
“Na educação, é preciso acreditar e transformar ideias em projetos” 

Entenda o impacto do reforço escolar, das tecnologias e do brincar em 2020 

 

 

 

Em um ano fora do comum, marcado pela pandemia do novo Coronavírus, 

medos, mudanças e muitas perdas, as formas de ensinar e aprender também se 

reinventaram nesse percurso. Com as escolas fechadas e o ensino remoto 

padronizado como “novo normal”, os professores precisaram se adaptar às múltiplas 

telas e tecnologias, descobrindo novas técnicas, materiais e abordagens com os 

alunos. E o mesmo aconteceu com muitas empresas e profissionais que, até antes da 

quarentena e do lockdown, estavam atuando diretamente nas escolas. 

“Para uma organização que tinha 100% das suas atividades no formato 

presencial, foi uma mudança bem radical e acreditamos que a pandemia deixou 

grandes lições para a área da educação”, afirma Carlos Chinen, responsável e 

fundador da ONG Passatempo Educativo, que lançou em 2020 um projeto online para 

atender as demandas do novo cenário. 

O Reforço Interativo começou a acontecer em junho deste ano e, após seis 

meses de um projeto muito especial – com parceria em mais de vinte escolas dos 

municípios paulistas de Cotia, Campos do Jordão, Mococa e Jandira, além de alunos 

na cidade de Conde, na Bahia – a equipe de educadores encerra as atividades letivas 

com um agradecimento aos profissionais da educação, com o apoio e participação da 



empresa Muda Mundus e a palhaça Bergamota, apresentada ao público pela 

facilitadora e educadora Nayara Albuquerque. 

 

Evento Gratidão: um encontro entre telas 

Convite do evento Gratidão | Por: Passatempo Educativo                

 

“O evento será a oportunidade de agradecimento às parcerias das escolas, 

representadas pelos seus diretores, coordenadores e professores que depositaram 

sua confiança no projeto”, afirmam os organizadores do encontro. A ideia é trazer um 

momento especial a todos, com a leveza e experiência do brincar em cada um dos 

profissionais que se reinventou durante esse ano letivo, apesar de todos os desafios 

e dificuldades. 

A proposta é que, no dia 4 de dezembro, possamos olhar para os nossos 

aprendizados e vivências da educação a partir de outra perspectiva, pensadas no 

olhar brincante, como explica a educadora e facilitadora Nayara, palhaça pelo 

Programa de Formação dos Doutores da Alegria: 

“Uma característica do palhaço e também da brincadeira é se adaptar a todo e 

qualquer espaço, ressignificar situações e sentimentos. Isso foi o que aconteceu com 



todos nós em 2020: foi preciso refazer habilidades e reverter o caos do cenário que 

vivemos”, afirma sobre a linguagem e essência do brincar. 

E qual o papel do palhaço na vivência lúdica da educação? Para entender essa 

referência, é preciso saber que o palhaço está diretamente ligado à criança, podemos 

dizer que ele é uma criança crescida, que brinca com ele mesmo e permite se conectar 

com tudo de uma forma verdadeira. Para a palhaça Bergamota, essa linguagem na 

educação infantil vem como uma potente ferramenta para facilitar a conexão entre 

vivência e aprendizagem. 

Por conta da pandemia e do formato adotado desde o início do projeto, o evento 

final também será realizado de forma online com as escolas, contando com a 

participação de diferentes equipes pedagógicas, agradecendo ao trabalho deste ano 

e lembrando que o Reforço Interativo é um projeto que veio para ficar. A data também 

coincide com as comemorações de vinte anos da Passatempo Educativo, o Dia 

Internacional do Voluntário (comemorado em 5 de dezembro) e o Dia do Palhaço 

(celebrado em 10 de dezembro). 

Para mais informações, entre em contato e acompanhe as nossas redes 

sociais! 
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