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RESUMO 
 
Com o crescimento da internet e das plataformas audiovisuais, o ensino foi se espalhando e 
tomando movimento. Começa a ser criado diversos canais voltados para a educação no 
Youtube; Séries , filmes e documentários relacionados às exatas .
a democratizar o ensino, principalmente a Química, com um simples
podemos achar: Vídeos aulas de
uma vasta lista de vídeos com
metodologia. Essa democratização pelo audiovisual chegou até as universidades, que 
passaram a utilizar a graduação a distância 
quatro paredes para estudar Química, pode
pandemia, em que as Escolas Estaduais
recurso mais usado foi o audiovisual. Diversos alunos estudando pela internet, seja com seus 
professores da escola, ou com os professores da internet em
produto, ele também é um processo,
vista educacional. As ferramentas audiovisuais trouxeram esse movimento e a 
democratização, se o aluno deseja aprender sobre funções orgânicas ele pode procurar aulas 
no youtube ; se ele não entendeu e quer aprender através de exercícios , é só dá
clicks que ele chega a videos de exercicios comentados; Se o aluno quiser ele ainda pode ter 
cursinho através de video aulas. O próprio aluno faz o teu tempo e organiza os assuntos que 
ele tem dificuldade ou que prefere
professor ou de livros. Um ponto
tudo pode ser armazenado dentro do
Projeto Ajuda Maninho, que é um projeto sem fins lucrativos e que visa ajudar alunos da rede 
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Com o crescimento da internet e das plataformas audiovisuais, o ensino foi se espalhando e 
tomando movimento. Começa a ser criado diversos canais voltados para a educação no 
Youtube; Séries , filmes e documentários relacionados às exatas .O audiovisual t
a democratizar o ensino, principalmente a Química, com um simples 

de Química ; química para vestibular e etc. O
com professores especializados na área e com uma ótima 

metodologia. Essa democratização pelo audiovisual chegou até as universidades, que 
passaram a utilizar a graduação a distância - EAD.Não é mais obrigatório está dentro de 
quatro paredes para estudar Química, pode-ser esta em qualquer lugar.

Estaduais foram fechadas para evitar a proliferação do vírus, o 
usado foi o audiovisual. Diversos alunos estudando pela internet, seja com seus 

professores da escola, ou com os professores da internet em geral.O audiovisual
processo, e com isso , tem uma dinâmica mais efetiva do p

As ferramentas audiovisuais trouxeram esse movimento e a 
democratização, se o aluno deseja aprender sobre funções orgânicas ele pode procurar aulas 
no youtube ; se ele não entendeu e quer aprender através de exercícios , é só dá

videos de exercicios comentados; Se o aluno quiser ele ainda pode ter 
cursinho através de video aulas. O próprio aluno faz o teu tempo e organiza os assuntos que 

prefere aprender, sem ter que depender 
Um ponto importante, os livros se tornaram digitais, PDF

armazenado dentro do celular. Buscando essa democratização, foi criado o 
Projeto Ajuda Maninho, que é um projeto sem fins lucrativos e que visa ajudar alunos da rede 
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Com o crescimento da internet e das plataformas audiovisuais, o ensino foi se espalhando e 
tomando movimento. Começa a ser criado diversos canais voltados para a educação no 

O audiovisual tem ajudado 
 busca no youtube 

O que vai aparecer é 
área e com uma ótima 

metodologia. Essa democratização pelo audiovisual chegou até as universidades, que 
Não é mais obrigatório está dentro de 

lugar. Nesse período de 
fechadas para evitar a proliferação do vírus, o 

usado foi o audiovisual. Diversos alunos estudando pela internet, seja com seus 
audiovisual não é só um 

dinâmica mais efetiva do ponto de 
As ferramentas audiovisuais trouxeram esse movimento e a 

democratização, se o aluno deseja aprender sobre funções orgânicas ele pode procurar aulas 
no youtube ; se ele não entendeu e quer aprender através de exercícios , é só dá mais alguns 

videos de exercicios comentados; Se o aluno quiser ele ainda pode ter 
cursinho através de video aulas. O próprio aluno faz o teu tempo e organiza os assuntos que 

exclusivamente do 
PDF e áudio Book , 

uscando essa democratização, foi criado o 
Projeto Ajuda Maninho, que é um projeto sem fins lucrativos e que visa ajudar alunos da rede 
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estadual de ensino que tem dificuldades em diversas matérias ( incluindo química) ou que não 
tem condições financeiras de arcar com um cursinho ou com um professor particular. O 
projeto faz uso da plataforma Wix.com , que é uma plataforma que possibilita a criação de 
Sites e Blogs de forma gratuita. Na nossa pagina no Wix ( 
https://ajudamaninho1.wixsite.com/website) , ministramos aulas através de slides , PDF , 
Meet, VideoAula e Lives. Fazemos uso do youtube através do canal 1 mol de possibilidades, 
que é onde fazemos nossas lives e deixamos alguma aulas disponíveis.Com um pouco mais 
de um mês de criação Já alcançado mais de 300 alunos, dentro do nosso site existe o 
acompanhamento individual que nos possibilita a verificação da chegada de alunos novos e a 
verificação do que os alunos antigos tem aprendido. Estamos em fase de criação de um app 
para que seja usada como ferramenta auxiliadora no projeto. 
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