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1ª Escala – Atividade 1 

 

Primeiras Palavras 

 

 Estamos retornando às atividades depois da paralização das aulas presenciais no 

mês de março. Nenhum de nós podia imaginar o tamanho do impacto da pandemia em 

nossas vidas. Não só as aulas pararam, mas quase tudo em nosso cotidiano foi atingido 

pelas mudanças exigidas como prevenção ao Covid-19. Não sabemos quando 

retornaremos à vida normal. Já se fala até em “novo normal”.  

 Este retorno às aulas remotas foi uma decisão importante da UFG, pois ainda não 

há previsão de quando será possível às atividades presenciais. Vai ser um grande desafio 

para todos nós, vamos ter que aprender a criar um novo modo de nos relacionar 

(escola/professor/estudante) no ambiente virtual. 

 

O Ensino Remoto 

 

 Quando falamos em Ensino Remoto não estamos falando de Educação à Distância 

(EAD). Esta modalidade tem uma especificidade que difere de um Ensino Remoto 

Emergencial (ERE). A principal diferença é que a EAD é uma opção feita no ato da 

matrícula, já a ERE visa atender uma situação inesperada, visa “remediar” uma dada 

situação.  

 O ERE pode ser realizada de maneira assíncrona, quando professores e alunos 

realizam as atividades sem que estejam conectados ao mesmo tempo. Pode ser dar por e-

mail, chats, redes sociais, aulas gravadas. Já no ensino síncrono é necessário a 

participação do aluno e professor no mesmo instante e no mesmo ambiente virtual. Pode 

ser utilizada uma plataforma como Google Meet, Zoom, Vídeo chamada no WhatsApp, 

etc. 

 No Cepae, por diferentes razões, fizemos opções por começar nosso ERE de 

maneira assíncrona. Portanto, neste primeiro mês de retomada iremos nos comunicar por 

e-mail. Caso haja necessidade, o Cepae também poderá encaminhar cópias impressas para 

os alunos com problemas de conectividade. 

 

As Atividades 

 

 Embora não trabalhemos com o livro didático de Filosofia nas eletivas, para ajudar 

em nossos estudos, em alguns momentos iremos utilizar o livro Filosofando. Portanto 



mantenha-o sempre por perto. As atividades que não envolverem o livro estarão anexadas 

no corpo do texto que vocês irão receber. 

 

O envio das atividades 

 

As atividades serão encaminhadas para vocês por e-mail, e você deverá enviar as 

atividades realizadas também por e-mail. 

 Ao enviar de volta as atividades de Filosofia, você deverá seguir algumas 

orientações: no assunto do e-mail (subject) você deverá escrever sua série, turma, nome. 

Por exemplo: Eletiva FILOSOFIA E CULTURA Evandson Paiva Ferreira. Essas 

informações irão nos ajudar na organização de nosso trabalho, bem como evitar que a sua 

atividade se perca na Caixa de Entrada. 

 

Atendimento 

 

 Nessa primeira etapa o Atendimento também será assíncrono e por e-mail. Todas 

as dúvidas sobre atividades e conteúdos deverão ser encaminhadas por e-mail e, assim, 

criaremos um canal de comunicação que seja eficiente. 

 

 

 

Depois destas primeiras palavras, vamos à atividade... 

 

• Na Eletiva Filosofia e Cultura estamos estudando como a Filosofia pode nos 

ajudar a compreender os processos de criação cultural. 

• Com a pandemia da Covid-19 esta questão não deixou de ser importante. Em meio 

ao caos, o mundo viu emergir novas formas de expressão cultural e a internet teve 

um papel fundamental nesse processo. 

• Vimos lives de cantores famosos e em início de carreira; peças teatrais foram 

encenadas; entrevistas, séries e programas de tv foram gravados a partir de casa. 

• A pandemia, em meio a tantas tragédias, pôs em evidência a importância da 

produção cultural para uma sociedade, bom como urgência de inclusão digital da 

maior parte da população. 

• Não dá para ignorar nada disso daqui pra frente em nossas aulas... 

 

Parte 1:   

 

• Num primeiro momento vamos pensar sobre tudo isso que está acontecendo. 

• Pesquise sobre as criações culturais que emergiram durante a pandemia da Covid-

19 e o papel da internet em sua divulgação. 

 

Parte 2: 

 

• Depois de fazer esta pesquisa, agora você vai responder (forma de texto) à 

seguinte questão: 

o Quais inovações na produção cultural você descobriu em sua pesquisa? O 

que mudou na forma do artista se relacionar com seu público? Como você 

vê a criação cultural (música, teatro, cinema, tv, etc) após a epidemia? Que 

mudanças você pensa que irá acontecer? 

 



 

Fique atento à data de entrega desta atividade. 

Ela deverá ser entregue até o dia 21/09/2020 


