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A prova de Competição USP de Conhecimentos [CUCo] é um desafio aos

estudantes do ensino médio de escolas públicas de São Paulo, com a

finalidade de incentivar os alunos a se ingressarem em universidades

públicas, o CUCo faz parte do programa Vem Pra USP!.

Para os alunos premiados, existe a possibilidade de uma bolsa de estudo

para realização de pesquisa na categoria de Pré-Iniciação Científica, pelo

Programa “Santander Inclusão”, que possibilita a alunos do ensino médio

da rede pública de ensino, a oportunidade de participar de atividades de

grupos de pesquisa na EACH/USP, atualmente, com o tema norteador:

“Equipamentos de Lazer/Turismo: interfaces com a atividade física e a

promoção da saúde em ambientes construídos”.

Introdução

1. Aluno da Escola Estadual  Nossa Senhora Da Penha

2. Aluna da Escola Estadual  Professor Gabriel Ortiz

3. Aluna da Escola Técnica Estadual  de São Paulo Martin Luther King

Figura 1 – Site oficial do CERET

Objetivos 

Após a conversa com o intermediador da instituição, serão feitas as 

conclusões objetivadas da pesquisa.

O mapeamento de informações será feita através do site e da página do 

Facebook da instituição. Será considerado informações coletadas no início 

de Março até a última semana de Junho, dessa maneira será possível 

analisar os interesses da instituição em acolher seu público durante o 

período de quarentena, mesmo à distância.

Como objetivo geral investigar como se deu a promoção de atividades

esportivas no meio digital para pessoas com deficiência no Parque CERET,

durante o período da pandemia da Covid-19, de Março a Junho/2020.

Como objetivos específicos, pretendeu-se avaliar a relevância da

adaptação do ambiente digital para facilitar o acesso de pessoas com

deficiência na plataforma parque e a análise da demanda digital de PCD

(Pessoa Com Deficiência).

Foram realizadas buscas na internet para verificar se o Parque CERET

possui alguma atividade digital voltada para seu o público geral. As datas

das publicações, respostas de comentários em posts e a frequência. Logo,

pode-se constatar que, no meio digital, o Parque CERET é inativo em suas

atividades, haja vista que a página do Fabebook não foi atualizada nos dois

Resultados

últimos anos anos, o que

apresenta uma negligência

nesse meio de interação com

seu público. Ressalta-se que,

apesar da experiência a ser

oferecida por um parque seja

geralmente presencial, é

importante que haja uma

adaptação dessa interação,

para que as pessoas

continuem a ser beneficiadas

pelas práticas oferecidas pelo

parque, mesmo que em casa.

Contudo, não foi observada uma preocupação com o público frequentador

do parque nas mídias sociais. Após inúmeras tentativas falhas de contatar

a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente SP (secretaria

responsável pela administração do CERET) para indagar a respeitos das

questões previamente citadas, foi evidenciada a dificuldade comunicar as

autoridades, impossibilitando que as respostas esperadas fossem

adquiridas.

Para que os objetivos desse estudo sejam alcançados, realizou-se uma

pesquisa nas plataformas digitais e online do parque, bem como o

levantamento de possíveis redes e mídias sociais. O mapeamento das

informações requeridas pelo estudo serão feitas no período entre o mês de

Março e o mês de Junho, objetivando a busca por ações digitais realizadas

pelo Parque CERET para pessoas com deficiência. O intermediador

poderá ser funcionários da gestão do parque, que tem acesso ao

planejamento de ações do parque.
.

Procedimentos Metodológicos
Através das respostas obtidas, pode-se constatar que o Parque CERET

não só carece em atividades para as pessoas com deficiência no meio

digital, mas também não possuem atividades presenciais para esse

público. Enfim, conclui-se que a preocupação das autoridades públicas em

oferecer atividades digitais e presenciais para o público com mobilidade

reduzida é insatisfatória, o que pode contribuir no processo de

marginalização dessa parcela da sociedade.

Considerações finais

4. Vice-diretor  e docente da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH/USP)
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