EXPÔ APRÍGIO 2020
TEMA: “As novas tecnologias e a inclusão digital em
tempos de pandemia”

VULNERABILIDADE E-SOCIAL E SUAS CONSEQUÊNCIAS
CURSO TEC. SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO-Turma 2ºE
Palavras-chave: Informações, Vulnerabilidade, inclusão, motivacional, saúde
INTRODUÇÃO
Em meio a pandemia, existe hoje, uma nova estrutura
social, formada por meios digitais, que acessam
determinadas informações, privilegiando assim somente
aquele que tem o computador ou smartphone nas
versões mais atualizadas. Esta pesquisa destina-se
apenas a mostrar como a vulnerabilidade digital pode
afetar a saúde. Baseada na comparação a pirâmide das
necessidades de Maslow.
Segundo Chiavenato O ciclo motivacional tem início com
a força de uma necessidade quando não alcançada
sempre provoca um desequilíbrio no organismo
causando um estado de tensão, insatisfação e ou
desconforto
OBJETIVOS
Geral
Contextualizar uma pirâmide e-social em relação a pirâmide
de Maslow
Especifico
Mostrar como a saúde pode ser afetada caso não possua
acesso as informações e aos conhecimentos dentro da
pirâmide e-social. A pirâmide pode auxiliar no comportamento
socio-emocional.

MÉTODOS
Tempo: 4 aulas de 50 minutos
Etapa 1- Apresentação sobre a importância das novas
tecnologias nos tempos atuais. Etapa 2-divisão em
grupos. Pesquisas em sites e revistas sobre valores de
equipamentos que inserem em uma divisão e-social
(iphone, Notebook, PC´s, etc ).
Etapa 3- montar uma apresentação com as pirâmides
indicando a divisão e-social Etapa 4- com os textos
explicativos e imagens indicar a vulnerabilidade esocial e consequentes problemas de saúde.
Recursos- Internet, Softwares aplicativos, Datashow,
Computador, lápis, caneta e papel.

RESULTADOS
PIRAMIDE DE MASLOW: a medida que o indivíduo
passa a controlar necessidades baixas outras elevadas
surgem gradativamente

fig.1 fonte:www.wikipedia.com.br

PIRAMIDE E-SOCIAL
Acentuou-se a divisão após a pandemia, com o uso de
dispositivos de preços baixos que tem vida útil curta, nem
sempre atendendo mais as necessidades virtuais mais baixas
da pessoa. Comprometendo a qualidade de vida e do acesso
ao conhecimento desmotivando até aceitação das aulas.
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De 3.500 até 8.000 Realização
alta tecnologia - acesso
privilegiado

De 2501 até 3500 boa tecnologia aumento do Relacionamento e Estima
Até 2000 baixa tecnologia - acesso aos conhecimentos básicos
Fig 2. Faixa de preços dos smartphones, Computadores e notebooks (autores)
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