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CONTRATO DE DOAÇÃO PARA APOIO AOS PROJETOS DO EDITAL COVID  

ANEXO III 

Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2 - Final 

Nome do Projeto: Alinhavos de Esperança a iluminar a travessia  

Nome da Organização: Associação Super Eco de Integração Ambiental e 

Desenvolvimento da Criança 

Nome fantasia: Instituto Supereco  

CNPJ: 02.140.032/0001-18 

Responsável: Andrée Marie Louise de Ridder Vieira 

Telefone: 11 99603-4466 e 12 38.62.01.00 

Data de conclusão de preenchimento do Relatório: 25 / 11 / 2020 

 

SÍNTESE EXECUTIVA DO PROJETO 

 

O Projeto Alinhavos de Esperança a iluminar a travessia, aprovado no edital da EDP/Instituto 

EDP pelo proponente Instituto Supereco, foi executado no litoral norte do estado de São Paulo, 

de maio a setembro de 2020 como cumprimento às metas contratadas, contando com o apoio da 

estrutura da Rede Colabora Litoral Sem Covid 19. Trata-se de uma rede colaborativa que surgiu 

durante a pandemia do COVID-19 e integra vários comunitários e instituições descritas no ítem 

“parcerias”. O mês de outubro foi destinado aos pagamentos da segunda parcela após ser 

creditada em conta corrente e a execução da relatoria. 

 

Este relatório apresenta os resultados técnicos finais do projeto até o dia 25/09/20 e os 

resultados administrativo-financeiros até 25/11/20, pelo pagamento das despesas com o 

crédito da segunda parcela em 29/09/20. O Relatório está contextualizado a partir dos eixos 

principais do Projeto:    
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1) Cadastramento, gestão dos dados dos públicos e atores do projeto (ambiente 

interno e externo)  

 

Foram criados 07 formulários para a coleta de dados do projeto e alimentar uma matriz 

de desempenho geral e de metas específicas criada pelo Instituto Supereco, cada 

formulário destinado a um público. Também foi utilizado o sistema TRELLO para monitorar 

as metas semanais e mensais. 

 

Modelo do formulário de público direto beneficiado https://forms.gle/C1zQgVYgZ5jemis8A  

Modelo de formulário de voluntários  

https://forms.gle/MWN8RLcjo5unWCmZ7  

Modelo de formulário de indicação do KIT GRATITUDE 

https://forms.gle/vBsWyLrv7Eaa294t5  

Modelo de Formulário de Instituições parceiras 

https://forms.gle/ijcyTjZAVT1XE5SU8  

Modelo de formulário de ecoempreendedores 

https://forms.gle/rXgEUrBjsXuqouNw6  

Modelo de formulário de profissionais autônomos 

https://forms.gle/AJwcLHHqW5h5zyXE9  

Modelo de Formulário das lives de pedagogia e enfermagem 

https://forms.gle/M6TaYKMsKRbSYYZT9 

 

Nota: os bancos de dados estão sistematizados em drive interno do Instituto Supereco, 

disponíveis para consulta em caso de necessidade, respeitando o uso de dados de 

terceiros. 

 

A fim de facilitar a logística e a segurança dos colaboradores, em razão da 

contaminação física por meio do papel, foram criados formulários eletrônicos para 

possibilitar a distribuição por meio digital e a rapidez da consolidação dos dados. Porém, 

em alguns casos, ainda foi necessária a presença de preenchimento de fichas em papel 

devido à falta de habilidade com novas tecnologias de alguns participantes ou por falta de 

acesso à internet em algumas comunidades. 

 

2) Geração de Renda comunitária com a produção de 2 mil máscaras de tecido e 200 

Kits artesanais gratitude: o objetivo desta área do projeto foi contribuir com a geração 

de renda para comunitários (as) locais dos setores de artesanato, costura, gastronomia e 

serviços em geral muito afetados economicamente e socialmente pela paralisação do 

turismo desde março, principal socioeconomia do litoral norte de SP. A produção destes 

itens envolveu etapas muito cuidadosas para garantir segurança com produtividade, 

qualidade, satisfação e bem estar dos envolvidos (ecoempreendedores e público 

beneficiado para receber as máscaras e kits).  

 

http://www.supereco.org.br/
https://forms.gle/C1zQgVYgZ5jemis8A
https://forms.gle/MWN8RLcjo5unWCmZ7
https://forms.gle/vBsWyLrv7Eaa294t5
https://forms.gle/ijcyTjZAVT1XE5SU8
https://forms.gle/rXgEUrBjsXuqouNw6
https://forms.gle/AJwcLHHqW5h5zyXE9
https://forms.gle/M6TaYKMsKRbSYYZT9
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Os principais passos metodológicos foram:    

a)  Estudo de referências seguras e especificações técnicas para confecção das máscaras 

de tecido de acordo com orientações do Ministério da Saúde e OMS - Organização 

Mundial da Saúde. 

b) Definição das costureiras e costureiros e ecoempreendedores a partir de critérios por 

geração de renda, condições para produção e capacitação, respeitando as normas de 

segurança para evitar contágio e garantia da qualidade esperada dos produtos (máscaras 

e kits). Preferencialmente executando os serviços em seus lares para preservar o 

distanciamento social.  

c) Pesquisa ampliada de preços e condições de compra, definição dos tecidos, aviamentos, 

acabamentos e embalagens para a produção, logística e prazo de entrega no litoral norte 

de SP. 

d) Compra dos materiais localmente, e em São Paulo capital quando foi necessário por não 

haver insumos locais em razão da Pandemia, sistema de corte e montagem dos kits de 

produção na sede do Instituto Supereco para ser entregue a cada ecoempreendedor, 

seguindo todas as normas de segurança e cuidado para evitar contaminação dos 

profissionais, dos voluntários e dos materiais. Inclusive, antes de iniciarmos a produção e 

esterilização dos kits na sede, foi realizada uma manutenção e higienização dos espaços 

na sede para preparar as baias de trabalho respeitando o distanciamento social das 

equipes. 

e) Organização da logística de distribuição e entrega para produção dos kits.  

f) Capacitação à distância dos ecoempreendedores para a produção e monitoramento do 

desempenho e apoio técnico, emocional e operacional, envolvendo 17 

ecoempreendedores capacitados da área do artesanato, costura e gastronomia, sendo 

03 exclusivamente da gastronomia, sendo que a meta inicial eram 11 pessoas. As 

ferramentas utilizadas para capacitação foram vídeos chamadas, grupo de whatsapp, 

tutoriais modelo e matriz dos kits (máscaras e saquinhos de armazenamento das 

máscaras). Vale ressaltar que vários destes comunitários não possuíam familiaridade com 

tecnologias e possuíam a referência de estímulo de aprendizado e produção nos 

encontros e cursos presenciais promovidos pelo Instituto Supereco ou por terceiros.  

g) Produção de protótipos pelos ecoempreendedores e avaliação da qualidade dos 

protótipos produzidos individualmente. 

h) Produção pelos ecoempreendedores da quantidade acordada de peças, conforme seu 

ritmo, tempo e condições domésticas/familiares, sendo que alguns deles utilizaram a sede 

do Instituto Supereco para a produção e finalização.  

i) Organização da logística e coleta dos kits prontos entre Caraguatatuba até costa sul de 

São Sebastião.    

j)  Higienização, pelos profissionais contratados e voluntários, de cada kit recebido (lavagem 

e esterilização seguindo as normas e embalagem segura e ecoeficiente), sendo o saldo 

final produzido de: 2185 Kits de máscaras produzidos distribuídos gratuitamente para 

os públicos categorizados.  
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Os locais de distribuição foram além dos previstos em contrato: Clínica de 

Oncologia de São Sebastião, Clínica de Hemodiálise de Caraguatatuba, Cooperativa de 

Reciclagem de São Sebastião, para o CREAS( Prefeitura de São Sebastião) no 

atendimento a moradores de rua e para a população dos bairros; Lobo Guará, Barra do 

Say,  Boissucanga, Maresias, São Francisco/Morro do Abrigo, Varadouro, Topolândia, 

Itatinga em São Sebastião e Canto do Mar, Enseada,Travessão e Perequê em 

Caraguatatuba.  

k) Embalagem de cada kit, incluindo os produtos e os folhetos educativos (produção de 

2.100 mil unidades), organização das caixas para envio e distribuição às comunidades e 

instituições, com protocolos e registros de entrega.  

l) Produção de 200 Kits artesanais Gratitude usados para homenagear 200 pessoas que 

atuam com serviços essenciais durante a Pandemia da Covid-19.  

m) Organização do sistema de coleta de dados e logística de entrega com o apoio de 24 

alunos voluntários da FATEC de São Sebastião, que trabalharam a temática do projeto 

na disciplina de Marketing, sob a supervisão da Professora Patrícia Carbonari, os quais 

contribuíram para o descritivo deste relatório com a metodologia de trabalho e o mapa 

final. A metodologia de trabalho foi a pesquisa exploratória, por meio de 

procedimentos direto e indireto, além da métodos quantitativo e qualitativo. Esta opção 

se justifica porque o método escolhido permite o levantamento das áreas onde se 

encontram o público-alvo assistido. Enquanto procedimento, este trabalho realizou-se por 

meio de observação direta e indireta das áreas de risco da região. A pesquisa também 

utilizou o levantamento de dados pelas Ong´s, Postos de Saúde e Clínicas de idosos. 

Estas ferramentas permitiram a escolha de nosso público-alvo por grupos de risco. O 

material documentado, bem como, as respectivas análises foram organizadas em relatório 

de pesquisa pelo Google Form. 

 Professores envolvidos no Projeto: Professora Patricia Carbonari Pantojo; Professor Fábio 

Lippi; Professor Daniel Roberto Jung (Diretor) 
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Mapa produzido com apoio dos alunos da disciplina de logística da FATEC - Principais 

pólos de distribuição dos kits de prevenção à COVID-19 e Kits Gratitude.   

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1as5oHZE3mtuIRMTSwZdXVN2QBVFJEYR9&ll=

-23.68010755950608%2C-45.53970961120211&z=11 

 3) Comunicação integrada: compreende todo o trabalho de comunicação integrada (produção 

e divulgação de conteúdo, assessoria de imprensa, marketing de causa e educomunicação). 

A execução da área de comunicação iniciou com conversas individuais para o 

reconhecimento de cada integrante e, posteriormente, com reuniões online semanais para 

observar e acompanhar a atuação de cada um(a) e, assim, atingirmos os objetivos do projeto. 

Nesta área atuaram no mínimo 15 pessoas, sendo 13 habitantes locais: a presidente do 

Instituto Supereco e Coordenadora Geral do Projeto Alinhavos, uma coordenadora de 

comunicação, uma assistente de comunicação, um estagiário, uma voluntária, um 

educomunicador/radialista e 9 jovens voluntários educomunicadores moradores da região.  
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As atividades e tarefas foram divididas de acordo com o talento de cada integrante, cujos 

resultados da comunicação valorizam e evidenciam o processo participativo e colaborativo da 

equipe, mesmo à distância.  Ademais, apesar de parte da equipe não se conhecer pessoalmente, 

houve bom entrosamento e divulgação de todas as ações do projeto da melhor forma possível 

frente ao cenário em que nos encontramos de distanciamento social e infraestrutura nos locais 

onde estas pessoas estão ao realizarem as atividades de trabalho, usando as ferramentas e a 

experiência que cada um possui.  

 

Cabe destacar a atuação do projeto na educomunicação, uma área muito significativa e 

criativa da comunicação que promove a união da educação com a comunicação para empoderar 

pessoas de conhecimentos e saberes e gerar transformação socioambiental, para além do apelo 

somente midiático. Por meio da educomunicação, os jovens educomunicadores, comunitários 

locais, capacitados pelo Instituto Supereco, tiveram voz e vez para atuarem como protagonistas 

no projeto nas suas comunidades, contribuindo com peças muito criativas de vídeo e áudio (spots 

de rádio).  

 

Os spots de rádio foram disseminados com muito sucesso na região e, por esta razão, 

o Projeto foi  convidado a ter um Programete diário na Rádio Caraguá FM chamado Alinhavos 

de Esperança, aumentando significativamente a escala de educação e marketing de causa do 

projeto, uma vez que as peças foram acompanhadas de assinatura padrão, aprovada pela EDP.  

 

“Através deste lindo Projeto, podemos trazer para nossos ouvintes um pouco mais de 

informações sobre ações importantes que estão acontecendo em nossa região, além de 

conscientizá-los sobre a preservação do meio ambiente nesse momento de pandemia”, Tuani 

Rosa, Marketing Caraguá FM.   

 

A Educomunicação contribuiu com notícias do projeto e de educação para a população 

de Caraguatatuba e de São Sebastião, estado de SP. Também foram utilizadas as redes sociais 

do Instituto Supereco e dos parceiros para divulgar peças e posts educativos que colaboraram 

para a orientação, sensibilização e engajamento da população na prevenção do contágio com a 

COVID-19, todas assinadas com formato de padrão dos envolvidos 

(#ColaboraLitoralSemCovid19 #supereco25anos #EDPBrasil #InstitutoEDP 

#barlaventocoworking #becodopicare #obme #Ceagambiental #fatecsaosebastiao #fass 

#centrouniversitariomodulo #Community4Crisi #sustentabilidade #sustentable #meioambiente 

#educacao #savetheplanet #radiocaraguafm), potencializando a capilaridade da comunicação, 

uma vez que há instituições de referência nacional e internacional.  
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O projeto executou 3 releases, 22 spots de rádio, 01 folheto educativo, conteúdo 

semanal durante 6 meses para redes sociais e grupos de whatsapp e materiais educativos. Em 

relação às atividades de comunicação previstas em contrato cumprimos mais de 100% dessa 

meta, além da contrapartida de 4 vídeos, sendo 01 vídeo final e 01 newsletter em formato de 

boletim com os resultados. Os links dos produtos e visibilidade estão no item Anexo I deste 

relatório.  

 

4) Gestão do projeto e compliance: a gestão do projeto seguiu os princípios do trabalho em 

rede e de forma colaborativa, acolhendo e inovando, com cada integrante e parceiro da Rede 

Colabora Litoral sem Covid-19, as ideias, sugestões de melhorias e, principalmente, busca de 

soluções para fragilidades enfrentadas pelo cenário da Pandemia. Foram criados processos de 

comunicação ágil e que apoiaram o monitoramento de desempenho à distância, como grupos de 

whatsapp por área do projeto, reuniões semanais virtuais com horário fixo e reuniões paralelas 

por necessidades temáticas.  

 

Foi perceptível o grande valor destes momentos para a partilha de aprendizados 

conjuntos, união e dedicação para encontrar o melhor caminho e, acima de tudo, muita emoção 

nos relatos de devolutiva do projeto, alimentando a esperança como diz o próprio nome do 

Projeto. Do ponto de vista de relacionamento comunitário e gestão junto aos ecoempreendedores 

foi necessária dedicação para criar vínculos pelas conversas telefônicas e até com suporte afetivo 

emocional, diante de tantos desafios enfrentados numa região que sobrevive do Turismo e este 

está paralisado há mais de sete meses.  

 

A gestão também contribuiu para seguirmos os protocolos, normas, diretrizes e códigos 

de conduta, ética e transparência institucionais na parte administrativa- financeira e no quesito 

segurança em primeiro lugar, evitando qualquer risco que estivesse dentro de nossa 

governabilidade para os envolvidos no projeto. Foram comprados os equipamentos de EPI 

necessários e recebidas, como doação da Fatec, as máscaras escudo faceshield para equipe. 

Houve também a 1ª prestação de contas em reunião virtual a fim de gerar transparência e 

compreender os desafios operacionais a resolver com este cenário de Pandemia e está 

programada uma 2ª prestação de contas em reunião virtual de avaliação final, incluindo a 

segunda parcela creditada recentemente.     

 

5) Parcerias e voluntariado: o projeto já nasceu a partir de um trabalho com múltiplas parcerias 

de Organizações da Sociedade Civil, empresas, instituições acadêmicas e arranjos produtivos 

comunitários da Rede Colabora Litoral Sem Covid-19, conforme consta no item “parceiros”. 

Contudo cabe ressaltar a importante contribuição dos voluntários, alunos e não alunos. O projeto 

contou com a participação final de 36 voluntários, sendo 25 alunos e professores da FATEC de 

São Sebastião, 02 alunos da FASS e 09 voluntários da comunidade. Uma turma de 27 alunos da 

FATEC auxiliou no planejamento logístico da entrega de máscaras e um aluno da FATEC auxiliou 

no corte de tecido na máquina laser da FATEC. Os voluntários da comunidade local auxiliaram 

na produção dos kits de entrega de máscaras e kits gratitude. 

http://www.supereco.org.br/
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Cabe destaque neste ítem 5 para a atividade de conexão do projeto com a disciplina de 

Logística da FATEC, sob a supervisão da Professora Patrícia Carbonari mencionada 

anteriormente. 

 

Como uma segunda atividade especial no universo acadêmico foram realizadas duas 

lives educativas de formação complementar curricular, envolvendo 457 alunos, sendo 259 

do Curso de Enfermagem e 198 do Curso de Pedagogia. 461 alunos responderam o 

formulário de presença e aprendizado da live  (a diferença do presencial para as respostas 

assistiu posteriormente). 

 

A live "Carreira com Propósito"  foi ministrada para o Curso de Enfermagem com a 

mediação da Profa. Denise Marroni, Coordenadora do Curso de Enfermagem das Faculdades 

FASS e Módulo, e palestrantes Andrée Vieira, Presidente do Instituto Supereco, Lilian Schiavo, 

Presidente da OBME - Organização Brasileira das Mulheres Empreendedoras e Anita Amaral, 

Gestora de Educação Comunitária e Ecoempreendedorismo. 

 

A live "Os desafios da educação em tempos de pandemia" foi ministrada para o Curso 

de Pedagogia com a mediação Priscila Enrique de Oliveira, Historiadora, Antropóloga e Docente 

nas Faculdades FASS e Módulo, e palestrantes Andrée Vieira, Presidente do Instituto Supereco, 

Marcelo Forestieri Fernandes, Proprietário do Barlavento Coworking e Anita Amaral, Gestora de 

Educação Comunitária e Ecoempreendedorismo. 

 

 
 

 

Ao final deste relatório, encontram-se as respostas dos alunos sobre o que a live 

significou para seu aprendizado curricular e formação de vida. As respostas foram transcritas 

literalmente respeitando a autenticidade dos autores. Percebe-se, analisando o conteúdo, como 

esta atividade teve significado positivo como atividade complementar ao currículo num momento 

tão delicado como a Pandemia.   

http://www.supereco.org.br/
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Doze (12) parceiros atuaram diretamente para a viabilização do projeto, sendo que nem 

todas as instituições estavam previstas quando da apresentação do projeto ao edital e foram 

articuladas no seu desenvolvimento. São eles: 

 

● Instituto Supereco: principal proponente e executor da iniciativa, desenvolvimento de 

gestão geral, técnico-administrativa e comunitária. 

● OBME – Organização Brasileira de Mulheres Empresárias: rede de relacionamento 

para busca de parcerias e fortalecimento de mulheres, doação de máquina de costura, 

aviamentos e tecidos adicionais que permitiram a confecção de saquinhos para 

armazenamento de máscaras usadas e limpas, que não estavam previstos no orçamento 

inicial. 

● Barlavento Coworking: atua com a integração entre as faculdades e as demandas do 

projeto. Apoio na produção dos testes pilotos na FATEC, gestão de voluntários durante a 

produção e logística de entregas de kits gratitude e máscaras. 

● CEAG – Centro de Educação Ambiental de Guarulhos: produção de brindes para os 

Kits Gratitude e apoio nas ações educativas. 

● Aplanet: plataforma de gestão de voluntariado que computou 800 horas de trabalho 

voluntariado. 

● Beco do Picaré e Rede São Francisco: produção de máscaras e kits artesanais e 

voluntariado. 

● Fatec: voluntariado de alunos, docentes e coordenadores e utilização de máquina de 

corte à laser do Laboratório de Inovação para os testes pre-liminares de confecção das 

máscaras; 

● Fass e Centro Universitário Módulo: voluntariado de alunos, docentes e coordenadores 

e realização das lives educativas de formação complementar. 

● Rádio Caragua FM: veiculação durante 06 semanas de boletins informativos semanais 

de 2 minutos do Programa Alinhavos de Esperança, não previsto inicialmente. 

● Yatching Clube de Ilhabela e Instituto Baleia à Vista: aquisição da máquina de corte a 

laser e impressora 3D doada para a FATEC. 
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ACOMPANHAMENTO PERIÓDICO 

Metas do Projeto 

META Prevista Realizada 

Produção de 2 mil máscaras de tecido de forma artesanal, gerando 

renda comunitária – kits compostos por 1 máscara e um saquinho de 

tecido e um folheto educativo  

2000 2185 

Produção de 200 kits gratitude de forma artesanal por 

ecoempreendedores em formato de Arranjo produtivo local – Beco do 

Picaré – os kits são produzidos conforme as saídas para as 

homenagens, pois alguns deles envolveram produtos de gastronomia 

artesanal com prazo de validade. 

200 200 

Distribuição de 2 mil kits de máscaras de tecido para comunitários de 

grupos de risco e comunidades de baixa renda no eixo Caraguatatuba 

a Costa Sul de São Sebastião. 

2000 2185 

Distribuição de 200 kits gratitude para homenagear pessoas que estão 

na linha de frente e serviços essenciais.  

200 200 

11 ecoempreendedores comunitários capacitados e envolvidos na 

produção das máscaras e dos kits gratitude beneficiados com geração 

de renda durante a pandemia 

11 17 

05 profissionais autônomos locais beneficiados com renda durante a 

pandemia 

05 05 

http://www.supereco.org.br/
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Voluntários e jovens de 18 a 29 anos - alunos da Fatec São Sebastião 

e outras universidades e instituições e professores: criação das 

mensagens/imagens inspiradoras, cortes dos moldes das máscaras, 

educação com horas de estágio, atividades extracurriculares 

complementares como lives e processos educativos relacionados ao 

projeto. Certificados pelos parceiros da Aliança.  

50 497 jovens, 

sendo 36 

voluntários e 

461 alunos em 

lives educativas. 

01 estagiário comunitário estudante de faculdade com 30 horas 

semanais de atividades complementares curriculares realizadas no 

projeto e bolsa auxílio 

30 

hrs/seman

a 

30 hrs/semana 

de 01/06/20 a 

01/10/20 

Registro de depoimentos/experiências de beneficiados e atores do 

projeto 

- Pelo menos 20 

depoimentos 

coletados + 

avaliação dos 

alunos sobre as 

lives educativas 

no anexo deste 

relatório 

Monitoramento dos casos de contágio com COVID-19 das cidades de 

São Sebastião e Caraguatatuba a partir de junho/20 com informações 

cedidas pelas Prefeituras (geração de 01 planilha – alimentada de 

forma contínua e permanente) 

Número de casos de São Sebastião em 24/06 – 513 
Número de casos de Caraguatatuba em 25/06 – 317 
 
Número de casos em São Sebastião em 25/09 – 1629 e 45 óbitos 
Fonte: https://covid19saosebastiao.com.br/1859-2/ 
Número de casos em Caraguatatuba em 25/09 -  2017 e 92 óbitos  
Fonte: http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/10/boletim-
covid-19-atualizacao-diaria-as-14h/ 

01 01 

  

http://www.supereco.org.br/
https://covid19saosebastiao.com.br/1859-2/
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/10/boletim-covid-19-atualizacao-diaria-as-14h/
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/10/boletim-covid-19-atualizacao-diaria-as-14h/
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Beneficiários do Projeto Previsto Realizado Acumulado 

N.º de Beneficiários Diretos: 

Beneficiários ou participantes que experimentam resultados com 

a realização do projeto, conforme definido no plano de trabalho.   

2270 

2442 

beneficiados 

diretamente (17 

ecoempreendedores, 

2185 com kits de 

máscaras, 200 com 

kits gratitude, 36 

voluntários atuando 

diretamente, 4 

professores) 

461 alunos 

beneficiados em lives 

educativas.  

Total: 2.903 

 

N.º de Beneficiários Indiretos: 

Outros beneficiários/parceiros que se relacionam com os 

beneficiários diretos do projeto, conforme definido no plano de 

trabalho. 

 

10 mil 

.  Mais de 20 mil 

Ouvintes da rádio 

Resultados das mídias 

Público de lives e 

atividades 

de comunicação. 

 

  

  

http://www.supereco.org.br/
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Contrapartida da Proponente 

Detalhamento Quantidade Prevista Quantidade Realizada 

Contrapartida em equipamento da FATEC – 

máquina de corte a laser e impressora 3D 

doadas à faculdade pela Yatching Clube de 

Ilhabela e Instituto Baleia à Vista 

 R$ 35.000,00  R$ 35.000,00 

 Contrapartida de recursos Humanos de 

Coordenação Geral e coordenação de 

comunicação integrada (Instituto Supereco) – 

Andrée de Ridder Vieira – 60 horas mês 

R$ 8.000,00 R$ 10.000,00 

(300 horas) 

Contrapartida em equipamentos e logística 

(Instituto Supereco) – computadores, 

impressora, máquina fotográfica, mobiliário 

para as baias de esterilização e produção 

R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 

Produção de vídeos de divulgação, spots de 

radioweb com assinatura de divulgação 

1 vídeo 

8 spots 

4 vídeos 

25 spots 

Produção de marcadores do Kit Gratitude 

confeccionados pelo CEAG – Centro de 

Educação Ambiental de Guarulhos 

0 200 marcadores 

http://www.supereco.org.br/
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Produção de Faceshields como equipamento 

de EPI – produzidas pela FATEC pelos alunos 

voluntários 

04 10 

Aplanet – plataforma online 

https://aplanet.org/ptbr/ 

0 1 plataforma de 

cadastramento e 

gestão dos voluntários 

do projeto 

Produção de Spots de rádio comercial e 

veiculação na Rádio Caraguá FM 

0 19 

                                                                                                                                                                                                                     

Divulgação do Projeto 

Forma de Divulgação Material utilizado Quantidade 

Prevista 

Quantidade 

Realizada 

 2000 Folhetos educativos   Papel Couchê 90g 2000 2100 

 200 marcadores de páginas 

plastificados – parceria na 

execução do CEAG 

 Papel couchê  0 200 

 2000 etiquetas de máscaras  Tecido   2000 2000 

 Cartão para o Kit Gratitude   Papel Couchê 90g 200 200 

http://www.supereco.org.br/
https://aplanet.org/ptbr/
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Sites e acessos 

O projeto contou com divulgação por site e redes sociais (facebook, linkedin e instagram) 

do Instituto Supereco e dos parceiros para inserção dos releases e das postagens, além da 

assessoria de imprensa que resultou em publicações em veículos de grande relevância para o 

tema e região. Aqui ressaltamos a visibilidade nas redes do Instituto Supereco.  

Desde o início do projeto, foram trabalhados releases e postagens especiais com 

informações, fotos, cards e audiovisuais, alternando entre postagens de divulgação e postagens 

de cunho educativo. Apresentamos os principais resultados com os links.  

 

 

Ambiente Virtual Mensuração 

Site Instituto Supereco 

https://www.supereco.org.

br/post/combate-%C3%A0-

covid-19-projeto-

colaborativo-vai-amparar-

2-mil-pessoas-do-litoral-

norte-de-sp 

 

 400 visitas no período das publicações do Projeto 

 Facebook 

 

https://www.facebook.com/

institutosupereco/ 

 

São seguidores e as publicações do projeto alcançaram em média 

1032 pessoas. 

http://www.supereco.org.br/
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Linkedin Instituto Supereco 

https://www.linkedin.com/c

ompany/14019680 

Teve 211 conexões até a data deste relatório (a nova página do 

Supereco está em construção). Contudo todas as postagens foram 

também compartilhadas na página pessoal da coordenadora 

Andrée de Ridder Vieira que tem + 3000 conexões. 

 Rádio Supereco -  

https://radiosupereco.com/ 

  

Audiência média de 129 ouvintes 

 Rádio Caraguá FM  - 

Programete Alinhavos de 

Esperança 

 Audiência média de 25 mil ouvintes diários. 

OBME - Organização 

Brasileira de Mulheres 

Empresárias  

854 seguidores no Instagram e 213 no Facebook 

Barlavento Coworking 971 seguidores no Instagram e 1193 seguidores no Facebook 

 Os membros da equipe também costumam compartilhar as postagens do projeto em suas 

redes sociais gerando muita visibilidade, viralização e comentários nas redes sociais.  

Uso de mídias espontâneas – 

Tipo de Mídia 
 Mensuração 

 Rádio Capital  

https://www.facebook.com/capitalcomvoce/videos/
2597963617129693/?v=2597963617129693 
 

Portal de notícias do litoral http://www.radarlitoral.com.br/noticias/15072/instit

http://www.supereco.org.br/
https://www.linkedin.com/company/14019680
https://www.linkedin.com/company/14019680
https://radiosupereco.com/
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uto-supereco-traz-rede-colaborativa-para-
fortalecer-ecoempreendedores-na-regiao 
 

Jornal online ABC do ABC https://www.abcdoabc.com.br/abc/noticia/projeto-
colaborativo-vai-amparar-2-mil-pessoas-litoral-
norte-sp-103448 
 

 
Rádio Morada 
 

Clipping em áudio e documento de radiação 

Site da Rádio Oceânica FM https://oceanicafm.com.br/noticia/1181/projeto-
atende-oito-comunidades 
 

 

 
 
Jornal Joseense - SJC 
 
 

 
http://jornaljoseensenews.com.br/combate-a-
covid-19-projeto-colaborativo-vai-amparar-2-mil-
pessoas-do-litoral-norte-de-sp/ 
 

Portal R3   

 
 

 
https://www.portalr3.com.br/2020/07/covid-19-
projeto-colaborativo-vai-amparar-2-mil-pessoas-
do-litoral-norte-de-sp/  
 

TV Globo - TV Vanguarda 

https://globoplay.globo.com/v/8664888  
 
 

TV Band (SJC) - Programa Falando Nisso http://cloud.boxnet.com.br/y2pnw4j7 

 

Gaivota Comunicação     

https://gaivotacomunicacao.com.br/blog/rede-

colabora-litoral-sem-covid-19-presenteia-

profissionais-escolhidos-pela-comunidade-que-

estao-na-linha-de-frente-na-pandemia-e-distribui-

2-mil-mascaras-de-protecao/ 

 

http://www.supereco.org.br/
https://gaivotacomunicacao.com.br/blog/rede-colabora-litoral-sem-covid-19-presenteia-profissionais-escolhidos-pela-comunidade-que-estao-na-linha-de-frente-na-pandemia-e-distribui-2-mil-mascaras-de-protecao/
https://gaivotacomunicacao.com.br/blog/rede-colabora-litoral-sem-covid-19-presenteia-profissionais-escolhidos-pela-comunidade-que-estao-na-linha-de-frente-na-pandemia-e-distribui-2-mil-mascaras-de-protecao/
https://gaivotacomunicacao.com.br/blog/rede-colabora-litoral-sem-covid-19-presenteia-profissionais-escolhidos-pela-comunidade-que-estao-na-linha-de-frente-na-pandemia-e-distribui-2-mil-mascaras-de-protecao/
https://gaivotacomunicacao.com.br/blog/rede-colabora-litoral-sem-covid-19-presenteia-profissionais-escolhidos-pela-comunidade-que-estao-na-linha-de-frente-na-pandemia-e-distribui-2-mil-mascaras-de-protecao/
https://gaivotacomunicacao.com.br/blog/rede-colabora-litoral-sem-covid-19-presenteia-profissionais-escolhidos-pela-comunidade-que-estao-na-linha-de-frente-na-pandemia-e-distribui-2-mil-mascaras-de-protecao/
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Revista online  
 

http://abimebrasil.com.br/2020/08/rede-colabora-
litoral-sem-covid-19-presenteia-profissionais/  

Repórter online litoral  
 

http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/
08/06/litoral-norte-de-sp-iniciativa-presenteia-
profissionais-que-estao-na-linha-de-frente-na-
pandemia/ 
 

Portal R3 
 

https://www.portalr3.com.br/2020/08/litoral-norte-
iniciativa-presenteia-profissionais-que-estao-na-
linha-de-frente-na-pandemia/ 
 

TV LBV Programa Sociedade Solidária – já gravado em 
aguardando veiculação  
 

 

Rádio Caraguá  
 
 

Programetes diários todos os dias durante a 
programação durante 2 meses 
 

ABIME - Associação Brasileira de Mídia Eletrônica  
 

http://abimebrasil.com.br/2020/08/rede-colabora-
litoral-sem-covid-19-presenteia-profissionais/ 
 

Repórter online litoral  
 

http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/
08/06/litoral-norte-de-sp-iniciativa-presenteia-
profissionais-que-estao-na-linha-de-frente-na-
pandemia/ 
 

Portal R3 
 

https://www.portalr3.com.br/2020/08/litoral-norte-
iniciativa-presenteia-profissionais-que-estao-na-
linha-de-frente-na-pandemia/ 
 

Gaivota Comunicação  
 

https://gaivotacomunicacao.com.br/blog/rede-
colabora-litoral-sem-covid-19-presenteia-
profissionais-escolhidos-pela-comunidade-que-
estao-na-linha-de-frente-na-pandemia-e-distribui-
2-mil-mascaras-de-protecao/ 
 

TV LBV - Programa  
 

ainda não disponibilizaram a edição 
 

Site Agora Vale 
 

https://www.agoravale.com.br/noticias/Geral/rede-
colabora-litoral-sem-covid-19-presenteia-
profissionais-da-linha-de-frente-e-distribui-2-mil-

http://www.supereco.org.br/
http://abimebrasil.com.br/2020/08/rede-colabora-litoral-sem-covid-19-presenteia-profissionais/
http://abimebrasil.com.br/2020/08/rede-colabora-litoral-sem-covid-19-presenteia-profissionais/
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mascaras-de-protecao 
 

Tamoio News 
 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/
rede-colabora-litoral-sem-covid-19-presenteia-
profissionais-da-linha-de-frente/ 
 

TV Band  - Litoral 
 

https://www.youtube.com/watch?v=P6V3rG98QN
w&feature=youtu.be 
 

Fala Caraguá 
 

https://falacaragua.com.br/caraguatatuba-equipe-
que-monitora-pacientes-com-covid-19-recebe-
homenagem-surpresa-da-rede-colabora-litoral/ 
 

Portal Costa Azul 
 

https://www.portalcostaazul.com/single-
post/2020/09/04/Equipe-de-Caragu%C3%A1-que-
monitora-pacientes-com-Covid-19-recebe-
homenagem-surpresa-da-Rede-Colabora-Litoral 
 

TV Vanguarda - Globo  Litoral  
 

https://globoplay.globo.com/v/8854844/?utm_sour
ce=whatsapp&utm_medium=share-bar  
 

Fatec  
 

http://fatecsaosebastiao.edu.br/portal/acao-da-
fatec-da-inicio-ao-projeto-do-instituto-supereco-
alinhavos-de-esperanca-a-iluminar-a-travessia-de-
combate-a-covid-19/ 
 

Rádio Caraguá  
 

Programetes diários todos os dias durante a 
programação 
 

Rádio Baruk 
 

Aúdio da Anita em rodízio, por uma temporada 
sobre o projeto. 
 

jacarei.com.br 
 

https://www.saojosedoscampos.com.br/jacarei.co
m.br/cidade/cadernos/index.php?id=61183&cat=4
&caderno=materias 
 

Rádio Supereco 
 

https://soundcloud.com/instituto-
supereco/informativo-alinhavos-de-esperanca 
 

 

 

http://www.supereco.org.br/
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Formas e Periodicidade de Acompanhamento e Avaliação 

Indicadores e ferramentas previstas para medir 

os resultados gerados pelo projeto 

Prevista Realizada 

Número de máscaras de tecido produzidas por 

semana – a meta de produção foi variada para cada 

comunitário(a), pois dependeu das condições nos 

seus lares e o ritmo de cada um(a) com os afazeres 

domésticos.  

Média de 25 

máscaras por 

semana, por 

costureira 

30 em média por 

semana por 

pessoa 

Número de kits gratitude artesanais produzidos por 

mês 

50 50 

Número de Ecoempreendedores capacitados para 

produção de Kits de máscaras e kits gratitude 

(tutorial, moldes e matriz modelo, vídeo chamadas 

e grupo whatsapp) Avaliação por meio do modelo 

final produzido e encaminhado por cada 

participante 

11 17 

Número de registro de depoimentos/experiências 

de beneficiados e atores do projeto 

Pelo menos 3 por 

mês 

Pelo menos 20 

depoimentos 

coletados  

Número de casos de COVID-19 por localidade: São 

Sebastião e Caraguatatuba 

 1 planilha em 

excell de 

acompanhamento 

diário desde junho 

de 2020. 

 1 planilha 

alimentada de 

forma contínua 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

trabalhados pelo projeto  

 09 Objetivos de 

Desenvolvimento 

Sustentável 

 ODS 1 – 

Erradicação da 

Pobreza; ODS 3 – 

http://www.supereco.org.br/
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Saúde e Bem 

estar; ODS 4 – 

Educação de 

qualidade; ODS 5 

– Igualdade de 

Gênero; ODS 8 – 

Trabalho 

Descente e 

Crescimento 

Econômico; ODS 

10 – Redução das 

Desigualdades; 

ODS 11 – 

Cidades e 

Comunidades 

Sustentáveis ; 

ODS 12 – 

Consumo e 

Produção 

Sustentáveis; 17 

– Parcerias em 

Prol das Metas 

 

Outras informações relevantes sobre a realização do projeto no período 

O projeto obteve ótima repercussão na mídia, com exibição em mídia digital, rádio web e comercial 

e TV. Mas, especialmente, mostrado ao litoral norte e ao Brasil a importância do trabalho em rede 

para buscar soluções ágeis e eficientes para os complexos problemas que atingem à sociedade, 

como esta pandemia e os impactos na socioeconomia do litoral norte de SP.  

 

O mais significativo foi o aprendizado colaborativo entre os parceiros e todos os envolvidos na 

execução tão desafiadora à distância, muitos foram os contratempos do cenário local enfrentado 

na prática. 

O retorno dos comunitários e beneficiados emocionou a equipe do começo ao fim, quando eles 
destacaram a diferença no valor do cuidado e preparo nos mínimos detalhes dos kits de máscaras 
em relação ao que têm visto com ações semelhantes, o valor social dos produtos artesanais com 
a cultura da sustentabilidade dos ecoempreendedores (kits gratitude), homenageando pessoas e 
profissionais que estão enfrentando a Pandemia com seus serviços essenciais e quase nunca são 
lembrados; comunidades presenteando a própria comunidade e jovens educomunicadores muito 
criativos nos vídeos educativos.  

Um ponto relevante é o quesito educativo e a sustentabilidade no projeto, onde todos os materiais 
foram pensados para orientar e não geral resíduos com impacto nas regiões litorâneas como nos 

http://www.supereco.org.br/
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rios, praias e oceano. Como o exemplo, as embalagens feitas em sacos de papel ao invés de 
plástico e a orientação nas rádios, cards de redes sociais e nos folhetos para não descartar 
máscaras e embalagens nos lugares incorretos.    

As lives educativas como atividade complementar ao currículo acadêmico fizeram sucesso entre 
os alunos que puderam interagir e conhecer a metodologia do projeto, bem como discutir 
atualidades com profissionais de vários anos de experiência na área que estão se formando. 

Relato de participantes  

DEPOIMENTOS DE COMUNITÁRIOS E VOLUNTÁRIOS BENEFICIADOS PELO PROJETO: 

 

“É bom saber que tem pessoas do bem que ajudam a deixar nossos dias mais leves nesses tempos difíceis, 

ainda mais na área da saúde, que está tão tensa nesse período. Gratidão por reconhecer nossos 

profissionais e nosso trabalho”. Saskia Póstuma é fisioterapeuta nos hospitais de São Sebastião e Ilhabela, 

foi uma das pessoas presenteadas pelo kit gratitude, cuja indicação veio de Maíra Amaral, professora e 

moradora de São Sebastião. 

 

 “Participar do Projeto confeccionando kit de máscaras de proteção está sendo muito importante neste 

momento de minha vida, pois me ajudou muito financeiramente nas despesas de casa, pois sou artesã e 

as feirinhas estão paradas por conta da “epidemia”, estamos praticamente sem renda...Fez muita diferença 

neste momento Sou grata por terem me dado esta oportunidade de ganho além de ajudar na prevenção 

desta doença tão triste”, Fabiola Catarina, artesã. 

 

“Estou fazendo trabalho voluntário na distribuição de máscaras do Projeto. Achei legal, uma iniciativa muito 

boa em estar ajudando o próximo. As máscaras são higienizadas com saquinho para guardar e ainda vem 

com folheto explicativo.  Já entreguei na comunidade mais de 70 máscaras para pessoas principalmente 

do grupo de risco, que agradecem de coração. Teve um casal que entreguei, me agradeceram e queriam 

pagar pela máscara. Aí expliquei que era gratuito e como era o projeto. Eu agradeço de coração participar 

desse projeto e ajudar a comunidade”, Laudeir, líder comunitário do Morro do Abrigo, em São 

Sebastião/SP.  

 

“Estou contribuindo com a confecção de bonecas Abayomi, preparação e entregas de máscaras e dos kits 

gratitude. Eu estou aprendendo muito com o projeto, que ajudou a ocupar minha mente e tempo de uma 

forma útil na pandemia. Eu estou feliz em estar ajudando e aprendendo diversas coisas com essa 

oportunidade, “Nicolas Amaral , 15 anos, estudante e voluntário no Projeto Alinhavos de Esperança..  

 

“Em nome da Inehdi agradeço o carinho com nossos pacientes, nesse momento tão incerto de pandemia, 

vocês do Alinhavos de Esperança, trouxerem mimo em forma de máscara com todo amor e cuidado. Tenho 

certeza que esse gesto simples de amor ao próximo tocou o coração deles e de nossos colaboradores que 

ficaram muito felizes de poderem entregar esse mimo aos nossos pacientes. Muito obrigada você por todo 

o carinho, “ Juliana da INEHDI-Clinica Hemodialise Caraguatatuba. 

 

 

 

http://www.supereco.org.br/
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“Para mim participar desse projeto nesse momento foi muito importante, porque eu tive minha renda 

comprometida por conta da pandemia e me ajudou bastante financeiramente e também me sinto muito 

grata em poder participar e estar ajudando a comunidade do litoral norte”,  Noemi, ecoempreendedora que 

fez mais de 300 kits de máscaras para o Projeto.  

 

“Fazer as máscaras para o Projeto Alinhavos está sendo muito importante para mim, pois está me ajudando 

a me distrair um pouco e me ajudando financeiramente também e ajudando outras pessoas também”, 

Fabiana, artesã, moradora do bairro do Arrastão.  

 

“Participar desse projeto Alinhavos ajudou muito a distrair a minha cabeça, porque eu estava sem fazer 

nada em casa e também financeiramente. Estou participando fazendo as bonequinhas abayomi”, Geni, 

artesã, moradora do Morro do Abrig, São Sebastião/ SP.  

 

DEPOIMENTOS DE PARCEIROS 

Barlavento Coworking: “A Rede Colabora Litoral Sem Covid-19 está aumentando e, para nós, é uma 

grande alegria ver que outras empresas e entidades, não apenas da região, estão se juntando à Rede. São 

em momentos como esse que percebemos a importância dos arranjos locais se unirem e trabalharem em 

grupo em prol de uma causa tão urgente e necessária, que tem amparado tantas pessoas”, Marcelo 

Forestieri, sócio-diretor da Barlavento Coworking 

 

Beco do Picaré: “As máscaras de tecido são produzidas por costureiras e costureiros locais que tiveram 

suas rendas impactadas por conta da pandemia”, Fabíola Lima, artesã integrante do projeto e 

representante do arranjo coletivo chamado Beco do Picaré e da Rede São Francisco. 

 

OBME: “O projeto Alinhavos de Esperança está unindo e movimentando pessoas empreendedoras, 

oportunizando renda neste período de pandemia. O projeto vai, justamente, ao encontro do que 

promovemos na OBME, conectamos mulheres”, Lilian Schiavo, Presidente da OBME (Organização 

Brasileira de Mulheres Empresárias). 

 

CEAG: “Frente a todos os desafios que a pandemia trouxe consigo poder fazer parte desse projeto 

colaborativo Alinhavos de Esperança a Iluminar a Travessia, que é patrocinado pela EDP, têm sido para 

nós do CEAG (Centro de Educação Ambiental de Guarulhos) uma experiência ímpar. Sermos parceiros de 

um projeto que ajuda a proteger comunidades vulneráveis e grupos de risco e a minimizar os efeitos da 

crise sócio-econômica, durante a quarentena, de fato enche-nos o coração de alegria. Ver o cuidado e zelo 

que foram produzidas, nada menos que duas mil máscaras de tecido, com todo rigor exigido pela 

Organização Mundial da Saúde e distribuídas junto à comunidade e entidades de assistência social e de 

saúde, assim como ver também na distribuição dos 200 kits gratitude, contendo presentes artesanais e de 

gastronomia feitos pelos empreendedores locais, assim com uma sincera e carinhosa homenagem para os 

profissionais de serviços essenciais, cujas atividades não puderam ser interrompidas na pandemia. Muitos 

profissionais estão nessa condição e faz com que a gente tenha a certeza de que essa pandemia pode ser 

assustadora, mas também mostra como pessoas comprometidas com a vida são capazes de fazer toda a 

diferença. Nosso carinhoso abraço e nosso muito obrigada a todos e todas que estão participando. E a 

nossa Gratidão pela oportunidade de fazer parte”, Mônica Osório Simons, diretora do CEAG. 
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FATEC: “O projeto Alinhavos impactou diretamente na vida de nossos alunos e comunidade, pois pudemos 

contribuir com a construção de uma sociedade mais justa e generosa, através de pequenas ações que 

causam perspectivas positivas na humanidade”, Patricia Carbonari Pantojo, professora de logística da 

FATEC de São Sebastião/SP. 

 

Aplanet: “Com o Supereco e os outros parceiros do projeto, conseguimos demonstrar não só como a 

tecnologia tem um papel fundamental para facilitar a ação social, como é possível criar parcerias para 

mobilizar recursos e pessoas durante um momento de crise. Isso serve como exemplo e inspiração para 

outras organizações e coletivos que procuram liderar iniciativas de impacto social nas comunidades onde 

atuam. O Alinhavos de Esperança tem especial importância para nós.” - Natalia Sepulveda, Head de 

Comunicação da Aplanet, que disponibilizou sua plataforma de gestão para o projeto Alinhavos de 

Esperança 

 

Rádio Caraguá FM: “Através deste lindo Projeto, podemos trazer para nossos ouvintes um pouco mais de 

informações sobre ações importantes que estão acontecendo em nossa região, além de conscientizá-los 

sobre a preservação do meio ambiente nesse momento de pandemia”, Tuani Rosa, Marketing Caraguá 

FM. 
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Registros Fotográficos 

Elaboração dos Kits de saquinhos e máscaras 
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Higienização e esterilização dos Kits confeccionados  

na sede do Instituto Supereco 
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Entrega dos kits (máscaras, saquinhos e folheto educativo) 

nas comunidades de vulnerabilidade social, grupos de risco, 

hospitais e clínicas de oncologia e hemodiálise 
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Produção dos Kits Gratitude com Produtos Artesanais e 

sustentáveis 
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Homenagem a lideranças, pessoas e profissionais de 

serviços essenciais com o Kit Gratitude 
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Lives 
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Anexo I - Comprovante de veiculação de rádio 
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Anexo IV: Respostas dos alunos de Enfermagem e Pedagogia sobre o que as lives 

significaram para seu aprendizado - transcrição literal.  

Qual tema e/ou conteúdo da live teve mais significado para sua vida pessoal e 

formação profissional e por quê? 

Humanização em momentos de pandemia 

A experiência profissional, pois nós agrega conhecimento de vida. 

A motivação pessoal e a compaixão é carinho que devemos desenvolver em nosso 

coração para praticar a enfermagem com amor. 

Trouxe mais informação sobre minha formação 

Sim 

Todos, pois cada um teve algo importante para transmitir para nós. 

Esperança, para saber que posso conseguir 
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Quando falaram da questão das embalagens sustentável das máscaras distribuídas no 

litoral, em mostrar o cuidado com uma visão ampliada e abrangendo o meio ambiente. 

Grato 

O quanto a Enfermagem é importante 

O fator dos cuidados de si próprio e aos clientes 

A questão a realização como profissional por meio e ações que também colaborem com 

a sociedade, como no instituto Supereco. 

O tema que abordava a importância da enfermagem no apoio dado aos pacientes de covid 

na situação em que estamos, sobre o trabalho com empatia e amor ao próximo. 

A importância da enfermagem 

A carreira com o propósito 

Empatia, porque hoje em dia eu vejo que nem todos tem empatia pelos pacientes, muitos 

estão ali por estar. Porém as pessoas deveriam ter mais empatia, pois assim como foi 

falado as pessoas estão ali precisando dos nossos cuidados. 

QUERO FAZER PARTE DO PROJETO SUPERECO, DA PROFESSORA ANDRÉE. AMEI E 

ME IDENTIFIQUEI MUITO 

Todos os assuntos abordados tiveram muito conteúdo para se absorver e levar tanto para 

vida profissional quanto pessoal, com história de vida, e assim conhecermos um pouco 

da carreira e vida de cada um. 

Todos, os temas ditos na Live fizeram eu repensar nas minhas atitudes como futura 

profissional. 

Gostei muito a parte que falaram do enfermeiro da linha de frente do COVID, e vejo o 

quanto essa profissão é incrível e importante para todos.      

Humanização nesse momento de pandemia 

A IMPORTANCIA DA MINHA PROFISSAO 

Essa live me motivou ainda mais amar meu curso . Porque todos os palestrantes falaram 

da Enfermagem com muito amor. Eu amei inclusive a Denize Marroni . 
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Os relatos das pessoas, porque isso nos motiva a sermos profissionais e acima de tudo 

pessoas melhores, e praticarmos a humanidade aos outros, porque todos nós temos uma 

história. 

As palavras dos professores, deram uma esperança para uma volta mais segura, e uma 

ampla visão sobre o assunto atual, o covid interrompeu nossas vidas e projetos, mas 

temos que ter esperança para seguir firme e continuar, até as voltas, com segurança. 

Apesar de estar no 2 semestre do curso , esse tipo de live falando de como é a vida uma 

pessoa que já é enfermeira , como ela se sente em relação a tudo que está acontecendo 

no mundo . Achei de grande valia . 

Nos ensina a amar e a aprendemos a valorizar mais a vida, a amar o próximo como se 

fosse um parente, cuidar com amor sem medir esforços. Foi uma live maravilhosa com 

um conteúdo bem valorizado para nós da enfermagem ... 

A live num todo foi importante pra mim, me dá mais incentivo pra continuar cursando a 

enfermagem ver lives assim, eu amei !! 

O crescimento para eu como futura enfermeira 

A ética profissional citada foi muito importante pela questão de levar ao conhecimento 

sobre a necessidade de fazer o certo para se colher bons frutos. 

O conteúdo da Andreé, achei muito construtivo na ideia da profissão de enfermagem, 

sobre ter resiliência na área profissional e pessoal também, ter a paciência de 

aprendizado, e afins.. Quero agradecer, confesso que estava pouco confusa, mas acredito 

que agora tenho certeza do que eu quero!! 

Todos, pois achei tudo muito interesse 

A parte do projeto das máscaras, e também da parte que cada paciente é o amor de 

alguém, isso é muito forte. Parabéns pela live excelente tema, vai ser muito útil para a 

minha profissão. Obrigada. 

O fato de corrermos atrás para alcançarmos nossos direitos. 

Sobre a empatia, amor e a ciência do cuidar. 

O propósito de cuidar de vidas 

QUERO FAZER PARTE DO PROJETO SUPERECO, DA PROFESSORA ANDRÉE. AMEI E 

ME IDENTIFIQUEI MUITO 
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Todos, para eu ter uma visão melhor sobre o papel da enfermagem 

Entender nosso verdadeiro propósito quando tocamos outra vida 

Valorização da profissão 

Todos, porque sempre e bom a gente saber mais e mais ....etc 

A live no geral me agradou muito, me despertou o interesse de ampliar os conhecimentos 

da área e expandir as opções de carreira que posso seguir dentro da minha profissão. 

O seu paciente é amor de alguém 

Esperança, por não saber ao certo se vou conseguir, escutar outras histórias sempre 

ajuda a mover o pessoal 

Escutar a vivência de outros profissionais me mostrou que estou no caminho certo. 

Propósito em nossas vidas, pois muita das vezes fazemos as tarefas por fazer igual um 

robô e não por ter algo que realmente signifique. 

Compaixão 

A empatia, porque me fez pensar que a empatia na minha formação é um quesito muito 

importante, lindo e que cativa e me motiva a ser uma boa enfermeira e profissional para 

o mundo ! 

O enfermeiro ser visto mais além do que as técnicas e sim como um ser que está ali para 

prestar cuidados para o outro. O propósito que a enfermagem tem de mudar a vida, e 

ajudar as pessoas. 

Foi importante pra que eu pode se ver de perto o quanto a enfermagem, tem sido 

importante nesses tempos de pandemia, e o quanto a minha paixão por ela só cresce. 

Eu gostei muito do depoimento da Anita isso mostra que a enfermagem não trabalha 

sozinha 

O encorajamento da atuação do enfermeiro frente as adversidades da pandemia 

Todos, pois são assuntos interessantes que vou levar para minha carreira profissional 
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A live teve um significado muito importante para minha vida, pois deu pra imaginar um 

pouco da realidade dos profissionais que estão na linha de frente com a pandemia do 

covid, acrescentou na minha vida para no futuro ter uma visão ampliada. 

Empatia 

Sobre o nosso propósito. Tudo que escolhemos nessa vida existe algo que precisamos 

plantar para um dia florescer . A 

Todas foram muito importante, já gostava da área em que estou cursando agora tenho 

certeza que fiz a escolha certa enfermagem por amor 

Carreira com propósito, teve um significado muito grande, por estar adquirindo 

conhecimento para sermos um excelente profissional!!!! 

O tema compaixão 

Resiliência e perseverança, por estarmos em tempos difíceis, toda ajuda motivacional é 

de bom grado... 

CARREIRA COM PROPÓSITO 

O depoimento que a professora Anita relatou, onde se emocionou bastante ao entregar 

um simples kit e a felicidade da pessoa ao receber, isso me deixou super emocionada e 

feliz, são pequenas atitudes que nos impulsionam a nos tornar profissionais de 

excelência! 

Todos os temas amei mais a preocupação de pacientes q não possuía máscara foi a parte 

q mais me tocou até porque nesta pandemia eu fiz trabalho voluntário em entregas de 

máscaras para pessoas q não tinha condições de comprar 

Gostei do diálogo sobre doutorado, pois pretendo seguir a área, abriu muito minha mente 

e meu interesse por pesquisa. 

A questão da valorização da enfermagem. Precisamos sair do comodismo e lutar por 

nossos direitos. Começar de nós mesmo, e não esperar dos outros. 

Informações 

A questão da valorização da enfermagem. Precisamos sair do comodismo e lutar por 

nossos direitos. Começar de nós mesmo, e não esperar dos outros. 

http://www.supereco.org.br/


 
                                                                                                     

____________________________________________________________________________________ 
 
Sede LN de SP: Rua Maria Cristiano, 72 • São Sebastião • SP • Cep: 11629-263 • www.supereco.org.br  

 

                             

Achei muito interessante sobre o trabalho em equipe, pois principalmente na 

Enfermagem, o trabalho em equipe é fundamental. Mesmo uma pessoa sendo diferente 

da outra, devemos deixar as diferenças de lado e trabalhar junto um melhor atendimento 

ao paciente. 

Live Enfermagem - A importância da escolha da profissão nos dias de hoje, os cuidados 

e amor pela profissão. Significado super importante porque levaremos pra vida 

profissional mais interfere totalmente no pessoal, porque estamos falando sobre cuidado. 

Sobre o amor da vida de alguém, sobre cura interior e posterior. Muito significante a live. 

Gratidão. 

Os relatos de experiências das professoras foram de grande valia ao meu ver. 

Compaixão, este conteúdo apresentado na live mexe muito e diz muito tbem na nossa 

formação, acredito que não temos como humanizar a saúde ou os profissionais da saúde 

sem tratar esse assunto, sem mexermos no emocional e mostrar como é importante que 

tenhamos esse olhar. 

Valorização da profissão 

Gostei muito da parte de humanização, referente aos pacientes 

A parte em que a Lílian falou que nós somos especiais, que somos importantes, que 

aqueles q escolheram a enfermagem sabem trabalhar com o maior medo da humanidade, 

quem escolheu enfermagem sabe trabalhar com a dor e sofrimento do paciente, sabe 

cuidar dele como ninguém, e sabe quais são os melhores remédios para ajudá-lo            e 

realmente somos especiais e tenho orgulho do que escolhi ser e não me arrependo um 

pouco                               

Prevenção ,Conscientização formação enfermeiro com os cuidados 

Palestra de hoje foi bastante interessante e importante para nosso conhecimento 

profissional, de todas as formas, estão de parabéns! 

Que dinheiro é consequência do trabalho 

Um melhor conhecimento pro futuro 

Olha eu até estava sem incentivo para continuar, mas agora vendo cada história cada luta 

me mostrou que eu posso chegar longe e ser um profissional que eu vejo no futuro 

ajudando e lutando pro mim pela minha família e por outros 

Agradeço pela Live        
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Um propósito de carreira mais humanizado em tempos de pandemia 

Gostei da forma como descreveram as histórias de carreira, de como começaram, até 

onde chegaram, e mostrando para nos que ainda há muito a alcançar. Inspirador. 

Me emocionei muito com a fala da Professora Lilian, me fez repensar os motivos pelo qual 

escolhi Enfermagem. E realmente, compaixão, amor ao próximo e desejo de cuidar da 

ferida do outro são pilares que nos movem. 

A persistência é o caminho para êxito! Essa frase falou muito comigo, embora a palestra 

foi bem abrangente falou sobre várias coisas. Reconhecendo tbm do profissional como 

linha de frente etc..Linda palestra!! Parabéns a todos!! 

Sobre ser um bom profissional para o próximo para o paciente 

TUDO NA LIVE FOI MUITO BOM MOSTROU QUE NOS PRECISAMOS DE EMPATIA E DE 

ACREDITAR EM NOSSO POTENCIAL, SÓ ASSIM SEREMOS VENCEDORES.OBRIGADA 

A persistência é o caminho para êxito! Essa frase falou muito comigo, embora a palestra 

foi bem abrangente falou sobre várias coisas. Reconhecendo tbm do profissional como 

linha de frente etc..Linda palestra!! Parabéns a todos!! 

Gostei de tudo no geral!! 

Como me tornar um profissional com excelência e atuar com amor na enfermagem. 

Foi importante apara ajudar a estipular metas que devem ser claras, objetivas e 

alcançáveis. Por isso, existem algumas estratégicas que podem ser adotadas para que a 

projeção seja elaborada da melhor forma, atendendo suas necessidades, ajudando não 

só na evolução da profissão , quanto do profissional . 

A importância da vida. 

As vezes podemos cuidar tanto das pessoas e acabar nos esquecendo, e quem vê de fora 

acha ruim, mas eu daria de tudo para salvar vidas! 

A palestra foi um sucesso e as palavras muito positiva. Agradeço aos palestrantes e foi 

realmente incrível escutar sobre a sua experiência. 

Uma fala da Profª Denize que enfermagem é a ciência de cuidar. Com isso me sinto muito 

motivado em cuidar de pessoas. Outro conteúdo que me deixou feliz que o enfermeiro 

precisa ter uma comunicação muito boa com o seu paciente pois muitas vezes o 

enfermeiro e o "único ouvido" do seu paciente. 
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Carreira com propósito foi de grande importância ouvir relato de grandes mestre nesse 

momento tão delicado isso me deixou muito emocionada 

Gostei muito dos conteúdos e os relatos de cada dos palestrantes, pois seus 

depoimentos ajudou muito sobre o assunto da carreira com propósito . 

Carreira com propósito. Porquê a enfermagem além de ampla é muito linda! 

Sobre a enfermagem por ser como o próprio tema ja diz um proposito de cuidar é muito 

importante 

A valorização da enfermagem, pois diante a pandemia ficou evidente a importância dos 

profissionais de saúde. 

O propósito do cuidar 

Biologia, pq eu gosto 

A valorização da enfermagem, pois diante a pandemia ficou evidente a importância dos 

profissionais de saúde. 

A importância da valorização da enfermagem, tanto de si quanto a oferta ao próximo. Isso 

nos traz a uma realidade não muito vivenciada, não podendo generalizar, porém resgatar. 

É certo que não conseguimos e nem devemos pensar que vivemos só; o que é preciso 

conscientizar-se é de que necessitamos da compreensão ao próximo no âmbito 

relacionamento; assim, conseguiremos desenvolver e avançar ao aperfeiçoamento e 

concretização conosco e com o semelhante. 

Em relação ao crescimento da árvore. Passa pô todo um processo até chegar no topo. E 

uma inspiração. Pois Tudo tem seu tempo pra chegar no sucesso e conquista. 

O grande papel da enfermagem na vida de um paciente, o trabalho em equipe 

Tenho a certeza cada vez mais, que estou no caminho certo pessoalmente e 

profissionalmente, gratidão. 

Palestra maravilhosa, o fato de valorizarmos nosso trabalho. E não esperar a valorização 

de outros 

O conteúdo da live com maior significado para a minha vida pessoal e profissional foi a 

fala da Dr Denise marrone, lembrando que os pacientes são o amor da vida de alguém 

está frase da significado e clareza ao enfermeiro mostrando o real objetivo da profissão 

e faz-nos vislumbrar o qual lindo é o trabalho da assistência de enfermagem. 
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A Enfermagem é a ciência do cuidar, o amor pela profissão. 

Todos os temas abordados foram de estrema importância, mas oq mais chamou atenção 

foi a parte de humanização, pois o paciente não é só um paciente, ele é o amor da vida de 

alguém.. 

A motivação que nos foi passada mediante a essa época difícil que estamos vivendo. 

O tema carreira com propósito me chamou atenção pelo motivo que eu escolhi a 

enfermagem. Este ano perdi minha vó para o CA, que ela lutava contra desde 2015, o 

cuidado que os profissionais de saúde tiveram com ela durante esses anos me inspiraram 

a continuar na batalha para dar aos pacientes uma melhora ou uma qualidade de vida 

maior. Quero buscar ser uma boa profissional e fazer a diferença na vida de pelo menos 

uma pessoa que eu cruzar o caminho e cuidar. 

A importância de sermos ótimos profissionais 

Covid 

Carreira com proposito 

O propósito de cuidar de vidas 

Sobre como enfermagem é importante,e tudo o que estamos vivendo tem um grande 

impacto nas nossas vidas e sobre as experiências das professoras 

A live sobre carreira com propósito,foi bastante inspiradora e motivadora,a história de 

vida e carreira desses profissionais que faz muita diferença na vida de alguém, só nos 

mostra o quando somos capazes de chegar aonde queremos, e ser excelentes 

profissionais futuramente. 

Motivação e a valorização dos profissionais 

É importante sermos e fazermos a diferença na vida do outro,quando cuidamos do 

outro,aprendemos também. IMPORTANTE TER EMPATIA,SE LEMBRAR QUE O PACIENTE 

É UM SER HUMANO,filho de alguém,pai ou mãe de alguém,enfin ter um olhar humanizado 

para cada paciente. 

Parabéns pela live,grata por aprender com a experiência de cada professor. 

Todos são importantes para mim, porem gostei da parte de sermos reconhecidos pelos 

pacientes, apesar de muitos não nos reconhecer ainda. 
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Impactos na vida profissional. 

Sobre como nós mulheres somos muitos fortes, e somos capazes de fazer sim a 

matemática. E as palavras que a Lilian disse fez eu perceber que sou muito bem capaz e 

que esse cuidado que nós mulheres temos são únicos e especiais para nos 

Tudo 

O proposito em se empenhar na carreira, ajudar cuidar e sempre estar disposto a ajudar 

o cliente/paciente 

Uma live muito motivadora para seguir em frente e jamais desistir! 

Eu gostei de tudo 

Assuntos muitos precisos pra nós como futura enfermeiras 

O relato de uma das palestrantes contando sobre sua trajetória desde pequena quando 

ficava nos hospitais, como ela sempre teve essa conexão, e quando cresceu entrou para 

uma área diferente, mas que acabou ainda sim perto dessa área em outro setor 

relacionado a suas formações. Além de falar sobre o bambu, e os impressionáveis 5 anos 

que precisa esperar para crescer apenas o broto ainda pequeno, até chegar na fase onde 

se torna forte e esplêndido, isso me ensinou muito como é bom dar tempo ao tempo. 

Sobre a melhor assistência ao paciente e ao amor a profissão, pois são as chave para 

uma melhor carreira. 

Tudo, cada tema refletiu em determinadas vivencias. 

prevenção e orientação e cuidados na enfermagem 

As experiências profissionais, é sempre bom escutar histórias de superação e como lhe 

deram com determinadas dificuldades profissionais. 

Saúde do enfermeiro 

DA PROF DISSE SOBRE O BAMBU ENVERGA MAIS NÃO QUEBRA,ESTOU ME SENTIDO 

ASSIM HJE ESTAVA A PONTO DE CANCELAR MINHA FACULDADE,POIS TENHO MUITA 

DIFICULDADE EM COMPUTADOR E ESTOU APANHANDO MUITO MAIS TO 

ENVERGANDO PRA NÃO QUEBRAR. PQ COM 46 ANOS NA FACULDADE NÃO TA 

BRINCADEIRA VIU , 

Sobre nossa profissão que estimula mais ainda as pessoas 
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Só me fez mostra mais quanto é gratificante a área da saúde, é que estou no caminho 

certo da minha carreira profissional. 

A importância da profissão e como o profissional tem diversas possibilidades dentro da 

mesma. É de suma importância compreender o nosso papel e entender que não é somente 

uma profissão, pode ser algo além disso quando o profissional tem o entendimento de 

quem é e quem quer se tornar. Ter empatia, profissionalismo e ética acima de tudo. 

Ajudar ao próximo 

Abordagem e enfrentamento à pandemia e a qualificação do profissional mediante essa 

situação 

Num geral o que mais me agregou foram as experiencias citadas, as vivencias, as 

mudanças de pensamentos como pessoa e como profissional, isso é extremamente 

importante, principalmente para nós que logo entraremos na área de trabalho, nos ajuda 

a focar na coisa certas, nos motiva a sermos profissionais melhores, a Live foi ótima e 

ajudou com que eu abrisse meus olhos para outros pontos de vista. 

Conteúdo falando da importância da enfermagem na vida dos pacientes, e o trabalho de 

voluntários fazendo máscaras. 

O conteúdo todo me fez afirmar o que eu quero como carreira. A visão deles de dentro do 

hospital e as motivações que os palestrantes deram me fizeram acreditar cada vez mais 

na carreira de enfermagem oncológica. Acredito que dentro do período que estudamos, 

formar uma carreira com propósito é fundamental para atingirmos o objetivo que 

buscamos dentro da nossa vida profissional. Cada um busca um propósito e assim, que 

cada um busque isso dentro da enfermagem com amor, caráter e respeito ao próximo. 

Eu achei o conteúdo muito bacana e levarei isso para minha vida profissional explicaram 

muito bem tudo tudo bem claro e eu adorei! 

Eu gostei de tudo na live, mais o que a professora Andrée falou sobre qual o proposito o 

que me motivou sobre a escolha de fazer enfermagem... Desde criança eu sempre falei 

que queria ser enfermeira e hoje cursando enfermagem, vejo que cada vez mais estou no 

caminho certo! Quero agradecer pela oportunidade. 

Beleza do cuidar...metáfora do BAMBU devemos ser flexíveis em meio a tempestade, 

pacientes no preparo e desenvolvimento para posteriormente surgir com qualidade na 

atuação profissional. 

Paciente ser o amor de alguém, filho de alguém. 
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Difícil é citar tudo ,mas as palavras da Andree sobre a valorização social , e a citação da 

frase de Charles Chaplin " A persistência é o caminho do êxito". 

Um incentivo pra nós estudantes de enfermagem . 

E também as palavras da Lilian sobre compaixão , que é extremamente necessário e 

relevante para podermos avançar com excelência. 

Foi muito importante participar desta live , ouvir estas experiencias. 

Para nós mesmo valorizar nosso curso, não esperar que os outro valorizem!!! A 

valorização da enfermagem começa de nós mesmo!! 

Carreira com Propósito 

O paciente é importante para alguém. 

Foi ótimo 

O reconhecimento da enfermagem. 

Gostaria de ver em um futuro próximo esse reconhecimento por parte de toda a 

população. Respeito e zelo por esses profissionais. É uma profissão de doação e amor 

que está adoecendo e que pede ajuda, mas não é ouvida. 

Gostaria de agradecer pela motivação para continuarmos a buscar pelo nosso sonho e 

objetivo na vida, e um proposito, para termos paciência pois o caminho e longo mas a 

satisfação pessoal não terá preço , em trabalhar ajudado e cuidando de pessoas na área 

da saúde, enorme gratidão a todos que colaboraram para o acontecimento desta live. 

A Live foi bem produtiva adorei,o que vou levar nunca esquecer de me cuidar. Para eu 

cuidar tenho que estar bem,e a nos profissionais temos que nos valorizar nao esperar 

isso dos outros ! 

Gostei muito de toda palestra, mas as palavras que mais me marcaram foi o depoimento 

da Lilian Schiavo , contando sua história de vida e sua experiência desde criança pelos 

corredores dos hospitais.Me fez refletir de que a enfermagem vai muito além de uma 

profissão e assistência ao paciente, ela também pode tratar a alma. E quando 

conseguimos atingir esse estágio, atingimos o objetivo do que é realmente ser 

enfermagem. 

O propósito de me formar para fazer a diferença e ajudar o próximo 
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BOA NOITE , EU GOSTEI DE TODOS FORAM IMPORTANTE PRINCIPALMENTE DO 

CUIDAR E O RESPEITO. AMO O QUE FASSO. 

SOU DA ENFERMAGEM COM MUITO ORGULHO. 

Fiquei muito emocionada quando uma das palestrantes citou Florence e Ana Neri,que 

foram grandes mulheres na enfermagem, todos os temas foram importante ,mais não 

pude deixar de citar o quando fiquei emocionada com as palavras da palestrante a 

respeito do quanto as mulheres são inteligentes e vitoriosas por termos conquistado 

nosso espaço. 

Todos os temas foram muito importantes e motivacionais principalmente nesse período 

de pandemia, ouvir o quanto nossa profissão faz a diferença como profissionais e seres 

humanos, nos dá força para continuar, obrigada pela live maravilhosa. 

O cuidado para com o próximo. Grande relevância para aprender e entender como cuidar 

e tratar o próximo, seja ele paciente ou não. 

Carreira com propósito foi gratificante ver os professores falando de suas experiências 

pessoais e falando.com tanto amor e carinho dessa profissão. 

Quando escolhermos a profissão certa, a realizamos atividades laborais com prazer, 

colaboramos com a nossa saúde mental, e proporcionamos saúde aos clientes. 

tema. carreira com propósito. 

O propósito de se escolher uma profissão na qual o profissional 

Se envolva de maneira majestosa, tanto no cuidado na questão de enfermagem quanto 

nas diretrizes. Sendo assim quando a escolha da profissão for feita o profissional saberá 

que a profissão escolhida trata satisfação a ele em todos os aspectos mesmo quando 

houver situações que desanimara. 

Portanto a escolha da profissão com propósito trará satisfação e alegria. 

Contudo o bom profissional será aquele que primeiramente estará satisfeito com sigo 

mesmo, para então assim satisfazer as necessidades dos outros. 

A palestra inteira abriu muito minha mente sobre o que é ser um enfermeiro, sinceramente 

eu estava pensando em parar de fazer o curso, mas hoje com essa palestra me mostrou 

um luz que eu decidi continuar o curso a para conseguir ajudar o próximo e tentar fazer 

o melhor possível contribuindo para a saúde. 

Pra mim todos teve significa pra minha vida , onde vou levar pra vida experiência e muito 

aprendizado 
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Gostei bastante do relato da Lilian Schiavo....só que me ajuda a seguir essa carreira é que 

recentemente passei por momentos bem difíceis com a perda da minha avó e foi o que 

me levou a querer seguir na área da saúde, percebi que consigo lhe dar com momentos 

de dificuldades e tensão! Na área da saúde precisamos de profissionais mais humanos e 

acredito que eu possa contribuir muito para nossa saúde. 

A reflexão em forma de poesia pela palestrante Lilian Schiavo me levou a profundas 

reflexões sobre o valor da enfermagem para a sociedade e como eu quero fazer parte 

dessa profissão. A discussão no final da live também me deixou animada, com boas 

expectativas futuras. Grata por essa oportunidade! 

Que o enfermeiro também tem que cuidar de si mesmo e da sua saúde para pode cuidar 

do outro melhor. Porque muitas vezes o profissional se sobrecarrega tanto que esqueci 

que tem que cuidar de si mesmo. 

Motivando cada um de nós a seguir a carreira de enfermeiro. Por que e o que eles falaram 

a persistência e O caminho para o êxito. 

Pois por mais que seja difícil se e o que queremos para nós não podemos desistir na 

primeira dificuldade. 

O relato da Andrée Vieira - Presidente do Instituto Supereco, sobre o desempenho do 

instituto em providenciar kits proteção para comunidades em um momento tão difícil. Por 

já ser formada em Meio Ambiente, ela me mostrou como a minha atual e futura formação 

podem se complementar por um bem maior. 

Tudo que foi abordado 

O quanto é gratificante o reconhecimento 

Todos os temos foram ótimos 

O olhar do profissional para cada paciente. Por que cada ser humano precisa de um 

cuidado específico 

Apenas a palavra "Enfermagem" já tem um significado gigante para mim. Então a live toda 

teve um significado, cada frase. Principalmente quando falam sobre a profissão, o ajudar 

o próximo, escutar, ter sabedoria, paciência e resiliência para lidar diariamente. 
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Peguei a Live pela metade, pois estava de plantão. Mas de onde participei gostei muito da 

máscara que foi citada, e quando falamos ser Enfermeiros trás a tona muitos sentimentos, 

desde Florence aprendemos que o cuidado e a importância em aprender e estar atualizado 

faz toda a diferença. E com toda essa situação vivida pelo Covid 19, tem nos mostrados 

que nunca sabemos tudo, porém o Amor e a Empatia pelo próximo e pelos nossos é nos 

leva a repensar muito sobre nossos conceitos. 

Motivadora e profissionais valorizam profissionais 

Gostei mais da parte que eles falaram, sobre a valorização da enfermagem , que nós 

profissionais , devemos valorizar mais , e não esperar a valorização de outras pessoas , 

pela enfermagem . 

Florence 

O profissional traça seu caminho para o êxito através da persistência. Podemos entender 

que a profissão é algo desafiador e de extrema importância, acredito que a motivação e 

ver outros profissionais mostrando que é possível é encorajador. Nós decidimos que 

profissional iremos nos tornar e temos exemplos para se espelhar! 

Carreira com propósito 

Carreira com propósito 

Motivação total, amo o que faço e com a live de hoje só me mostra que estou no caminho 

certo. Parabéns a todos envolvidos 

Todos os temas abordados foram excelentes e tem um significado especial, me 

mostrando que estou no caminho Certo a seguir Na minha graduação, que a enfermagem 

tem 

Papel fundamental na vida da sociedade, podendo deixar marcas do nosso trabalho na 

vida das pessoas e elas na nossas... 

Os trabalhos feitos das confecções das máscaras e distribuições foi uma ação muito 

importante para conscientização da população 

Carreira com propósito 

Tudo que teve na li e foi e será importante para minha formação profissional. 
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Foi na hora que Lilian falou sobre o bambu, me identifiquei muito com as palavras, e 

começou a passar um filme na minha cabeça quando eu comecei a fazer o auxiliar de 

enfermagem. Depois que me casei eu fui embora para um outro País bem distante, e lá 

não pude exercer a minha profissão, fiquei fora por 10 anos, depois que voltei para o 

Brasil eu comecei a exercer novamente. Foi a onde que decidir a fazer Faculdade de 

Enfermagem, eu AMO essa profissão. 

Tudo que teve na li e foi e será importante para minha formação profissional. 

O tema principal carreira com propósito, pois temos que ter um propósito em tudo que 

formos fazer para que faça sentido, para continuarmos fazendo e fazendo bem. 

Palestra de hoje foi bastante interessante e importante para nosso conhecimento 

profissional, de todas as formas, estão de parabéns! 

O incentivo e o amor que os palestrantes têm pela profissão, me fez sentir mais confiante. 

Tudo que foi falado, principalmente a fala da Denize Marroni foi de grande importante para 

o meu aprendizado e deve ser mais enfatizado sobre carreira de propósito, isso é muito 

importante para nós futuros profissionais ,e maravilhoso ouvir tantas cosias motivados 

desses grandes profissionais . Eu simplesmente amei. Parabéns 

O quão é essencial em nossa vida traçarmos um propósito e nos esforçamos para 

alcançá-lo, independente das dificuldades que aparecerem no caminho. 

A respeito de Florence Nightingale a pioneira no tratamento de feridos em batalhas, que 

devido aos seus esforços e estudos, fundou a Escola de Enfermagem. Do qual a mesma, 

prezava pela educação continuada em âmbito hospitalar para que a vivência com a 

realidade despertasse o amor pela profissão e para que todos nos estudantes 

pudéssemos ter dedicação total. 

O olhar humanizado é muito importante para o cuidado de enfermagem. 

Com a experiência de cada professor irá agregar aprendizado para sua profissão. 

BELEZA DO CUIDAR...METAFORA DO BAMBU, POR QUE COMO FORMANDOS NOS 

IDENTIFICAMOS,COM AS TEMPESTADES, PACIÊNCIA PARA TER UM BOM PREARO 

PARA NOS TRANFORMARMOS EM BONS PROFICIONAIS 

O posicionamento da professora andree 

Respeito 
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Foco na carreira, tudo no final vai ser recompensado então temos q dar nosso melhor 

agora 

Todas 

Gostei sobre a questão de eu escolha, do que você quer ser quando estiver ativo na 

enfermagem. As simples coisas fazem a diferença e nos tornam não só bons 

profissionais, mas seres humanos melhores 

A importância da Enfermagem na saúde. 

Carreira com propósito essa live agregou um conhecimento motivação e determinação 

imprescindível para minha vida pessoal e profissional para ter foco nos nossos objetivos 

quanto pessoal como profissional e acadêmico. 

Em geral o conteúdo abordado na live foi muito interessante, com certeza contribuirá em 

minha carreira profissional, a humanização/ empatia faz a diferença na vida do próximo, 

devemos sempre praticar em todo momento. Parabéns aos envolvidos. 

Poder da enfermagem na vida das pessoas, onde se mostra sua real essência 

Sobre o reconhecimento dos profissionais pós pandemia e sobre desenvolvimento 

profissional 

Todos tiveram muito significado, e trouxe um sentimento muito bom para minha vida, 

principalmente quando fala que todos nós devemos estar unidos, também gostei da parte 

que a professora fala sobre os projeto que eles criaram, para ajudar as pessoas com 

mascaras, com quites e com orientações, é muito gratificante escutar uma palestra que 

traz um sentimento de amor ao próximo. 

Carreira com propósito, tema rico e motivador, para nos fortalecer no objetivo do cuidar 

, ter visão ampla 

Todos, pois temos que ter foco e determinação para chegarmos e alcançarmos o que 

queremos e ser um profissional reconhecido. 

Eu pretendo fazer um doutorado, e achei muito interessante a perspectiva desses 

profissionais, gostei e quero levar pra minha vida acadêmica e de futuro profissional. 

Eu gostei de todos os temas, no qual, irá me ajudar muito no futuro. 
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Foi sobre a situação que esta vivenciando hoje o covid porque estamos vivendo momento 

muito difícil e o enfermeiro sempre em linha de frete preparado para qualquer situação Os 

profissionais da saúde como um todo, encaram desafios como privação de momentos 

familiares, rotina exaustiva de trabalho, responsabilidade pela vida pois vejo isso como 

super heróis da saúde. 

Definição na minha profissão 

motivação, pois ninguém nasce grande,precisamos ser pequenos primeiro e mesmo 

diante de tanta tragédia ,tanta dificuldade estamos tentando e lutando para nao deixarmos 

nossos sonhos perde o rumo, seguiremos a diante e que vocês possa fazer mais lives 

como foi essa motivadora e de grande importância, para nos mostramos que, assim como 

não desistimos de vocês, vocês também não desistiram de nós, parabéns pelas palavras 

pelo profissionalismo, foram claros e objetivos equipe maravilhosa, fiquem bem . 

Todo o conteúdo dessa live foi de extrema importância para mim, ainda mais nesse 

contexto de pandemia, onde infelizmente no Brasil os profissionais da saúde não estão 

sendo devidamente reconhecidos, mas a persistência, que foi um dos temas abordados 

na live caiu como uma semente em meu coração. A enfermagem não é sinônimo de mar 

calmo, haverá muitos momentos difíceis e terei que ser persistente para passar por eles, 

pois o que me motivou e me motiva a continuar nesse caminho é exercer a arte do cuidar 

afim de trazer bem estar e qualidade de vida ao próximo. 

O engajamento do enfermeiro durante a pandemia 

Enfermagem. Tivemos doenças graves na família. 

Enfermagem. Tivemos doenças graves na família. 

Carreira com propósito nos mostra o quanto é importante termos propósito para cuidar 

do outro,não desistir frente as adversidades da profissão, foi importante aprender com a 

experiência de cada professor,inclusive achei muito válida a idéia da Giovanna em relacão 

as máscaras,se todos pensassem desta maneira,teriamos menos lixo no mundo. 

Sempre concordo com a fala da professora Denize em lembrar que o paciente não é só 

um paciente e sim,um ser humano,pai,filho,ente querido de alguém. 

Só tenho a agradecer pela oportunidade. 

Enfermagem. Tivemos doenças graves na família. 

Boa noite, o assunto que foi levantada em relação ao reconhecimento do profissional de 

enfermagem, onde podemos observar, que o segmento vem recebendo uma valorização 
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aos poucos, isso mostra o reconhecimento com o profissional e torna mais gratificante, 

mesmo não precisando do reconhecimento para ser um bom profissional. 

Enfermagem. Tivemos doenças graves na família. 

As dicas e como formar uma carreira, o propósito que você busca para vencer os 

obstáculos. 

A empatia, porque me fez pensar que a empatia na minha formação é um quesito muito 

importante, lindo e que cativa e me motiva a ser uma boa enfermeira e profissional para 

o mundo! 

Para ser bem sincera todos! 

Live Carreira como proposito, e a valorização que estão dando nesses tempos de 

pandemia 

A motivação que nos foi passada mediante a essa época difícil que estamos vivendo. 

Carreira promissora 

O conteúdo que mais me chamou atenção foi profissionais com propósito e sobre outros 

projetos voltados a ajuda a população. 

Me motivou a ser uma pessoa melhor e uma profissional melhor 

Sobre carreira 

Sobre os fatos que está acontecendo atualmente. 

Temos q sempre está aberto a novas oportunidades e conhecimento. 

O motivacional no final foi o principal, mais não posso deixar de dizer que os outros 

assuntos abordados foram excelentes 

As experiências profissionais, pois deu uma ideia de como será o meu futuro e sobre as 

mulheres que iniciaram, principalmente a Ana Nery, por que elas são as nossas 

influenciadoras e referências para a nossa futura profissão. 

Carreira com propósito teve um significado positivo porque isso faz eu amar mais a minha 

profissão pq sei que estou fazendo o bem ao próximo com muito amor e dedicação 
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torcendo para passar por essa pandemia logo e saber que eu contribui para ajudar a 

salvar vidas. 

Acredito que para sermos bons profissionais é preciso entender o início e falar sobre as 

pioneiras de nossa profissão, que é de suma importância, desta forma, tendo um impacto 

direto nas atuações profissionais de hoje em dia, como foi citado. Além, dos relatos 

apresentados, pois auxiliam a nos estudantes a ter um olhar diferenciado para nossa 

profissão. 

Todos os assuntos abordados foram de extrema importância. Atuo na área da 

enfermagem à 15 anos, e essa profissão me faz crescer espiritualmente me tornando um 

ser humano melhor. Temos que ter empatia e cuidar do próximo como se fosse nossos 

familiares. 

O paciente não é somente um paciente, ele é o amor de alguém 

Todos 

O paciente não é somente um paciente ele é o amor de alguém 

Esperança de um amanhã melhor 

Que a nossa profissão estimula mais ainda as pessoas 

Tratar ao próximo com respeito, fazer a diferença e atuar com amor! 

Gestora de educação comunitária e ecoempreendedorismo, fiquei emocionada quando 

ela falou do abraço ao encontrar com outra colega enfermeira. 

Esperança 

A importância do profissional da saúde., serve de estímulo e referência. 

Todos, enfermeiro tá começando a ser valorizado. Vai ser muito mais 

Todos, enfermeiro tá começando a ser valorizado. Vai ser muito mais 

Foi a importância de ser um profissional de enfermagem na vida dos pacientes e do 

reconhecimento em cuidar do próximo, também achei maravilhoso essa ong ajudando 

com os kits de máscara para doação. 

A importância da vida. 
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As vezes podemos cuidar tanto das pessoas e acabar nos esquecendo, e quem vê de fora 

acha ruim, mas eu daria de tudo para salvar vidas! 

o tema que abordava a importância da enfermagem no apoio dado aos pacientes de covid 

na situação em que estamos, sobre o trabalho com empatia e amor ao próximo. 

O conteúdo fala sobre a carreira profissional, isso é mto importante pois sabemos o 

quanto hoje tem pessoas que não fazem por amor é a enfermagem é uma profissão linda 

que tem q amar.... 

O conteúdo fala sobre a carreira profissional, isso é mto importante pois sabemos o 

quanto hoje tem pessoas que não fazem por amor é a enfermagem é uma profissão linda 

que tem q amar.... 

Acho que quando falamos sobre a enfermagem na pandemia é um dos tópicos em que 

nos emocionamos, pois estamos em um momento frágil, lidando com situações frágeis 

não somente no trabalho, pois é um medo que carregamos conosco, medo de contaminar 

quem tanto amamos. 

Carreira com propósito 

Alinhavo de esperança 

O conteúdo abordado pela professora Lilian me fez refletir sobre o que é ser enfermeiro. 

Sempre ouvimos que a enfermagem é continuidade, cuidado, mas de que adianta se não 

fizermos nosso trabalho com amor, se nós mesmos não valorizarmos o nosso trabalho, 

as palavras dela me fez refletir no ser enfermeiro/ enfermeira, não é pra todos, é sempre 

por e com amor. Ouvir que somos admirados e valorizados me fez acreditar e isso me 

impulsionou ainda mais. Sempre reluto comigo mesma que a enfermagem me escolheu 

primeiro e depois dessa live penso: que bom que foi assim!!! O trabalho com amor, amar 

o que faço deixa tudo mais fácil, um muito obrigada no meu dia vale a semana toda, Ser 

enfermeira é para os fortes!!! A live como um todo me impulsionou a não parar e querer 

sempre mais. Obrigada pela oportunidade 

Empatia 

O real propósito da enfermagem para com seu paciente ou bem-estar dele como um todo. 

Realização de ações integradas para grupos de vulnerabilidade 

empatia 
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O assunto abordado sobre o afeto, pois no passado tínhamos medos da tecnologia 

substituir o homem em tudo e hoje em tempos de pandemia percebemos que isso não vai 

acontecer, pois estamos sentindo falta da necessidade do afeto, do olho no olho, do 

carinho 

Ensino a distância 

A dificuldade do processo de pedagogia em um contexto de pandemia isso ajudou a 

refletir bastante 

A fala sobre "querer a floresta sem regar as sementes". É autoexplicativo e pode ser 

levado para todos os âmbitos. 

Gostei muito das falas sobre o projeto criado 

Todas, porém a História do Supereco aonde a Educomunicaçao dando voz e a vez aos 

alunos da comunicação 

O respeito mútuo entre aluno e professor, pois ambos estão passando pelas mesmas 

dificuldades: se adaptar ao "novo normal". 

Em relação ao cuidado com a natureza 

A empatia com as pessoas que estão com dificuldades nesta época 

inovação e superação durante pandemia 

Todo o conteúdo 

Todo conteúdo 

Os desafios da educação em tempos de pandemia 

A primeira parte 

Todos, porque a live foi muito inspiradora e motivacional, cada momento teve o seu 

aprendizado... 

Saber mais sobre os projetos foi muito importante para mim, pois são assuntos que 

devemos levar para a vida, além da sala de aula. 

Foi sobre a importância de ajudar a todos que conseguimos, nem sempre a vida e fácil 

mais temos que continuar lutando. 
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Todos são extremamente interessantes para nossa formação!! 

O conteúdo da live foi de suma importância para o nosso crescimento como ser humano 

e como pedagogo. 

Gostei de quando disseram que nem sempre um certificado vale, mas que dons também 

são importantes. a nossa experiencia de vida conta muito, e ela é a coisa mais importante 

que temos. 

Sobre a solidariedade com as pessoas no meio dessa pandemia 

A importância do cuidado e proteção com quem iremos trabalhar 

O projeto que eles fizeram de distribuição de máscaras. Ótimo exemplo 

Gostei bastante da fala da Anita que menciona sobre a educação ser uma transformação 

social e a importância da reflexão na prática independente da sua profissão. 

Sobre o projeto alinhados com a esperança e sobre o super eco além da questão de 

abordagens diferenciadas para prender a atenção dos alunos 

Sobre os passos da formação acadêmica 

Desafios em tempo de pandemia 

Conhecimento 

Todas as falas foram sensacionais e de grande aprendizado, mas uma que ficou marcante 

é a da Andrée relacionado ao "NÃO NASCEMOS FLORESTA" nascemos sementes, essa 

fala me fez ter uma reflexão profunda ao qual parei para refletir e vi que depende de mim! 

Eu ainda posso dar muitos frutos bons      

A live inteira foi bem didática, uma conversa muito gostosa e tranquila 

Educação durante o Covid. 

Um assunto que me interessou foi sobre o atual momento que estamos vivendo e as 

mudanças que temos que aprender, as dificuldades e aprendizados que estamos 

aprendendo com tudo isso. 

Que não nascemos florestas, mas sim somos sementes que precisamos primeiro criar 

nossa vida e que devemos formar crianças melhores para o mundo e não melhores em 

matérias 
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As Lives têm contribuído muito para com todos, pois tem sido um momento de reflexão 

para todos nós. Parabéns 

Sobre as dificuldades e desafios da adequação as aulas online durante a pandemia 

Uma frase que a Anita comentou "ensinar e aprender é dolorido" me tocou muito, já que 

faço pedagogia. Essa fala me mostrou que por mais difícil que seja, é assim que tem que 

ser, e não significa que temos que desistir apesar da dor e dificuldade. 

Através da live temos mais certeza que educar é uma ato de amor, é que os profissionais 

apresentadores da live, tem amor em cada palavra que disseram . 

Todos em geral ,eu amei de mais a live,mexe  comigo de mais saber o qual bom ver essas 

pessoas de bom coração e eu aprendi de mais sobre essas atitudes,os projetos, e o que 

a tecnologia está fazendo hoje,a ajuda dessa tecnologia nas aulas e o tão bom que é ver 

a família se ajudando mais ,a família unida contra o corona,me inspirou muito essa 

palestra eu gostei muito mesmo, e traz esperança sobre a humanidade e. A superação de 

toda essa dificuldade em geral os problema que temos e como todos se ajuda para 

superar e levar como um aprendizado 

A visão de um professor em relação a esse período de quarentena e com isso afeta o seu 

trabalho, assim como tudo isso pode afetar o psicológico das pessoas, principalmente a 

visão passada com o foco nas crianças e como poderia ser um problema elas voltarem 

as aulas levando em consideração sua inocência e seus impulsos. 

A importância da Educação para a vida 

A parte sobre o instituto com o projeto alinhavo pois achei uma atitude mt bonita e ver O 

carinho com q eles fizeram mas máscaras e tiveram o cuidado tbm se ensinar e manusea 

lá e a lavar as mãos, isso me tocou mt pois é um trabalho mt empático. 

Gostei da fala da professora Andree sobre o protagonismo social, ou seja, que o aluno 

use o conhecimento adquirido na escola na sua vivência. 

Creio que de uma maneira geral as explicações de como é desenvolvida uma carreira, me 

inspiraram a desenvolver melhor minhas habilidades com o objetivo de ter um resultado 

bom como profissional. 

Bom a live contribuiu muito na minha formação acâdemica pois é bem importante saber 

e compreender os desafios que enfrentamos dia a dia, nessa pandemia. 

uma frase que me marcou foi quando a Andrée disse: A educação é um ato de amor... 
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Foi uma live de grande significância, mostrando o lado e as dificuldades enfrentadas em 

nosso cenário atual que estamos vivendo, teve uma grande importância os pontos 

levantados e apresentados pelos professores. 

Todos os conteúdos foram super importantes e tiveram significado para minha vida, mas 

o que mais me encantou foi o projeto desenvolvido pelos professores e voluntários, muito 

bom ver esse ato de amor e de compaixão, no meio de tanto caos. 

A importância da adaptação do trabalho às condições que serão impostas, quaisquer que 

sejam. Por exemplo, o enfrentar das dificuldades que permeiam a educação pré-pandemia 

e principalmente como se adaptar as novas condições (ensino remoto, nova dinâmica 

entre pais e professores, desigualdade presente, entre os alunos, e ainda mais acentuada 

durante o período da pandemia). 

Gostei de todas as falas, mas o que mais me chamou a atenção foi que devemos ser forte 

neste tempo que não é fácil, e persistir sempre evitando desistir e desanimar. Contribuiu 

para minha formação as falas motivacionais, sobre a educação neste tempo de pandemia 

que tanto professores quanto alunos estão enfrentando dificuldades, mas tudo é 

passageiro e em breve venceremos tudo isso. 

Tema sobre a mudança repentina sem preparação de aulas online, acredito que 

influenciou muito todos, assim como professores, os alunos também. 

Porque foi um tema muito humano e que debate exatamente sobre a situação em que 

estamos todos nos passando juntos. 

Essa live foi de grande importância falou sobre essa verdade que estamos vivendo hoje 

é quanto é importante o afeto entres as pessoas o quanto é importante o olho no olho. 

Eu gostei muito de escutar sobre o instituto SUPERECO e suas iniciativas, principalmente 

quando paramos para pensar que vivemos em uma época em que preservar e cuidar, não 

é só importante, é essencial! Ver a trajetória e os desafios que os professores, famílias e 

alunos vem tendo que enfrentar para encarar essa nova realidade, com certeza é algo que 

ficará marcado na minha vida e na minha carreira. O que só comprova aquilo que 

aprendemos ao longo do curso: o professor deve sempre se reinventar, nunca pode parar, 

devemos estar em constante reavaliação sobre nossas próprias ações, sempre buscando 

novos caminhos para o ensino/aprendizagem. 

O tema sobre ter um contato com as pessoas nessa pandemia. É muito importante 

tentarmos manter um contato, ter um acolhimento, para que possamos todos juntos nos 

sentirmos acolhidos e amparados. E principalmente com os professores, que estão a todo 

momento tentando nos proporcionar o melhor conteúdo e apoio, mesmo com o 

distanciamento. 
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Essa live me propôs uma experiência gratificante. Trouxe um aconchego e acredito que 

confortou diversas profissionais em processo de formação neste tempo turbulento que 

estamos vivendo. Mostrou que devemos lidar com as dificuldades mesmo sendo difícil. 

Todos os temas, mesmo nessa pandemia todos contribuindo para uma educação melhor. 

Gostei de conhecer os projetos apresentados pela Andrée, Marcelo e Anita. E um 

conteúdo que teve significado foi a educação para vida, que todo mundo aprende e 

ensina. Que tivemos que sair da zona de conforto positivo por causa da pandemia, 

tivemos que criar possibilidades para passar os ensinamentos e a educomunicação foi 

uma dessas alternativas. Que a educação tem que ser transformadora e passar valores 

para crianças e jovens. 

Por envolver o socioemocional 

A live como um todo foi muito significante, me deu muitas ideias já que estou querendo 

focar meu TCC nesse tema, principalmente na parte que falaram sobre as dificuldades 

que as famílias estão passando, pela falta de internet, celulares, computadores. Estamos 

passando por um momento histórico e precisamos sair dele mais humanos e acolhedores 

como disseram os professores na live. Obrigada pela oportunidade! 

Todo o conteúdo da live teve algo a acrescentar tanto na minha vida pessoal e 

profissional. 

A educação por amor, você pensar nos seus alunos com um olhar como humano, onde 

todos muitos estão sofrendo nessa pandemia com as aulas onlines, muita gente nem 

internet tem, faz a gente refletir um pouco de como somos privilegiados. 

O Cuidado importante com as crianças e o retorno com cuidado as atividades. 

Quando uma das professoras, creio que foi a Andree, falou sobre a volta presencial das 

aulas, ela falou sobre o medo da filha dela e da família sobre isso, como ela não vai deixar 

a filha dela voltar enquanto ela puder trazer o vírus para a casa dela, e explicou como tem 

pessoas no grupo de risco que convivem com ela. Mas quando ela falou que ela perdeu 

membros da família pelo covid e que não queria perder de novo, eu me senti triste, mas 

ao mesmo tempo meio inspirado, pois mesmo com as tragédias familiares recentes que 

ela passou, ela conseguiu se manter firme e forte para falar abertamente com várias 

pessoas desconhecidas sobre. Eu a achei muito forte por isso, e como ela mantem 

fazendo esse trabalho solidário nesta época, e evita que muitas pessoas passem pelo o 

mesmo que ela passou. Diria que essa parte da apresentação me emocionou. 

A sensibilidade dos colaboradores do Instituto em tratar de assuntos tão importantes para 

a nossa vida. Vou levar para a minha vida pessoal e profissional. Me senti muito acolhida 

e tirei várias dúvidas em relação a educação em tempos difíceis. 
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Para mim foi incentivador, me fez sentir o desejo de participar do projeto e de fato fazer a 

diferença na vida das pessoas. tenho meus próprios sonhos e todos eles estão 

destinados a sempre estar aberta a aprender e transmitir, quero e vou ser a diferença. já 

sou um educador do futuro que aprende constantemente e se adapta aos alunos e suas 

necessidades. 

Educar com amor: Nos dias de hoje não podemos só focar no conteúdo, mas educar com 

alma. E o mais interessante é saber que você está regando sementes e que essas 

sementes darão bons frutos, a educação é a melhor arma para ser usada. 

Difícil escolher um só tema, mas tudo teve sua importância e peso. A influência do 

supereco e barlavento na live foi fundamental. 

A palestra como um todo foi extremamente instrutiva para mim 

Foi muito útil por ver a experiencia que todos tiveram e sobre a pandemia também 

Desafio da educação em tempos de pandemia 

Achei muito interessante a fala da professora Andrée Vieira, sobre o ato de amor que é a 

educação, e como esse processo é uma troca, neste período de pandemia se ressalta 

ainda mais a necessidade de se comunicar com maior eficiência com os alunos e entender 

que além de passar conteúdo é importante tratar o emocional e discutir as necessidade, 

angustias, dificuldades de cada um. 

O projeto SuperEco, pois me chamou atenção a solidariedade, o apoio e a caridade dos 

dirigentes do projeto com as outras pessoas nesse momento tão atribulado de 

pandemia.... 

Foi muito interessante e significativa. Quando se falou de educação ao meio da pandemia, 

foi legal ouvir que mesmo passando pelo que estamos passamos estamos aprendendo. 

Amei as palavras da Andree e Anita, passar por esse desafio e saber lidar, adorei quando 

falaram que estamos sempre em transformação, aproveitar a ocasião para mais 

conhecimento, o desafio de criar. Levar a educação na Pandemia, sem ser a tradicional, 

na sala de aula, mas sim a o descarte das máscaras, a educação para a vida, trabalhar a 

educação em cima da realidade, do presente, para tornar crianças felizes, utilizar o 

presente para transformar as crianças para o futuro. Foi uma live bastante reflexiva, 

pontos para pensarmos, foi muito significativa, para a vida pessoal e profissional. 

Bom foi uma live com muitos apresentadores e diversos tipos de temas algo que me 

impactou foi como a sociedade está reagindo com quarentena as mudanças que as 

escolas tiveram que fazer pra continuar o ano letivo para as crianças onde muitas vão a 

escola só pela merenda e muitos pais também são analfabetos ficando difícil a disciplina 

das mesmas mas a sociedade também sofre com as mudanças nessa pandemia 
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Os desafios da educação em tempo de pandemia. Porque com essa Live e tudo que está 

acontecendo no mundo podemos pensar mais em relação a nossa vida, nossa rotina, dar 

mais valor também pelas oportunidades que temos de conseguir assistir aula, ter o que 

comer em casa, ter uma internet, pois muita gente está passando por dificuldades com 

tudo isso que está acontecendo. 

sobre a pandemia, acho que sempre devemos estar preparados para tudo, com nossos 

alunos principalmente pois nunca sabemos o dia de amanhã, nunca sabemos o que 

vamos passar e ter q passar, teremos que encarar e ter ideias para poder ensinar. 

O que me chamou atenção na live, foram os palestrantes falarem bastante do lado 

humano em meio a essa pandemia. Essa live, deu significado ao nosso lado emocional, 

que por vezes ficou apreensivo e abalado com toda mudança. Podemos agora, valorizar 

o quão é importando o social no dia a dia, difícil viver sem abraços e afetos e 

principalmente com nossos alunos. É um momento de se reinventar, como pessoa e como 

profissional, e o mais importante cuidar do nosso lado socioemocional. 

Acredito que todas são de grande valia. 

Acredito que o tema abordado de uma forma geral é muito importante, considerando o 

período difícil que estamos vivendo e que pode (e sem dúvidas vai) influenciar muito no 

futuro, não só da educação, como de qualquer outra profissão. É importante falar sobre 

como vamos superar isso e futuras adaptações na área. Agradeço pela live. 

O assunto da live que eu pude refletir mais foi saber que no momento em que estamos 

vivendo, saber que nem todas as crianças estão conseguindo acompanhar as atividades 

da sua série por conta da dificuldade em que muitos pais estão tendo com relação aos 

meios digitais é algo muito complicado. Tem pais que não conseguem reservar um tempo 

do dia com seu filho para estudar porque trabalha o dia inteiro e quando chega, precisa 

resolver assuntos de casa. Ou também tem pais que tem mais de um filho, e sofre com a 

dificuldade de conseguir dar conta de todos os conteúdos que eles têm que fazer. 

O tema que mais me chamou atenção foi o de educomunicação onde foi falado sobre o 

uso da comunicação que no nosso caso é a internet para a educação durante essa 

pandemia. pra mim foi importante justamente pelo meu curso, eu faço TI onde o sempre 

falamos sobre tecnologia, então saber q esta sendo importante para a educação as 

plataformas usadas me deixa bem contente e animado em relação ao curso. 

A onde fala que todos, nasce floresta. 

A frase que mais marcou para mim nesta live foi "não nascemos floresta",bem essa frase 

veio como um conforto no coração, pois através dela consegui enxergar que na vida não 

podemos apresar as coisas, temos que ir cultivando, cuidando da nossa pequena 

semente, e pensar que através desta semente uma grande floresta pode surgir! 
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Obrigada pela maravilhosa live, foi muito gratificante participar dela! 

Educação e sustentabilidade. O objetivo da década foi de incorporar os princípios e 

práticas do desenvolvimento sustentável a todos os aspectos da educação e da 

aprendizagem; isso implica em particular trabalhar pela inclusão social, a defesa da 

diversidade e a inclusão do tema da sustentabilidade nos currículos e propostas 

pedagógicas, para mim a Live foi de grande valor humano.. 

As dificuldades em relação a tecnologia, a qual alunos, familiares e profissionais estão 

tendo para utilizar as redes de conectividade , como ensino remoto. 

A vivência de conflitos como  voltar a rotina presencial escolar mesmo correndo risco, ou 

esperar e se manter seguro. 

Rever quais as reais importância na aprendizagem, conteúdo significativo. 

Para mim foi um aprendizado muito importante, tano para minha formação quanto para 

minha vida pessoal...Aprendi muito com todos os profissionais de hoje, me senti muito 

acolhida. O instituto super eco maravilhoso, parabéns a todos por todo o apoio. 

O conteúdo por inteiro, pois veio tratar sobre um outro lado da pandemia. O lado que de 

fato deve ter uma importância, o lado humano, trazendo o valor maior para as coisas que 

talvez tivessem ficado um pouco de lado. Profissionais da educação, saúde entre tantos 

outros. 

Gostei de todas as partes, mas o que mais me tocou foram os projetos que o supereco e 

o alinha-vos de esperança realizaram. esses projetos se transformarem em um laço que 

envolve a todos com esperança e isso me fez refletir muito positivamente. 

Todas as falas, de todos os profissionais foram de grande importância, agregando a 

minha formação pessoal e como futura pedagoga, uma das frases que me tocou foi uma 

citação que a Andrée fez, " A PERSISTÊNCIA É O CAMINHO DO ÊXITO". Tendo em vista 

a atuação situação em que estamos vivendo, persistir é preciso, bem como alguns 

sentimentos e atitudes importantes para o bem coletivo, respeito ao próximo e ao meio 

ambiente, empatia, amor e etc, educar para o convívio social. Muito obrigada a todos os 

envolvidos. 

Gostei bastante de os profissionais abordarem a área do psicológico pós- quarentena, 

muitas pessoas estão preocupadas com o conteúdo que as crianças "perderam", porém 

poucas com os psicológicos delas. Achei a atitude de entregar as máscaras para as 

pessoas que necessitavam muito incrível, mostra a solidariedade e a união que precisa 

existir entre a sociedade, ato de total respeito e admiração! Isso para mim é uma lição 

para a vida. 

http://www.supereco.org.br/


 
                                                                                                     

____________________________________________________________________________________ 
 
Sede LN de SP: Rua Maria Cristiano, 72 • São Sebastião • SP • Cep: 11629-263 • www.supereco.org.br  

 

                             

Infelizmente por problemas com conexão não consegui acompanhar toda Live peguei 

mais o final quando falam do olhar menos conteudista na educação quando voltar as 

aulas 

Foi importante quando falou da empatia, sobre colaborar em abrir a câmera na aulas que 

é uma ação que traz conforto pros professores naquele momento, me fez refletir, porque 

as vezes somos ingratos e pensamos apenas em nós, eu mesma nunca quis ligar a 

câmera, acho que nunca pensei dessa maneira, acho que era essa empatia que estava 

faltando, pq eles estão lutando e dando o melhor, acho que seria nosso mínimo de 

contribuição. 

Toda a live significou muito para minha formação profissional, principalmente a fala da 

presidente do instituto supereco. 

O significado maior é sobre o aprendizado que a pandemia nos trouxe, sobre como 

podemos e temos capacidade de se modificar e nos adaptar na vida, em diversas 

situações. E de como a saúde emocional define em muitas coisas o nosso caminhar. 

na parte onde falou sobre o avanço de última hora que os professores tiveram que dar 

em meio a essa pandemia. Isso me ajudou a me mostrar que sempre devemos evoluir em 

quantas áreas pudermos, para que não aconteça (como no caso de alguns professores) 

de não conseguir acompanhar a evolução humana 

Tudo foi maravilhoso principalmente a parte do kit gratitude reconhecendo o esforço dos 

profissionais que estão na frente desta batalha também como está pandemia de uma certa 

forma vez a educação ser trabalhada com a transversalidade 

Durante a live, a Andrée Vieira disse que o processo de educar deve ser sempre 

reinventado. Isso ficou gravado porque, para mim, que ainda estou em formação e tive 

contato com vários pedagogos durante um estágio de 2 anos, pude observar o modo de 

trabalho de cada um. Eu estou sempre pesquisando diferentes maneiras de ensinar algo, 

através de livros, jogos, brincadeiras, e muitas vezes conheci professores que mantém o 

mesmo método há anos e não acham que precisam mudar, muitas vezes até tentaram me 

convencer que só existe um método para ensinar. Essa fala da Andrée me motivou ainda 

mais a estar sempre me reinventando e buscando conhecimento para que eu possa 

passar aos outros. 

O Projeto Alinhavos de Esperança me chamou muito a atenção pelo fato do acolhimento 

nesse momento de pandemia, onde estão ajudando pessoas que não tem condição de 

comprar uma máscara, que nesse momento é essencial o uso. O fato da iniciativa desse 

Projeto só me mostrou que estou no curso certo e que precisamos ajudar ao próximo de 

coração aberto. 

http://www.supereco.org.br/
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O que me chamou mais atenção na Live foi o instituto supereco que eu já conhecia, mas 

não sabia como funcionava o Instituto. 

A sensibilização dos professores em ajudar e alertar sobre o covid e também 

companheirismo para explicações e ensinamentos para sermos grandes professores 

excelente live só gratidão obrigado a todos 

Boa noite, a live do começo ao fim foi ótima, cada fala foi de extrema importância, mas a 

parte da fabricação das máscaras e entregar para as pessoas que precisam foi um ponto 

alto, é um belo exemplo de solidariedade com a população. Outro ponto foi uma pergunta 

que foi feita sobre o que seria mais importante, aprender os conteúdos ou aprender a lidar 

com a pandemia? Uma pergunta que faz parar e pensar. 

A questão do saber/aprender a se adaptar com as novas formas de aulas, por conta do 

coronavírus, o fato das aulas serem remotas. Isso foi significativo pra mim, não somente 

pelo motivo de ter que se adaptar com um novo estilo de vida diante à necessidade do 

afastamento social, mas também a ensinar e aprender dentro de uma nova forma de 

educação voltada para a tecnologia. 

Gostei da parte do projeto do Marcelo me interessei bastante e quero participar 

Sobre a educação nos dias de hoje, achei muito bom e importante conversar sobre as 

aulas e como temos que lidar com isso nos dias de hoje com a pandemia, vemos cada 

vez mais como tudo isso afetou a educação não só no nosso país mas no mundo inteiro, 

e o quanto nós devemos continuar nos esforçando para permanecermos fortes perante a 

tudo isso, ter as aulas online é muito diferente das aulas presenciais, a dinâmica é muito 

diferente, no começo, eu me senti desanimado a continuar, deixei de participar de várias 

aulas, deixei de fazer exercícios passado pelos professores, e hoje estou tentando fazer 

tudo diferente, me dedicar mais, e essa palestra ajudou bastante a me motivar, para me 

esforçar ainda mais pelo curso, pois não adianta o professor passar horas montando uma 

aula ótima, se eu não me dedicar a aprender o conteúdo, gostei muito da palestra, foi 

muito bom ter assistido. 

Gostei quando falou da inclusão, que a internet mudou o jeito de aprender ,pq se não 

tivesse a internet seria muito pior ,vamos pedir a Deus que cuide de todos nós, nesse 

momento difícil , e vamos ajudar os mais necessitados , a vida está muito difícil ,aumentou 

a depressão os conflitos em família o feminicídios professores estão bem antenados 

ajudando a todos .Obrigada 

A importância de renovar os métodos de ensino, principalmente agora, durante a 

pandemia, quando estamos utilizando muito mais a internet do que antes. Vemos que é 

preciso ser muito criativo, ter paciência porque precisamos olhar pro próximo, ver que 

todos estão passando por problemas. 

http://www.supereco.org.br/
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O quão está sendo difícil para os dois lados, professores e alunos, passar por esse 

período 

Motivação 

Diante dos conteúdos apresentados na Live pelos palestrantes, o que mais teve 

significado para a minha vida pessoal foram as reflexões que os palestrantes trouxeram 

nesse momento difícil de pandemia. E na minha formação profissional foi os desafios 

propostos para nós como estudantes nesse momento delicado, e como precisamos abrir 

a nossa mente e mudar de acordo com as oportunidades e necessidades 

Todos, porque a live foi muito inspiradora e motivacional, cada momento teve o seu 

aprendizado... 

Todos, porque a live foi muito inspiradora e motivacional, cada momento teve o seu 

aprendizado... 

Gostei da parte que falamos sobre o ambiente, me chama muito a atenção, e é uma pena 

que nós no contexto geral, não zela pelo o que temos, um planeta tão belo e cheio de vida 

e destruímos tanto. Eu fico chateada quando vejo alguém jogando um papelzinho de bala 

no chão fora as outras coisas que são piores... Acredito que posso abordar esse tema 

com as crianças em sala de aula e falar o quão é bom respeitar a natureza porque 

habitamos no meio dela, e nao seria legal vivermos no em um mundo onde só existe 

poluição, e que eles seria o futuro da nação, então abordaria esse tema pra que eles 

possam entender que é importante zelar pelo ambiente o mundo em que vivemos. 

Na live percebi que não tinha pensando nesse lado de respeito com os professores e 

crianças que trabalho, os sentimentos, os limites, eu estava com um olhar muito em mim 

e nos meus. Acho que faltou esse olhar onde trabalho e ainda não é tarde para mudar 

isso. Do mesmo jeito que tenho minhas angústias, eles também vão ter. Hoje na entrega 

dos kits uma mãe levou a criança, na hora de ir embora, a mãe chamou a criança que 

estava sentada no balanço ela chorou e disse que não queria ir, depois dessa live percebi 

que não era só saudade da parque e sim do dia a dia ali, dos amigos, de estar ali no 

ambiente escolar, da rotina, obrigada! 

Bom. Uns dos temas falado, foi o modelo que os alunos e professores, estão se 

adaptando ao novo modelo de aula via internet. 

Sobre como a pandemia está agindo em nossas vidas, como atrapalhou a todos, como 

está sendo para estudarmos, e como todos estamos nos adaptando a isso. 

Minha internet não estava muito boa e, infelizmente, a maior parte da live travou. Porém, 

uma parte que teve significado para mim, foi quando foi retratado sobre o Alinhavos, pois 

só afirmou mais ainda que a educação está além das escolas. 

http://www.supereco.org.br/
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A educação no litoral ser referência para outros lugares, me fez ver que o esforço dos 

educadores teve resultado e que nós que estamos estudando para sermos professores, 

devemos ter o mesmo empenho. 

Achei muito legal a importância e apresentação do instituto supereco e os desafios 

enfrentados nesses tempos de pandemia, com estratégias e formas positivas de agir e 

pensar nesse momento tão difícil pra todos nós, Inclusive para as crianças nesse modo 

de aula remota. Falas motivacionais vindas de professoras tão queridas. Foi maravilhoso. 

Os desafio da educação em tempo de pandemia foi o assunto central da live, e o que me 

chamou mais atenção foi a fala da Professora Priscila, ao falar do socioemocional, que se 

trata das nossas emoções , exercitar o auto controle, investir na autonomia, praticar a 

empatia e impulsionar o autoconhecimento. 

A internet utilizada para o bem. Em tempos de pandemia a internet nos mostrou ser uma 

aliada quase que indispensável para nossa sobrevivência em isolamento social, isso me 

mostrou a importância do aprimoramento na área tecnológica para minha futura 

profissão. 

O que mais gostei na Live foi poder aprender mais sobre a educação informal, o eixo sócio 

econômico aliado com o empreendedorismo e ver a importância desses espaços que 

integram a comunidade em busca de formação de indivíduos participantes com 

experimentações e transformações, isso tocou muito em mim pois sou moradora próxima 

do Instituto supereco e não conhecia sua sede no bairro. 

A live foi muito boa, nos possibilitando conhecer esse projeto maravilhoso do instituto 

supereco. 

A parte sobre o supereco foi a que teve mais significado pra mim, falando sobre todo o 

processo do Wagner que foi muito difícil, mas mesmo assim ele continuou o caminho e 

se formou. Mostrou pra mim que independe das dificuldades nós temos que continuar 

com nossa luta diária, que tudo acaba se encaixando aos poucos. Uma das partes que eu 

também prestei bastante atenção foi quando disseram sobre a aulas serem on-line pra 

sempre agora, pois estamos no tempo que a tecnologia é muito presente, porém 

discordaram disso e logo após disseram que precisamos do contato físico e visual com 

as pessoas (no qual eu concordo plenamente). Essa pandemia foi muito rígida comigo, 

pois sou uma pessoa extremamente sociável e adoro me encontrar com meus amigos e 

namorado aos finais de semana, isso pra mim era como uma escapatória de tantas coisas 

que ocorrem na vida, sair me ajudava muito a controlar a ansiedade e a depressão e após 

essa onda de epidemia que me jogou contra as pedras eu fiquei muito desnorteada, mas 

essa palestra me ajudou muito, mostrando que por mais que o combate seja difícil a gente 

sempre dá um jeito de vencer. 

A busca pelo aprender constante e a adaptação em situações como essa pandemia. 

http://www.supereco.org.br/
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De ver o lado do outro. De perceber que nem todos tem o acesso que dizem que a 

modernidade de hoje oferece, pois como dito em live, a mãe mt das vezes utiliza o próprio 

celular para emprestar aos filhos para realização das atividades propostas online. E não 

só esse acesso complicado do aluno, mas o quanto o professor teve que se readaptar e 

se renovar para essa situação. Como profissional, se vê que temos que sempre nos 

reinventar a cada situação, a cada aula, aluno, momento etc 

Questão sobre a importância da volta as aulas. Pois será um grande momento e de muita 

importância não só para os alunos, em relação a higiene, conscientização, o cuidado para 

com todos, também e relação da empatia tanto com os professores e funcionários, mas 

entre os próprios alunos. Será uma nova maneira de ver e trabalhar o lado pedagógico, 

profissional, emocional entre outros. Gratidão pela live!       

Gostei mais da parte que eles falaram, sobre a valorização da enfermagem , que nós 

profissionais , devemos valorizar mais , e não esperar a valorização de outras pessoas , 

pela enfermagem . 

Eu acredito que todos tiveram significados de diferentes formas 

Para a minha formação profissional que seria a educação foi muito importante o tema de 

como se adaptar e correr atrás de estratégias de como no meio de pandemia se 

qualificamos com a educação que não pode parar. 

Sobre os desafios da educação em tempo de pandemia, o que mais me chamou atenção 

foi “Criar possibilidades mesmo que não atinja o todo”. Isso tem sido muito necessário 

nesse período de aulas a distância, pois não conseguimos atingir o “todo”, mas podemos 

criar várias novas possibilidades que também podem agregar na educação. 

Comentários sobre como levar a vida a partir dessa pandemia, como conviver com as 

crianças e o que elas pensam sobre 

Não lembro o tema, mas era sobre incentivo. 

pandemia, porque é um acontecimento que todos estão vivendo tendo que se adaptar a 

essa nova rotina de proteção. 

Boa noite achei muito legal quando vejo a dedicação para ajudar as pessoas mais 

necessitados. Estamos aprendendo muito ,muito lindo a dedicação que todos estão tendo 

se dedicando em projetos e transformando muitas vidas . aprendi muitas coisas hoje. 

Muito obrigada a todos. 

Uma das professoras falou que a pedagogia é uma verdadeira missão é estar a disposição 

do outro, pra mim a pedagogia é um processo tanto de ensinamento quanto de 

aprendizado. 

http://www.supereco.org.br/
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A live me motivou muito, principalmente porque estamos passando por um momento 

difícil em que precisamos nos reinventar. Amei conhecer o instituto e todos os projetos. 

quando falado que a pandemia fez com que a vida do estudante ficasse mais complicada, 

achei muito interessante porque sou jovem estudo e trabalho e sem as aulas presenciais 

ficou miais difícil aprender. 

Educar é um ato de amor! 

Acredito que a palestra foi inspiradora no geral. Isto se deve ao fato de perceber 

professores experientes compromissados com os desafios do ensino aprendizado. Com 

isso percebi que profissionalmente e também pessoalmente enfrentamos desafios, mas 

com a união e discussão de ideias conseguimos superá-los. 

Ainda no início quando ela falava sobre ser professor e ter empatia dos ambos os lados 

tanto professor quanto aluno, ainda ela fala algumas frases de Paulo freire que diz que o 

professor também aprende e o professor aprende quando o aluno aprende. 

O que mais gostei na Live foi o educomunicação pois para mim que fiz t.i e me apaixonei 

pela pedagogia dando aula no meu estágio de informática, pude perceber o quanto é 

importante o uso dessa tecnologia em tempos de pândemia e como faz falta esse olho no 

olho com os alunos, acredito que através da educação não formal nos transformamos em 

pessoas com maior acolhimento e participação em trocas de aprender. Estou a 

disposição do Instituto para participar de programas junto a minha comunidade. 

Obrigada. 

Os desafios que estamos passando hoje em dia com a pandemia! E com ele podemos 

pensar como está sendo difícil para todos na educação, na saúde e entre outras 

profissões. Colocar no lugar do outro e não pensar só no “eu” e sim em “nós” como 

sociedade. 

A live citou muitos tópicos importantes, porém acredito que o mais relevante para a 

pergunta é o processo de organização dos professores em relação ao EaD tendo em vista 

que não estavam preparados para tal, contudo estão fazendo o melhor possível para que 

seja agradável a todos para passarmos por esse momento difícil e a partilhação dos 

professores com a gente sobre as situações deles com o corona virus. 

Ao falarmos sobre a educação nos tempos de pandemia o que eu achei importante foi 

primeiramente o fato de abordarem essa parte da vivência social em relação a pandemia 

e os aspectos da educação. Teve um significado, por trazer um conhecimento já 

explicado, mas de um jeito que teve melhor entendimento, por podermos realmente focar 

nessa questão da Educação e ver os positivos e negativos. 

http://www.supereco.org.br/
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Acredito que todos os temas abordados hoje na live foram importantes e que os levarei 

para minha vida profissional 

Teve um momento da live onde a professora diz que na pedagogia a maior e verdadeira 

missão é estar à disposição do outro. E é exatamente isso que eu quero levar para minha 

vida. 

Achei muito significativo quando uma das professoras falou de como a pandemia veio em 

um momento repentino, dormimos de um jeito e acordamos de outro, e me fez refletir. 

Realmente foi assim, mas todos, ou quase todos conseguiram se adaptar ao "novo 

normal" e muitos desafios estão sendo propostos, principalmente para os educadores. 

Então acompanhar as transformações e se adaptar a elas é essencial tanto para a minha 

vida quando para a profissão que eu escolhi de pedagoga 

Sobre como devemos agir diante a uma pandemia 

Podemos dizer que em todos os aspectos, o corona - vírus quando menos esperávamos, 

nos prejudicou, nos adaptamos a conviver com essa situação (a pandemia). entende-se 

que através dessa fase mudamos o nosso jeito de aprendizagem, por exemplo: as aulas 

presenciais se tornaram aulas online e as aulas das crianças tiveram uma adaptação junto 

com os pais. 

Tema; Os desafios da educação em tempos de Pandemia. Eu acredito que a pandemia 

veio ensinar as famílias os valores da educação tanto familiar quanto escolar. Pude ver o 

quanto nos professores somos importantes para o aprendizados das crianças, e posso 

dizer que assim eles não estão aprendendo nada, por que os pais muitas vezes não 

consegue entender ou explicar aquela lição para seus filhos, creio que a pandemia trouxe 

um olhar diferenciado para a escola. 

PANDEMIA, veio para ensinar os valores que a educação tem para a criança. Inúmeros 

setores estão sofrendo para se adaptar e encontrar formas de superar essa situação 

atribulada. A área da Educação não teria como escapar desses enormes desafios, os 

quais mostram o despreparo de toda a comunidade escolar para um cenário em que a 

tecnologia pode ser um instrumento facilitador do processo de aprendizagem. 

Na minha opinião tudo o que foi falado na live é válido para uma formação profissional, 

todas as dúvidas que poderiam vir em minha mente foram saciadas, fora os ensinamentos 

que vieram e caíram como uma luva, agradeço aos professores por dar essa ótima 

palestra. 

Todos, pois foram abordados com muita precisão 

Projeto de Entregar máscaras, pois mostra que realmente estamos todos juntos nessa 

luta, sem distinção alguma. 

http://www.supereco.org.br/
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Gostei bastante pelo fato do incentivo dado aos alunos e os projetos feitos por eles, um 

trabalho voluntário lindo de ver a pessoas carentes. Educar realmente é um ato de amor. 

A parte que mais me chamou a atenção, foi quando a professora falou sobre a pedagogia 

ser uma missão. Na minha opinião, a presença da pedagogia é muito importante na 

formação do ser humano. E como a prof havia dito, a pedagogia é um processo tanto de 

ensinamento quando de aprendizado. Porque todo professor aprende ao educar. 

Uma citação específica que me chamou a atenção, foi : “a pandemia faz com que o 

desempenho na escola, seja incompatível com a vida emocional do jovem”. 

Esta pandemia chegou do nada, e afetou desde um dia normal de trabalho e estudo, até 

um dia de lazer. Isso fez com que muitos desistissem de seus estudos, sonhos e carreiras. 

Poder de certa forma, ver o ponto de vista de um profissional, sobre como essa pandemia 

tem afetado a todos, me fez repensar algumas atitudes. 

Como diz uma citação de Paulo Freire: 

“Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender “. 

Sobre o sentindo da pedagogia 

Primeiramente gostaria de agradecer e parabenizar pela excelente live! 

Tudo que foi abordado na live teve uma grande importância para mim. 

Todas as questões abordadas sobre o protagonismo social e a educação para vida achei 

muito interessante pois o meu TCC que estou na elaboração ele tem como tema: 'O 

protagonismo na educação infantil', então, tudo que envolve esse assunto tem sido muito 

importante pois todo o conhecimento sobre enriquecer mais o meu trabalho e o meu 

saber. Também foi muito interessante conhecer sobre o projeto Barlavento Coworking 

que eu não tinha conhecimento e achei muito legal e hoje em dia toda informação e 

conhecimento são importantes. 

A fala da Anita foi essencial para o momento em que estamos e as questões abordadas 

sobre como a internet revolucionou o contato um com o outro mais que o contato humano 

jamais será substituído e que devemos ter mais compaixão e fé para um mundo melhor e 

nós da área da educação devemos nos adaptar e trabalharmos toda transversalidade 

possível com a futura geração. 

Portanto tudo que foi abordado me trouxe muito conhecimento e me passou mais 

confiança e uma energia muito boa que estamos todos abertos a novas possibilidade e 

juntos como pedagogos e futuros pedagogos devemos fazer nossa parte sempre com 

muita empatia e buscando por uma educação que seja transformadora olhando sempre o 

lado bom e o que podemos aprender com tudo que está acontecendo por causa da 

http://www.supereco.org.br/
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pandemia e que devemos estar aberto as inovações e termos a consciência que o mais 

importante que temos é o afeto e o relacionamento com os nossos alunos e que tudo isso 

servirá para darmos mais valor para o ambiente escolar, para o contato ''olho no olho'' e 

tudo que engloba o meio da educação. 

A fala da Andrée Vieira, quando ela fala que temos que educar as pessoas para o uso da 

máscara. E como esse trabalho voluntário de distribuir as máscaras uniu sentimentos. 

Gostei de tudo por completo. 

A palestrante Andree Vieira, colocou em mesa o assunto: tecnologia e educação o qual 

foi o ponto que mais me chamou atenção levando em conta o momento no qual vivemos. 

Estamos vivendo um momento extremamente difícil não só para nós mas para o mundo 

todo e uma das partes mais afetadas foi a educação pois infelizmente ela foi digamos que 

abalada e na live foi debatido como tudo mudou com a tecnologia, não somente os alunos 

mas também os professores tiveram que se adaptar com esta nova realidade. 

Sobre o trabalho voluntário e como ele é importante nesse tempo de pandemia, é de 

extrema importância oferecermos ajuda e sermos caridosos nesse tempo de crise 

Achei muito interessante quando a Anita citou sobre a pandemia, tudo isso que estamos 

enfrentando, o que podemos levar de aprendizado, os novos métodos de da dar aula, a 

questão dos distanciamento do aprender das crianças, os desafios que os professores 

tiveram que tomar.. e isso me fez refletir de como lidar com esse período tão difícil e 

desafiador. 

Como o profissional deve lidar com a tentativa de suicídio, o que fazer diante dos fatos. 

Em tempos de pandemia, onde tivemos que enfrentar grandes mudanças em nosso dia a 

dia, saber que projetos como o alinhavos da esperança existem, conhecer o empenho e 

sua disposição no auxílio das comunidades mais carentes com o estimulo da produção e 

da distribuição de máscaras na comunidade; o coworking que promove o 

desenvolvimento socioeconômico por meio da questão comunitária, conhecer o trabalho 

com a rádio eco dando voz aos jovens, auxiliando e levando informações nessa pandemia 

é reconfortante e animador. 

Além disso todos estes projetos e temas apontados na live, podem ser abordados em 

aula, temas amplos a serem construídos e debatidos, desde a valorização das 

comunidades, do comércio local, da conscientização do descarte correto de materiais, a 

importância de informação, à empatia. 

Quando falou na parte dos cuidados da criança isso foi uma parte que eu mais identifiquei 

porque ser pedagogo não significa so gostar mais tem que saber cuidar . 

http://www.supereco.org.br/
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Na minha vida pessoas que todos nós temos que ser unidos independente de ter 

pandemia ou sem pandemia temos que aprender a ser unidos. 

A live me motivou muito, principalmente porque estamos passando por um momento 

difícil em que precisamos nos reinventar. Amei conhecer o instituto e todos os projetos. 

A Live foi muito boa, uma das professoras mencionou que educar é um ato de amor e isso 

pode ser notado pelas atividades voluntárias, com o intuito de ajudar e ensinar a 

comunidade, seja como se proteger ou com as oficinas. 

E uma parte bem legal foi “Não nascemos florestas” o que motiva a continuar estudando 

mesmo sendo apenas uma semente, e que aos poucos, regando a semente que ainda está 

debaixo da terra e não se pode vista, um dia chegaremos a nos tornar uma floresta. 

O assunto que mais me chamou atenção na live foi sobre a educação a distância e os 

desafios na educação nessa pandemia. Foi uma live muito boa, pude conhecer mais do 

instituto e o que fazem para ajudar a comunidade. 

O propósito para seguir na profissão 

O conteúdo mais importante foi a respeito de como profissional deve se colocar no lugar 

do paciente, pois ele e o filho, irmão, pai, amor de alguém... Fazer como gostaríamos que 

fizessem por nós... 

A parte que mais me chamou a atenção, foi quando a professora falou sobre a pedagogia 

ser uma missão. Na minha opinião, a presença da pedagogia é muito importante na 

formação do ser humano. E como a prof havia dito, a pedagogia é um processo tanto de 

ensinamento quando de aprendizado. Porque todo professor aprende ao educar. 

Os desafios da educação em tempos de pandemia. 

Os desafios dos professores conseguirem de alguma forma os retornos de pais e alunos 

da educação infantil. 

Todos, porque a live foi muito inspiradora e motivacional, cada momento teve o seu 

aprendizado... 

Todos, porque a live foi muito inspiradora e motivacional, cada momento teve o seu 

aprendizado... 

A forma que falaram sobre a empatia me ganhou. 
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Em relação a volta das aulas, achei muito interessante o olhar sobre a saúde emocional 

das crianças, achei excelente ver esses lados. 

o seu paciente e o amor de alguém, pq devemos olhar como um todo, não somente o 

paciente mas quem está esperando por uma notícia, nem sempre somos portadores de 

notícias boas, mas tentamos fazer o melhor para que soe com sutil ao ouvido desse 

familiar..... eu paciente é o amor de alguém. 

De como a pandemia mudou nossa vida e a dos professores,as diferenças das aulas,a 

formação profissional foi a questão de como teremos que nos adaptar as diferentes 

coisas e diversos imprevistos, achei interessante porque essas mudanças nos fazem nos 

tornarmos melhores, assim evoluindo no mercado de trabalho 

A live foi muito gratificante pra mim. Acho que tiveram muitas coisas que me identifiquei, 

uma live de grande importância. 

Foi de grande importância para mim essa abordagem sobre os desafios da educação 

nesse tempo de pandemia; entender que a própria pandemia é uma aula de todas 

disciplinas e que a mesma mexe com o emocional das crianças de tal forma, me levou a 

refletir bastante e principalmente compreender que Educar é um ato de amor. 

Sim, me ajudou a ganhar conhecimento novos. 

Primeiramente a live foi muito completa e interessante, segundo, o que mais me chama 

atenção é o fato de como nos adequamos a tudo isso e as dificuldades, como os 

professores estão se virando e até mesmo os alunos com um empenho muito bom 

levando em conta que são crianças e se distraem fácil ainda mais em casa, eu tenho um 

irmão de 10 anos, sempre o ajudei e ele sempre diz q está muito difícil, eu vejo que a 

professora as vezes não dá conta por ser muito aluno falando de uma vez, e tudo mais, 

mas mesmo com as dificuldades estão sendo efetivos, mesmo com a dificuldade meu 

irmão consegue aprender e se virar, mas isso também depende muito da ajuda dos pais, 

responsáveis entre outros. Enfim o que me chama atenção é nossa capacidade de se 

adequar as diferentes situações. 

Acredito que os Projetos mencionados me deram um despertar, pois é possível fazer a 

diferença onde estamos inseridos. Como futura professora, penso que muitas realidades 

podem ser transformadas através de pequenas e grandes ações. 

Todos, porque a live foi muito inspiradora e motivacional, cada momento teve o seu 

aprendizado... 

O propósito de cuidar de vidas 

A pandemia no nosso cotidiano 
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Todos, pois são assuntos interessantes que vou levar para minha carreira profissional 

A motivação que nos foi passada mediante a essa época difícil que estamos vivendo. 

A parte que mais me chamou a atenção, foi quando a professora falou sobre a pedagogia 

ser uma missão. Na minha opinião, a presença da pedagogia é muito importante na 

formação do ser humano. E como a prof havia dito, a pedagogia é um processo tanto de 

ensinamento quando de aprendizado. Porque todo professor aprende ao educar. 

A Live foi muito boa, uma das professoras mencionou que educar é um ato de amor e isso 

pode ser notado pelas atividades voluntárias, com o intuito de ajudar e ensinar a 

comunidade, seja como se proteger ou com as oficinas. 

E uma parte bem legal foi “Não nascemos florestas” o que motiva a continuar estudando 

mesmo sendo apenas uma semente, e que aos poucos, regando a semente que ainda está 

debaixo da terra e não se pode vista, um dia chegaremos a nos tornar uma floresta. 

No momento que foi falado sobre a falta que faz ter um contato olho a olho, aquela 

conversa dentro de uma sala de aula, nesse momento que estamos vivendo. 

A Live foi muito boa, uma das professoras mencionou que educar é um ato de amor e isso 

pode ser notado pelas atividades voluntárias, com o intuito de ajudar e ensinar a 

comunidade, seja como se proteger ou com as oficinas. 

E uma parte bem legal foi “Não nascemos florestas” o que motiva a continuar estudando 

mesmo sendo apenas uma semente, e que aos poucos, regando a semente que ainda está 

debaixo da terra e não se pode vista, um dia chegaremos a nos tornar uma floresta. 

Muito produtivo 

Gostei de todos que falaram, e o que me marcou foi as palavras da Andrée, e a citação de 

Charles Chaplin 

"A persistência é o caminho do êxito". 

Para alcançar nossos objetivos seja em qualquer plano de conquista. 

E juntar tbm com a necessidade de compaixão como citou Anita, que é um ser humano 

incrível. 

Que tbm nos trouxe uma grande reflexão sobre a carreira da enfermagem e do ser mulher 

Motivação e incentivo para ser uma educadora em qualquer ambiente e situação. 
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Aprendi nessa live que a educação vai muito além do que pensamos, que a educação não 

é só para aula ou conteúdo, ré para vida, para o mundo, através da realidade de cada um, 

que devemos sempre ajudar um ao outro. 

A empatia, porque me fez pensar que a empatia na minha formação é um quesito muito 

importante, lindo e que cativa e me motiva a ser uma boa enfermeira e profissional para 

o mundo ! 

Gostei muito de conhecer um pouco mais sobre o Instituto Supereco, sobre seus 

trabalhos e projetos que tive o imenso prazer de participar de um Roteiro Turístico 

Caminho das Águas, oferecida pelo Instituto, onde fui privilegiada conhecendo o Sítio 

Arqueológico São Francisco e um pouco de sobre sua história. 

Essa live foi importante e de muito aprendizado, de fora pude observar com mais atenção 

essa situação a qual estamos vivenciando neste cenário atual. Como futura pedagoga 

pude compreender que educar é um ato de amor e passamos por vários obstáculos e 

enfrentamos desafios diários. E vendo tudo isso falando como mãe que estuda, trabalha 

fora e ainda tem que dar atenção a filha nas tarefas vejo que não está sendo fácil nem 

para mim, nem para minha filha e muito menos para os professores, os quais vejo esforço, 

desempenho e dedicação sobre algo que não estavam preparados e que através de tudo 

isso tiveram que se reinventar, se descobrir e desvendar novos dons. 

As histórias de experiências vividas pelos professores e profissionais de saúde, 

acreditando que sempre é possível fazer o melhor para deixar o paciente bem. 
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