
Partilha de conhecimentos online em tempos de pandemia 

 

 

Os tempos decorrentes da pandemia provocada pela COVID 19 não foram nada fáceis. 

Mesmo com toda a dificuldade, não posso deixar de ver o que aconteceu de positivo.  

 

Tá, eu sei, vai ter muita gente falando… nossa, aconteceram uma enxurrada de lives. São 

tantas que não consigo acompanhar. Sim, aconteceram e vem acontecendo muitas lives, 

em especial, no campo da educação. Mas, no meio disso tudo, consigo ver o lado bom 

desses encontros virtuais. 

 

Já pararam para pensar que mesmo em meio a esse caos, os professores se organizaram 

se auto formaram, se formaram em pares, se reuniram interinstitucionalmente e vem 

constituindo vários agrupamentos em rede? As palavras recorrente destes movimentos são 

comunidade, colaboração, partilha, conhecimento. Comunidades de apoio, para refletir 

sobre a educação, propor soluções, trocar informações sobre uso das tecnologias digitais e, 

sobretudo, na busca de se ajudarem neste momento inédito para todos. 

 

Tem sido interessante acompanhar este levante docente para se formarem e se apoiarem. 

Aliás, penso e desejava muito que o professor fosse novamente valorizado. Apesar de 

muitos docentes não se sentirem preparados para utilizar as tecnologias em suas práticas 

no começo da pandemia, eles se esforçaram bastante para continuar ensinando ao seus 

alunos, buscando informações e readaptando a nova realidade. Nesse ponto, mais uma 

vez, penso que podem aparecer dedos a apontar e a criticar, dizendo que neste período as 

crianças não aprenderam que foi tempo perdido. Mas não se esqueçam: houve um esforço 

grande por parte dos professores e muitos aprendizados também. Esses profissionais 

trabalhando incansavelmente nos últimos meses.  

 

Estudiosa da sociedade em rede e das comunidades de aprendizagem ver esse movimento 

voluntário e na maior parte feito para além do horário de trabalho. Em que exige um esforço 

por parte dos docentes e também que desenvolvam mais algumas competências: 

comunicação em vídeos ao vivo (isto é completamente de dar aulas ou palestras, tem lógica 

própria). Muitos também tiveram que aprender a usar novas ferramentas para ensinar. 

 

Essas lives aconteceram por grupos independentes e também foi organizado por 

instituições educacionais, tanto públicas quanto privadas. Foi interessante também perceber 

a participação de especialistas super reconhecidos e o despontar de outras nem tanto, que 

tem tentado se lançar como professores autônomos e empreendedores. 

 

Esses encontros aconteceram nas várias plataformas: Youtube, Instagram, Facebook 

sempre com o propósito de divulgar ideias e reflexões. 

 

Neste artigo apresentamos alguns grupos e eventos que foram organizados no contexto da 

COVID 19. 

 

● Educações em rede: grupo organizado por 5 cinco doutores e mestre em educação 

com o objetivo de compartilhar conhecimento, refletir sobre a educação e propor 

soluções inovadoras. A agenda do grupo contou com webinários realizados toda 



terça e sexta durantes os meses de abril e maio. Em junho esta agenda ficou mais 

enxuta com encontros quinzenais. Além disso, o grupo tem publicado tutoriais e 

artigos. Para conhecer mais: https://educacoesemrede.wordpress.com/ 

 

● Co11ectadas: é um grupo de  onze mulheres brasileira que atuam com EaD, que 

divulgam suas trocas e partilhas no canal do Youtube: 

https://www.youtube.com/c/Co11ectadas/featured Nos últimos meses organizaram 

uma agenda com profissionais de referência na educação. 

 

● TEO - Tecnologias Educacionais online: Obejtiva Pesquisar, aplicar, acompanhar 

e disseminar o uso de Tecnologias Educacionais. Esta é uma iniciativa da 

InterEDTech.https://www.tecnologiaseducacionais.online/home38025426 

 

Existem mais, muito mais… não consigo listar todos. Mas se conhecer algum que considera 

interessante, partilhe nos comentários.  

 

Também não podemos deixar de mencionar vários grupos no Facebook surgiram nesses 

tempos para ser apoio dos professores, destaco um especial que após quatro meses de 

criação já são 30.000 inscritos. O que pode nos dar uma dimensão da importância desses 

grupos de partilha. Este é um grupo criado por professores de Portugal, chamado E-learning 

Apoio, que para além de apoio aos professores, serviu de apoio aos diretores e famílias. 

Dentre deste projeto se desdobrou em outro o #somossolução que buscou arrecadar 

doações de computadores que não eram usados e distribuí-los aos que não tinham acesso. 

Para saber mais: https://www.facebook.com/groups/eLearningApoio/ 

 

 

Eventos online 

 

Vários eventos online também têm sido organizados, com uma programação mais 

centralizada. Se liga na programação: 

 

Educaonline 21: 

A 3ª edição do EduConecta21 está marcada para os dias 30 e 31 de julho, e trará para a 

discussão os temas “Uso de Podcast na Educação” e “Educação Infantil em tempos de 

Pandemia”, contando com relatos de experiências de práticas de todo Brasil. Com o 

propósito de ser uma rede de educadores para educadores Informações: 

https://www.youtube.com/channel/UCyNl5uH6nQ_WDeCYqCvhp6A 

 

COED: O Congresso Educacional Online tem como tema Tecnologias aplicadas a 

educação e acontece em julho, nos dias 13 a 19. Com objetivo de auxiliar os professores 

em seu fazer pedagógico. Informações: https://coed.com.br/ 

 

E-duconnection: Educação e Cultura Virtual surgiu da reunião das marcas Respira 

Educação, Terra Nova e e-DUCAÇÃO 4.0, com o objetivo divulgar diferentes marcas que 

trabalham com tecnologia e educação digital. O evento acontece entre os dias 17 e 18 de 

julho. Informações: https://respira-educacao.com.br/e-duconnect 
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CONTEAD: é um evento de caráter técnico-científico destinado a acadêmicos e 

profissionais que têm relação com a área do ensino à distância, metodologias e estratégias 

de aprendizagem. O CONTEAD abordará temas tais como: Gamificação, Cibercultura, 

Educação Aberta, Design Instrucional, Aprendizagem e as diferentes Metodologias 

aplicadas ao ensino à distância. Acontecerá entre 14 e 19 de setembro. Informações: 

https://congresse.me/eventos/contead 

 

 

Conhece mais algum? Deixe nos comentários.  
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