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Conectando com a vida 2021 
inicia em formato remoto

O Instituto Luciano Barreto Júnior (ILBJ), responsabilidade social da Construtora Celi, deu início às atividades do Conectando com a Vida 2021, 
no ultimo dia 05 de abril, de forma remota. A nova modalidade é uma adaptação ao cenário criado pela pandemia, que trouxe novas dinâmicas 
educacionais. A decisão foi tomada para que os adolescentes e jovens matriculados não deixem de receber uma formação ética e cidadã de 
qualidade.
Segundo a  gerente e coordenadora pedagógica, Valéria Freire, o momento é de readaptação. “A pandemia nos coloca diante de grandes desafios, 
principalmente na educação, esta exige das pedagogias o rigor necessário para que as aprendizagens se efetivem, sejam elas em Ead, remotas ou 
híbridas. Os tempos que vivemos exige que tenhamos às mãos recursos de ordem didático tecnológica para que possamos dar continuidade ao 
que não podemos fazer presencialmente”, explica, Valéria Freire.
Para a efetivação do processo educativo, os educadores sociais e educandos estão se utilizam de três ferramentas digitais: google meet, google 
sala de aula e o whatsapp. Os mais de 800 adolescentes e jovens vão cursar os módulos de português, matemática, informática e cidadania & 
trabalho, os mesmos do presencial.

Aprendendo com o passado
“Desde 2018 é desenvolvido um trabalho de EaD com o objetivo de dar ao jovem a experiências do ensino à distância isso nos ajudou bastante. 
Em 2020, o ILBJ não parou, pois fizemos uso do WhatsApp como ferramenta de apoio à aprendizagem. Nessa experiência foi possível perceber 
e compreender as possibilidades e potencialidades da utilização do aplicativo. Foi com ele que mantivemos nossos jovens vinculados através de 
um trabalho cuidadoso e comprometido, as dificuldades que se apresentaram estão principalmente relacionadas ao fato de trabalharmos com um 
jovem vulnerabilizado e este ter escassos recursos de internet”, relatou a gerente.


