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EDUCAÇÃO OLHAR SOCIAL PREPARADO PARA O FUTURO; IAL DISTRIBUI ALIMENTOS E OFERECE ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA ÀS FAMÍLIAS DE APRENDIZES

Alpha on-line garante
aprendizado durante
a pandemia
Mesmo durante o isolamento social, além de
desenvolver estruturas pedagógicas para seu
Projeto Escola, a Alpha Lumen lança soluções
educacionais voltadas a estudantes de todo o país
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
OVALE BrandStudio
@jornalovale

A suspensão das aulas presenciais como medida de
prevenção da pandemia colocou em xeque o modelo
tradicional de ensino, forçando educadores e estudantes a se adaptarem ao
aprendizado à distância.
Novidade para boa parte das
instituições, na ONG Instituto Alpha Lumen, projetos
de educação remota já vem
sendo desenvolvidos há dois
anos. O objetivo: dar acesso
e suporte à educação especializada voltada a estudantes em todo o país com altas
habilidades e de baixa renda.
Assim, a partir das orientações do isolamento social pelos órgãos oficiais de saúde,
o IAL colocou em ação suas
estruturas digitais para compor o ensino remoto com atividades e aulas de interação
em tempo real (síncrona) e
outras com interatividade
disponíveis em tempo integral (assíncrona).
Dentro dessa proposta, desenvolveu a plataforma digital IAL360°. Assim, desde o
dia 23 de março, as turmas
do Infantil ao Ensino Médio,
participantes do projeto “Escola da Alpha Lumen”, seguem suas atividades educacionais de modo remoto, sem
deixar de lado os elementos
acadêmicos, culturais, socioemocionais, científicos,
social, empreendedores e
tecnológicos, que compõe a
cultura e a metodologia do
IAL.
Foi levado em conta ainda
o tempo de adaptação para
essa nova estrutura educacional totalmente digital. Nesse processo, a Alpha Lumen

FRASE

também retomou as atividades
socioemocionais, com o acompanhamento de psicólogos e
psicopedagogos.
Destacam-se o “Papo Reto”,
ação voltada para estudantes,
e as “Rodas de Conversas”,
direcionadas às famílias que
buscam, via diálogo, soluções
para os problemas enfrentados em decorrência da crise
gerada pela Covid-19.
UniÃO fAz A fOrÇA.
Reiterando seu objetivo de
preparar jovens e crianças,
com todo a estrutura cognitiva
e socioemocional necessária
para que possam desenvolver e
gerir seus projetos de vida em
um mundo de futuro inesperado e imprevisível, o IAL tem
fornecido todo o apoio necessário para aprendizes e seus familiares e a equipe de docentes
e colaboradores da ONG nesse
difícil momento.
“Por meio de doações e voluntariado, os núcleos de
apoio estão distribuindo cestas básicas, prestando suportes médico e psicológico além
de providenciarem equipamentos e internet para os estudantes que não tinham essas
estruturas”, afirmou Nuricel

Aguilera, fundadora do IAL.
Física e Mestranda em Tecnologias da Inteligência Digital,
ela compartilha sua experiência no desenvolvimento e utilização prévia de tecnologias digitais nos fazeres pedagógicos.
“A união faz a força”, crava a

profissional, repetindo a velha
máxima. Compõe o projeto
“Clube dos Sonhos”, grande
parte dos 450 aprendizes do
Alpha. Nuricel faz questão de
acompanhar diariamente as
questões e preocupações de
cada uma das famílias.n

“Por meio de doações e
voluntariado,
os núcleos de apoio
providenciaram
equipamentos e internet
para os estudantes
que não tinham essas
estruturas”.
nuricel Aguilera
Fundadora do IAL

ALphA On-LinE

pré-vestibular, cursos e o projeto Alpha Lumen Online: é o
iAL apoiando a educação e os estudantes de escolas públicas
wEB. A nova realidade social
acelerou a implementação
de vários projetos que a ONG
vem desenvolvendo para
atender estudantes de escolas
públicas e crianças em vulnerabilidade, trazendo mais
oportunidades de formação e
crescimento profissional.
Entre as várias ações a serem
implementadas, a Alpha lança
neste mês de junho cursos
on-line gratuitos, entre eles o
de preparação para o Enem
(Exame Nacional do Ensino
Médio), os preparatórios para
as Olimpíadas Científicas,
além de cursos de Mandarim,

divulgação

Inglês, Teatro, Fotografia, Audiovisual, Orquestra e Programação.
Também serão lançados painéis
e mini cursos para professores,

pais e escolas, sobre temas
educacionais da sua expertise,
entre eles: “Altas Habilidades
e Superdotação”, “Educação
Socioemocional e Relacional”,
“Empreendedorismo Jovem”
e outros.
Em julho, o IAL inicia também
o processo seletivo para o
Projeto Escola Online, o Alpha
Lumen Online, gratuito e que
trará ensino remoto de qualidade a crianças de todo o país.
Todas as atividades estão
disponíveis para computador,
tablet ou celular. Informações:
www.alphalumen.org.br, a
partir do dia 15 de junho.
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