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Estudante: como se preparar para o ERE? 

Na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto, serão iniciadas as aulas do Ensino Remoto 
Emergencial (ERE) no IFMG - Campus São João Evangelista. No boletim de hoje, iremos abordar 
algumas dicas para que o estudante possa se preparar para o início das atividades. 

Se informe ao máximo: Como o ERE é um tipo de ensino novo para todos, é muito importante 
se empenhar em conhecer como ele será desenvolvido em nossa instituição e esclarecer as 
dúvidas. Por isso, conheça bem os horários das suas aulas que já foram divulgados, as 
plataformas que serão utilizadas, as normas e orientações do IFMG. Todas essas informações 
você encontra no portal do campus e no FAQ (Perguntas e Respostas) que foi divulgado em: 
https://www.sje.ifmg.edu.br/portal/images/noticias/2020/07-jul/ere/Informativo_-
_Perguntas_e_Respostas_sobre_o_ERE.pdf. 

Organize-se para o início das atividades: Com o conhecimento sobre o funcionamento do 
ERE, outro passo importante é se planejar e organizar o seu tempo para as atividades. 
Como as atividades estiveram suspensas durante um longo período, pode ser necessário um 
período de adaptação para os horários das aulas. Por isso, já procure adaptar sua rotina 
desde o fim de semana para evitar problemas quanto a isso. Se preciso, procure modificar seus 
horários de dormir e acordar para ir se acostumando à nova rotina e converse com as pessoas 
da sua casa para que não haja incompatibilidade entre as atividades escolares e outros afazeres 
domésticos. Se você não tiver condições de participar das aulas síncronas (ao vivo), é 
fundamental organizar também o tempo para que diariamente possa assistir às aulas gravadas 
ou ler as apostilas. Ter um horário regular para isso pode te ajudar muito. 

Não desanime diante das primeiras dificuldades: Para alguns alunos, os primeiros 
momentos do ERE podem ser bastante desafiadores. Poderão surgir algumas dificuldades de 
lidar com o novo formato. Entenda que isso faz parte do processo e que sempre há 

possibilidades de busca por soluções. Por isso, é importante não encarar 
esses primeiros momentos como obstáculos, mas como um momento de 
aprendizado. Com o desenrolar do tempo e das atividades, você irá se 
familiarizando com o tipo de ensino e muitas das dificuldades poderão ser 
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superadas. Além disso, sempre que houver alguma dificuldade mais específica é importante 
comunicar à escola e buscar os caminhos de comunicação disponíveis para que sejam 
encontradas soluções. 

Se permita experimentar: É essencial compreender que o ERE é um processo temporário e 
emergencial, não é algo que irá durar para sempre. Mas, dentro do atual cenário é a melhor 
forma encontrada pela instituição para que vocês alunos sejam menos prejudicados. Por isso, 
se permita experimentar esse tipo de ensino, se envolva nas atividades e procure 
acreditar que é possível aprender nesse novo formato. É claro que a aprendizagem nesse 
formato é diferente e que toda mudança gera incertezas, mas quando nos abrirmos para 
experimentar o novo podemos nos surpreender positivamente. 

Contribua para o aperfeiçoamento do ERE: 
O ERE é um desafio não somente para os alunos, 
mas também para os professores, para os técnicos 
e para a instituição como um todo. Todos podem 
e devem contribuir para que ele seja aprimorado 
a cada dia. A instituição e os professores estão 
procurando as melhores formas de realizar esse 
novo tipo de ensino. Mas também é muito 
importante saber como isso está sendo recebido 
pelos alunos, a perspectiva dos estudantes nesse 
processo é fundamental. Pode ser que aquilo 
que você está vivenciando neste processo 
seja um aspecto importante para melhorar 
o ERE. Por isso, os alunos podem se organizar 
para fazer indicações de aspectos que possam ser 
adequados e comunicar isso à instituição. 

Auxilie seus colegas e busque ajuda: Embora estejamos distantes fisicamente, é sempre 
bom lembrar que as atividades escolares continuam sendo coletivas. Muito provavelmente os 
seus colegas estão passando neste momento pelas mesmas dificuldades e expectativas. Alguns 
talvez com mais intensidade, outro nem tanto. Mas agora é um momento importante de 
fortalecer esses vínculos. Juntos todos podem encontrar formas interessantes de lidar 
com o ERE e aprender com a experiência uns dos outros. Então, uma sugestão é a de 
criar grupos e formas de contato que permitam essa troca entre alunos, para conversar e 
discutir sobre essa experiência e sobre os conteúdos das aulas. Assim, todos poderão ter mais 
um espaço para apoiar os colegas e buscar auxílio nas dificuldades cotidianas. Juntos, com 
certeza, será mais fácil e prazeroso aprender e lidar com esse novo momento. 

Caso sinta necessidade, pode entrar em contato com o Setor de Psicologia do campus através 
do e-mail psicologia.sje@ifmg.edu.br. 
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