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Sequência das aulas de Convivência para o
acolhimento dos alunos no início do ano e eleição
das Equipes de Ajuda
Encontro 12

COMPREENDENDO OS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA VIRTUAL

Docente,
Sabemos o quanto os problemas de convivência virtual vêm afetando todos
nós. Potencializados pelo quadro de pandemia que estamos vivendo e pelo
aumento na demanda sobre essa convivência, esse problema nos aflige cada
vez mais.
Entendendo a importância e, muitas vezes, a dificuldade da compreensão
deste tema, sugerimos o estudo prévio, com o apoio dos materiais:
TOGNETTA, L. R. P. (org). Passo a passo da Implementação de um
Sistema de Apoio entre Iguais: As Equipes de Ajuda. 1ª edição.
Americana/SP: Adonis, 2020.
BOZZA, T. C. L. O uso da tecnologia nos tempos atuais: análise de
programas de intervenção escolar na prevenção e redução da agressão
virtual. 261 p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas,
Faculdade de Educação, Campinas, SP. 2016.
Disponível em: http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/305317
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Objetivos

Refletir detalhadamente acerca dos problemas de convivência virtual, bem
como conhecer e aprofundar quais são as características de cada um deles.

Antes da aula – Preparo prévio do(a) professor(a)

Para dar início a aula, o professor ou a professora deverá retomar o que foi
trazido nas discussões do encontro anterior. Sugerimos que se utilize o
quadro conceitual que foi construído para essa retomada.
Após essas discussões, o professor ou a professora utilizará o vídeo do
“Cyberbullying: violência virtual machuca”
(https://www.youtube.com/watch?v=mWQoikd72A4&t=1s)

Durante a aula

Para iniciar as discussões, sugerimos que o professor faça uma reflexão
coletiva sobre o que todos sentiram ao ver o vídeo, e de que forma podemos
analisá-lo.
Após isso, dividir a turma em pequenos grupos, não mais que 4 ou 5
pessoas. O tempo desse trabalho não deve ser maior que 10 minutos.
Solicitar aos alunos que anotem o que for discutido, pois esse conteúdo será
apresentado à turma no momento seguinte.
Cada grupo discutirá, a partir das pesquisas realizadas como tarefa, os
problemas de convivência virtual.
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Discussão do tema em aberto

Após decorrido o tempo da discussão em pequenos grupos, a turma retorna
ao ambiente principal. Nesse momento é necessário que os alunos tenham
um espaço para socializar o que foi discutido e apresentem as pesquisas
realizadas.
A partir das ideias trazidas, o professor deve aprofundar as reflexões fazendo
uma síntese dos principais conceitos.
Sugerimos também, que os alunos, juntamente com o professor, sejam
convidados a criar um quadro conceitual ou esboço contemplando os
principais pontos do que estudaram.

Exemplo para o quadro conceitual:

