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RESUMO: Considerando o forte impacto causado pela pandemia do Covid 19 impossibilitando a
continuidade de atividades presenciais nas instituições de ensino, o cenário implicou que se pensasse
em formas de a Universidade se fazer presente no enfrentamento e ainda na vida de sua comunidade.
Frente a essa realidade o Projeto #Mão Lava Outra Mão que integra o Programa #Fica a Dica do CE, traz
a proposição de atividades de apoio, envolvimento, estudo, palestras e reﬂexões em torno da educação
e de problemas sociais durante a pandemia. A expressão “Mão lava outra Mão”, nasce da ideia de que a
comunidade acadêmica do Centro de Educação da UFPE pode ajudar e ser ajudada nesse momento
pandêmico, em que todo esforço de produção e divulgação de conhecimento e ações merecem
reconhecimento e incentivo. Tem como objetivo proporcionar aos graduandos/as participantes do
projeto, a possibilidade de pensar e categorizar atividades de apoio, bem como estruturar momentos
formativos que contribuem com a formação de pessoas, internas e externas à comunidade acadêmica,
que estão em casa no período de isolamento social, a partir de debates sobre temáticas diversas que
envolvem a Educação. Assim, os estudantes e a equipe que integram esta proposta realizarão a busca de
atividades de apoio que serão classiﬁcadas em eixos que envolvem diferentes aspectos para serem
divulgadas no site da ação por meio de links. Também auxiliarão na organização das palestras que
ocorrerão em plataformas online em formato de Ciclos/Webnário. As atividades acontecerão de forma
virtual, utilizando plataformas digitais da própria Universidade.

