››› Inspire-se

ARQUVIO PESSOAL
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››› Bruna está no 3º ano do Ensino Médio e faz questão de dar apoio a outros alunos com a sala de aula Resumindo

Empatia em meio à pandemia:
quando todos aprendem juntos

Aluna do Colégio
Farroupilha, Bruna
Zanini disponibiliza seus
resumos a todos na web
IGOR MORANDI

E

m momentos de fragilidade
como o da pandemia do novo
coronavírus, atos mais humanos são comuns. A empatia é instigada pelos sentimentos que
nos deixam mais sensíveis ao presenciar a necessidade de ajuda ao próximo. E é isso que proporciona mais prá-

ticas solidárias como a da estudante
Bruna Zanini, do Colégio Farroupilha,
de Porto Alegre.
Bruna está no 3º ano do Ensino Médio, e desde o 9º ano do Ensino Fundamental, produz resumos bem coloridos
e visuais – como ela mesmo diz, o que
facilita na hora de compreender os conteúdos. Com o distanciamento social,
ela decidiu disponibilizá-los por meio
da plataforma Google Classroom, uma
sala de aula virtual que recebeu o nome
Resumindo.
Essa ideia não veio com a Covid-19.
Bruna conta que a pratica há anos – no
entanto, colocaria-a em ação depois
que concluisse o Ensino Médio, mesmo
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já compartilhando com os colegas. Mas,
pensando em uma forma de contribuição durante a quarentena, ela decidiu
disponibilizar os resumos agora.
“Este momento me fez refletir um
pouco porque, como eu, muitas pessoas estão se preparando para o vestibular e, no fim do ano, vamos fazer a
mesma prova. Então eu gostaria de dar
apoio aos outros alunos e dizer que estamos juntos nessa”, explica Bruna.
Hoje, o Resumindo já conta com pelo
menos 125 resumos de disciplinas cursadas nos últimos três anos. A única não
contemplada é matemática, porque, segundo ela, esse aprendizado necessita
da prática de exercícios.
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“Eu sabia que, agora, mais do que
nunca, teríamos que nos ajudar de aluno para aluno, em especial os de escola
pública, porque acredito que eles podem
ter mais dificuldade para se adaptar à
falta das aulas presenciais”, avalia Bruna.
E é fato que, por falta de recursos ao
ensino público, as aulas eram essencialmente presenciais nos tempos ditos “normais”. Mas, agora, por conta da
pandemia, isso mudou. Desta forma, o
Resumindo é, além de uma grande ajuda didática, uma adaptação às novas
formas de aprender.
A ideia inicial da estudante era colaborar somente com estudantes da rede
pública. Inclusive o contato inicial se deu
com professores do ensino público que,
em meio à pandemia, estão trabalhando
com o Google Classroom. Mas ela repensou e está disponibilizando a todos:
“Acredito que este é um momento em
que todo mundo, independentemente
da escola, pode precisar de uma ajuda a
mais e se beneficiar com o projeto.”
Durante o período de produção desta
reportagem, o Resumindo deu um salto
de 68 para 85 estudantes, em um fim
de semana, sendo mais de 80% alunos da rede pública. Número que pode
crescer mais ainda nos dias que estão
por vir, assim como o volume de resumos. Conforme Bruna produz os conteúdos do seu último ano na escola, fará a
disponibilização no Resumindo.
Ela sabe que não há tempo a perder.

Para participar
A sala virtual é dividida por disciplinas,
em que cada aba recebe resumos do
9º ano do Ensino Fundamental ao 3º
ano do Ensino Médio, todos em PDF e
disponíveis para baixar.
l Você sabe de alunos que poderiam
participar?
l Mande um email para
bruna.resumindo@gmail.com
l Depois é só preencher o formulário
recebido e ter acesso aos conteúdos.

››› Materiais da estudante vão
para a plataforma Resumindo

BRUNA ZANINI,
estudante

“Este momento me fez refletir
um pouco porque, como eu,
muitas pessoas estão se
preparando para o vestibular
e, no fim do ano, vamos fazer a
mesma prova. Então eu gostaria
de dar apoio aos outros alunos e
dizer que estamos juntos nessa”.
“Eu sabia que, agora, mais do
que nunca, teríamos que nos
ajudar de aluno para aluno, em
especial os de escola pública,
porque acredito que eles podem
ter mais dificuldade para
se adaptar à falta das aulas
presenciais”
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