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 Seja presencial, híbrido ou remoto,
hoje, a chave para o sucesso escolar

é perceber as necessidades coletivas
considerando as diversas

identidades e características
individuais.

O cenário pandêmico aproxima de todos nós, visões antagônicas e complementares do mundo
escolar, suas possibilidades, necessidades e principalmente realidades. 
É fato que diante do caos instaurado pela necessidade de constituirmos uma "nova escola"
percebemos o quanto ainda precisávamos nos munir de habilidades para manusear
ferramentas tecnológicas para transitarmos pelo momento caótico de uma maneira a causar
menos impacto possível no processo de aprendizado dos nossos alunos, independente de suas
classes sociais. 
Essa nova realidade precisou de um esforço compartilhado das duas partes mais importantes
do processo de ensino aprendizagem: a escola e a família!
Pensar em todo o entorno desse cenário foi um exercício de empatia com uma pitada de
resiliência e, nesse sentido, pais e professores precisaram estar conectados a um processo que
teria apenas um foco: o aluno.
Entre reduções de mensalidades, transferências e o impacto na economia, precisamos
encontrar meios para não paralisar os processos de oferta de ensino. No dia a dia, houve a
necessidade de professores adotarem habilidades distantes de suas práticas e as famílias
passaram a escolarizar seus filhos. Isso tudo nos mostrou as rotas tecnológicas que contribuem
nesse processo, porém, diferente para cada região, instituição, realidade e indivíduo. 
Essa engrenagem, contempla ferramentas oferecidas pelos diversos sistemas de ensino,
adequação à BNCC (incluindo o novo Ensino Médio), ambientes favoráveis, habilidades
tecnológicas, equalização financeira, pronunciamentos de governos e resiliência por parte de
todos, e para que funcione, é mais que necessário levar em conta uma necessidade essencial: a
de considerar!
Falar sobre considerações abrange desde aspectos individuais dos alunos até a estrutura que a
escola pode oferecer. Nesse sentido de nada adianta as famílias terem acesso a recursos
tecnológicos e a escola não, e o oposto também deve ser considerado. Então, para
começarmos a falar sobre uma educação híbrida precisamos desconstruir um formato idêntico
a todos os outros praticantes e dar espaço a estratégias que realmente alcance os alunos,  que
os pais e professores possam utilizar essas estratégias de forma mútua, percebendo os
resultados apresentados. Esse processo contínuo e individualizado precisa ser refletido,
conversado, definido e, então testado, antes de considerarmos efetivo, com possibilidade de
ajuste de rota quando é percebido a necessidade de repensar propostas e intervenções que
garantam uma maior assertividade.  
Pensar no modelo híbrido é pensar em uma união de aspectos isolados e que, juntos, somam
ações que façam sentido e que geram um aprendizado significativo para todos os alunos,
mesmo que o tempo seja maior, mas a qualidade seja alcançada por todos.


