
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Garanhuns, 13 de novembro de 2019. 
 

 

 Senhores Pais, 

 

  As turmas do 8º Ano estão vivenciando para a Expo Quinze o projeto intitulado Coevolução: 

homens transformando máquinas, máquinas transformando homens. Na abordagem do tema, tratamos 

das tecnologias da comunicação e do impacto delas para o nosso dia a dia, identificando os ganhos que 

trouxeram, os aspectos extremamente positivos. Contudo, foram analisados também aspectos que não são 

tão bons assim, sendo um deles a hiper conexão.  

  Entendendo que a abordagem não pode ficar apenas no âmbito do discurso, mas precisa ser tratada 

na prática, as turmas assumiram a ideia de um DESAFIO ÀS FAMÍLIAS. Trata-se de uma ação intitulada 

CONECTE-SE COM O QUE IMPORTA!, partindo do princípio sintetizado por William Powers, em O 

blackberry de Hamlet (2012), “para levar uma vida feliz e produtiva em um mundo conectado, precisamos 

dominar a arte da desconexão” (p. 19). A ideia é escolher momentos do dia para fazer algo em família, 

mas também individualmente, marcado pela interação, pela profundidade, pelo lúdico, preferencialmente 

sem que internet seja a protagonista. Considerando que se trata de ações do projeto, caso aceite o desafio, 

pedimos que fotografe um desses momentos e envie a foto impressa na medida 10x15, para que seja 

exposto na Expo Quinze, na seção intitulada “DESCONECTOPIA”. 

     Além de assumir também o desafio, os estudantes listaram algumas possibilidades de ação, como 

sugestões para as famílias, a saber: jogar; brincar; passear; ajudar em casa; conversar em família sobre 

como foi o dia; não mexer no celular durante as refeições; não mexer no celular, pelo menos, uma hora 

antes de dormir; limitar o tempo em redes sociais, ligando o despertador; realizar leitura individual e em 

família; não usar o celular ao acordar; realizar passeios em família e combinar de não usar redes sociais 

durante a programação; conversar mais para fortalecer os vínculos familiares; em momentos de tédio, 

ler, realizar tarefas domésticas, brincar em família.  É claro que as possibilidades não se restringem a 

essas atividades. Usem a criatividade e construam suas opções.   

  Desta feita, o(a) senhor(a) está sendo convidado(a) a unir-se a seu(sua) filho(a) nesse desafio em 

família, em nome do envolvimento, da profundidade das relações, das interações saudáveis e necessárias 

para o desenvolvimento dele(a) e fortalecimento dos laços que, certamente, lhes une.  

  Desafio aceito? 
    

Felipe Pontes 

Renata Tenório 

Daniella Barbosa 
  Professores Responsáveis pelo Projeto 


