no Whatssapp 

para voluntários, basta nos informar o número 

de celular através do Instagram. “ 

 

 “Siga o instagram @_horadarevisao e fique 

sempre por dentro de nossas postagens.” 

 

Quer contar com a ajuda do Hora da Revisão? 

  

Interessado em auxiliar no projeto?   
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“Camille de Sá Miranda, estudante de Farmácia na UNIFAL e responsável pelas disciplinas 

de Química e Redação. Estou trabalhando com muita dedicação para ajudar vocês a 

conquistarem a tão sonhada vaga na federal. Tenho certeza que com muita interação e 

responsabilidade conquistaremos nossos objetivos! Esse projeto pra mim é muito mais que 

apenas um conteúdo revisional para o Enem, é um meio de transformação social, pois é a 

partir do conhecimento que construímos a capacidade de mudar o mundo, assim como o 

ilustre educador Paulo Freire disse: “Educação não transforma o mundo. Educação muda 

as pessoas. Pessoas transformam o mundo”. 

 

 

Conheça os rostos por trás do Hora da Revisão e entenda melhor o funcionamento do projeto! 

 
“Meu nome é Vitória Martins Nogueira Peixoto e, teoricamente, começo o curso de 

Direito na UFMG no segundo semestre. Em decorrência do Corona Vírus, muito 

provavelmente, minhas aulas ainda vão demorar a começar. Visto isso, agarrei a chance 

de aproveitar esse momento de ócio intelectual para ajudar os vestibulandos a conquistar 

a tão sonhada vaga na federal. Sou responsável pelos conteúdos de Filosofia e Sociologia 

que, além de ajudar os alunos a arrasarem na prova de humanas, auxiliam na construção 

de uma visão de mundo mais crítica e inteligente.” 

 

 

“Meu nome é Giulia Gabriela Silva Santos, sou estudante de Enfermagem na UFJF. Sempre 

fui apaixonada por biológicas e, por isso, sou a responsável pelo conteúdo de biologia. 

Assim como todos os meus colegas do Hora da Revisão, estou muito animada com o 

projeto. Estamos nos esforçando muito para ajudar os vestibulandos nesse momento. 

Espero que eles gostem dos nossos conteúdos e que o principal objetivo seja alcançado: 

incentivar esses alunos a não desistirem do que mais almejam.” 

 

 

“Sou o Ébio Henrique Almeida Camargos, tenho 30 anos, natural de Luz/MG. Sou 

graduado em Ciências Contábeis pela PUC/MG e especialista em Direito Tributário pela 

FGV. Já atuei como contador e, atualmente, estou cursando o 1º período de História na 

UFOP. No Hora da Revisão, sou responsável por Geografia e Atualidades. Minha paixão 

pela educação me fez redirecionar minha carreira profissional e iniciar uma segunda 

graduação. O projeto do Hora da Revisão ratifica meu desejo de contribuir para uma 

educação mais inclusiva e acessível, e representa muito para mim. É a concretização de 

um sonho, um sonho agora compartilhado com pessoas comprometidas em fazer a 

diferença na vida dos estudantes que pretendemos alcançar.” 

 

 

“Meu nome é Mariana Estefany Lopes Silva, tenho 17 anos e estou cursando o 1° período do 

curso de Farmácia na Unifal. Sou responsável pelas disciplinas de física e linguagens. Eu 

acredito que diante da realidade em que nos encontramos o Hora da Revisão será de grande 

ajuda, pois nós nos propomos a sempre passar nosso conhecimento da melhor forma para 

todos, acredito que o projeto tem o potencial de ser um grande divisor de águas daqui pra 

frente, de forma a ajudar os alunos que não estão tendo auxílio nos estudos durante esse 

período a se prepararem, a fim de alcançar seus objetivos. É importante ter em mente que,  

 

 

em uma prova como o Enem, seu emocional pode ser seu grande aliado, ou seu grande inimigo, logo, trabalhar a 

ideia de que o mundo vai acabar se você não entrar imediatamente em uma faculdade após terminar o ensino médio 

não vai ajudar, nem na sua preparação, nem na hora da prova, e nem depois. Trabalhe a ideia de que maioria das 

pessoas que farão a prova nesse ano, não vão entrar, e que isto está tudo bem, pois o Enem é uma prova excludente, 

que seleciona os mais preparados. Mas ao se lembrar disso, trabalhe também a sua determinação, para que, caso não 

consiga entrar na faculdade esse ano, você volte a estudar ano que vem com um entusiasmo maior ainda, para estar 

mais preparado da próxima.” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estamos vivendo, é importante não desistirem. Dediquem-se, relaxem, conversem e sejam amigos dos seus 

professores. Vocês não fazem ideia a falta que eles fazem! E se lembrem que “Se derem tudo de si, já sairão 

ganhando”” 

 

 

 

 

 

“Eu sou a Stéphane Miranda Francisco, tenho 20 anos, estou no 5º período de 

Engenharia Química na UFSJ – Campus Alto Paraopeba, dou aula particular de 

matemática há 3 anos e sou responsável pelo conteúdo de “Matemática e suas 

Tecnologias” no Hora da Revisão. Em 2017, formei no Colégio Nossa Senhora da 

Piedade, onde estudei desde 2011, e sou extremamente grata a todos 

funcionários, os quais auxiliaram na minha formação acadêmica e pessoal. Com 

esse projeto, tento repassar tudo que absorvi do Colégio e para isso me inspiro 

na forma que meus professores me ensinaram. Apesar do momento difícil que 

estamos vivendo, é importante não desistirem. Dediquem-se, relaxem, 

conversem e sejam amigos dos seus professores. Vocês não fazem ideia a falta 

que eles fazem! E se lembrem que “Se derem tudo de si, já sairão ganhando”.” 
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“Meu nome é Frederico Augusto Gouvêa de Melo, sou responsável pelo 

conteúdo de história e pelas artes do projeto. Atualmente curso graduação em 

História pela Universidade Federal de Ouro Preto. Aos meus 2 anos e meio iniciei 

os estudos no Colégio Nossa Senhora da Piedade, e assim se passaram longos 16 

anos, até me formar no ensino médio em 2017 na mesma instituição. Chamo o 

“Colégio” de minha “segunda casa”, tenho um carinho tão grande por todos que 

contribuíram na minha caminhada de estudos, das responsáveis da faxina até as  

seus professores. Vocês não fazem ideia a falta que eles fazem! E se lembrem que 

“Se derem tudo de si, já sairão ganhando”.” 

 

 

 

 

diretoras que tive o prazer de conviver diariamente. Para mim é um prazer enorme estar aqui escrevendo 

para a instituição que me formou e abriu minha mente para um mundo e suas possibilidades. Gostaria 

que cada um de vocês, alunos, aproveitassem o máximo, tirassem o máximo de cada aula, façam o máximo 

de perguntas, estudem, estudem e estudem até estarem cansados e com a vista doendo de tanto ler fazer 

resumos, e no dia seguinte façam tudo novamente. Alguns anos depois de se formarem vocês verão o 

quanto é gratificante ver que todo esforço teve um propósito. Sejam críticos, defensores do bem comum, e 

apoiadores da educação como a única ferramenta capaz de extinguir momentos como os que estamos 

passando em nossa atualidade. Há um mundo de possibilidades os aguardando. O ENEM causa uma 

distopia de sentimentos, nós que já passamos por isso sabemos o quanto é desgastante físico e 

mentalmente, mas uma coisa eu digo, vão e façam esse exame sem medo algum, sendo vocês, conhecendo 

suas habilidades e seus limites, mas confiando em você e em seu potencial. Caso você não passe de 

primeira, e daí? Isso não é motivo de vergonha, fique tranquilo pois você tem um ano para estudar, se 

preparar e pensar novamente em qual curso escolher. Eu particularmente fiz três vezes o ENEM, não 

passei em jornalismo por 1 vaga, cursei Engenharia de Produção e parei, passei em Museologia e decidi 

não iniciar os estudos. Até que agora iniciei os estudos em História na UFOP. Agradeço pelo tempo, pois 

pude procurar com calma o que realmente mais me identifico e sinto prazer em estudar.” 

não desistirem. Dediquem-se, relaxem, conversem e sejam amigos dos seus professores. Vocês não fazem 

ideia a falta que eles fazem! E se lembrem que “Se derem tudo de si, já sairão ganhando”.” 
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