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A evolução tecnológica atual desenvolve-se a um ritmo muito rápido, o que requer
constante adequação das práticas pedagógicas para que a aprendizagem se mantenha
de acordo com os interesses dos alunos.
A pandemia trouxe desafios acrescidos ao processo de ensino aprendizagem, uma vez
que os alunos não estavam habituados a utilizar as ferramentas tecnológicas
diariamente como ferramenta de trabalho.
Um grupo de professores da Escola Básica e Secundária de Gama Barros uniu esforços
e criou um trabalho designado por “Olhar a Natureza em tempo de pandemia”, que
tem por base imagens fotográficas e pequenos textos. Este trabalho foi utilizado nas
aulas de Cidadania e Desenvolvimento para a abordagem aos medos e inseguranças que
a pandemia trouxe aos jovens, às adaptações que todos fizeram e os desafios para o
futuro.
Pretendeu-se que os alunos desenvolvessem o pensamento reflexivo, crítico e criativo,
e que fossem capazes de lidar com a mudança para que sejam pessoas conscientes de
si e do mundo que os rodeia.
As imagens e os textos presentes no trabalho foram a linha de partida para que os
alunos pudessem exteriorizar os seus pontos de vista, partilhar opiniões e debater
ideias. Foram chamados a dar a sua opinião sobre os problemas ambientais levantados

pela pandemia e com o facto de os nossos comportamentos terem consequências
ambientais que devemos combater.
Esteve sempre subjacente o objetivo de colaborar no desenvolvimento de cidadãos
com competências ambientais e com capacidades para encontrar soluções que
contribuam para o desenvolvimento sustentável. Deste modo este trabalho foi também
introduzido no âmbito da Flexibilidade Curricular para se lançar o debate sobre o
aumento da poluição marinha devido à pandemia e na procura de soluções para o
combate à mesma.

Olhar a Natureza em tempo de pandemia
Com os confinamentos obrigatórios para tentar conter a pandemia provocada pelo
SARS-CoV-2 o teletrabalho tornou-se uma realidade. Ensinar exclusivamente a
distância e aprender do mesmo modo…
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