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CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA VIABILIZAR AS AULAS 

PRESENCIAIS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 

 

A Pandemia da COVID-19 ainda não acabou! Completamos mais de 20 

meses e a perspectiva do fim ainda não se vislumbra. Estamos vivendo um 

contexto em que é preciso estar atento aos seguintes aspectos:  

 

- os cuidados não se restringem ao uso de máscara, álcool em gel e 

distanciamento social. Isso é considerado o mínimo para que a contaminação 

não ocorra em larga escala;  

 

- aliado ao impacto da Pandemia da COVID-19, há uma crise política e 

econômica que precariza ainda mais a vida de parcela expressiva de 

brasileiros; 

 

- as pessoas foram e estão afetadas, cada uma a seu modo, pelas perdas, 

incertezas e instabilidades do contexto em que se vive. Portanto, é preciso 

reconhecer que o medo, a tristeza e a insegurança são fontes que impactam 

a saúde mental dos seres humanos;  

 

- considerando o alto índice de afetados pela crise sanitária, há que se cuidar 

para que não ocorra naturalização de situações inaceitáveis, como por 

exemplo, a banalização do sofrimento das pessoas que convivem no espaço 

escolar; 
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- as condições sociais, econômicas, pedagógicas e pessoais presentes antes 

da pandemia se exacerbaram nesses tempos, o que exigirá vigilância para 

que atitudes pautadas na medicalização das questões escolares se 

intensifiquem, penalizando ou culpabilizando os estudantes e respectivas 

famílias; 

 

- várias crianças que, por estarem ausentes da escola, não puderam ser 

alfabetizadas sejam diagnosticadas com Dislexia;  ou aquelas que, 

confinadas em casa, não puderam conviver com pares e  brincar com os 

amigos, sejam incluídas no espectro de autismo ou as que não conseguirem 

permanecer quietas em sala de aula e agora tiverem espaço para correr no 

pátio da escola, sejam taxadas de Hiperativas, ou ainda estudantes do Ensino 

Médio que precisaram escolher entre estudar e trabalhar para levantar o 

sustento da família sejam vistos como desinteressados pelos estudos; 

 

- as desigualdades de acesso foram escancaradas nesses tempos de 

distanciamento social e muitos estudantes sequer tiveram possibilidade de 

participar das aulas, considerando a falta de recursos tecnológicos 

evidenciada pela desigualdade digital.  

 

Diante do exposto, a organização da vida acadêmica na retomada das 

aulas presenciais merecem especial atenção das autoridades sanitárias e dos 

gestores tanto das redes públicas quanto das privadas. Portanto, é necessário 

força tarefa para que este retorno proporcione condições de aprendizagem 

para o coletivo. Para que isto ocorra, sugere-se que:   
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- a retomada às aulas presenciais deve ser compreendida como continuidade 

do trabalho pedagógico que vinha sendo realizado. A escola não parou as 

suas atividades acadêmicas, pois houve esforços dos professores, 

coordenadores, gestores, familiares e alunos para dirimir os prejuízos no 

processo de ensino aprendizagem, adotando  mediadores adequados para 

atender às diferentes realidades da população brasileira;  

 

- o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação foi uma forte aliada 

para viabilizar o ensino e a aprendizagem, portanto, há necessidade de se 

aprofundar as discussões sobre os modos de inserção destas ferramentas no 

currículo escolar, uma vez que elas são instrumentos mediadores que podem 

auxiliar no processo de escolarização;   

 

- o estudo permanente é exigência para a compreensão das diferentes 

dimensões da situação em que se encontra o processo de ensino e 

aprendizagem. É imprescindível que o conhecimento científico oriente a 

compreensão e o delineamento das ações individuais e coletivas na escola; 

 

- a compreensão sobre as diferentes dimensões que atuam de forma 

intersetorial, envolve os campos da Epidemiologia, Educação, Assistência 

Social e Psicologia. Cada qual com sua especificidade, possibilita a 

construção do entendimento e de ações comprometidas em proporcionar 

segurança para a população acadêmica; 

 

- os profissionais da educação adotem posturas de acolhimento, por meio da 

escuta atenta e qualificada da comunidade escolar, considerando o 
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reconhecimento de si e do outro como sujeitos de história, marcados pelo 

impacto do contexto e da pandemia. Portanto, algumas perguntas são 

essenciais, dentre as quais destacam-se: como ocorreu a aprendizagem 

durante de cada um/a no período de distanciamento social em decorrência da 

pandemia? Quem são os/as estudantes que estão retornando à escola? Como 

vivenciaram esse longo período até aqui? 

 

- a aprendizagem seja considerada como um processo consciente, ativo, que 

envolve a unidade afeto-cognição, mediado pela cultura e pelas relações 

sociais. Portanto, torna-se essencial a organização e o fortalecimento de 

redes de apoio, intraescolar e extraescolar, que permita desencadear ações 

comprometidas com a transformação da realidade da comunidade 

acadêmica; 

 

- a atenção e a memória sejam compreendidas como funções psicológicas 

que se desenvolvem por meio da aprendizagem, mediada pela linguagem e 

por outros artefatos culturais disponibilizados pelos educadores (em seu 

sentido amplo) (Vigotski, 2001). Portanto, há que se indagar sobre: os 

instrumentos mediadores da aprendizagem para os diferentes alunos 

matriculados nas salas de aulas? As informações que depreende desta 

indagação serão essenciais para o planejamento dos conteúdos a serem 

ministrados e  recuperados no período de distanciamento social;   

 

- a escola seja apresentada como um espaço de segurança, construído e 

planejado coletivamente, e, que os seus integrantes estejam atentos aos 

eventos inesperados, compreendendo-os como possibilidade do contexto e 
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não como ameaça. Neste sentido, o planejamento de imprevistos deve ser 

incluído na agenda curricular; 

 

- a elaboração de protocolo sanitário epidemiológico, assim como protocolo 

com as diretrizes para a para a retomada de atividades presenciais, 

respeitando as singularidades da comunidade escolar e em atenção às suas 

limitações e potencialidades. São protocolos distintos, mas interligados em 

termos de finalidade 

 

- é imprescindível considerar que o contexto de pandemia não foi um 

produtor de prejuízos irreversíveis aos estudantes, mas certamente resultou 

na interrupção das práticas pedagógicas. Quaisquer percalços que tenham 

emergido nos contextos educacionais, devem ser abordados de forma 

coletiva, respeitando ritmos, subjetividades e levando em conta as 

particularidades dos contextos, evitando incorrer em processos 

medicalizantes na escolarização;  

 

- se promova reflexões pedagógicas junto com os estudantes sobre os 

conteúdos previstos nos currículos escolares, com o objetivo de construir 

planejamentos que atendam às necessidades específicas advindas da 

condições adversas vivenciadas pela comunidade acadêmica;  

 

- Fomente ações que visem fortalecer o vínculo dos estudantes com a escola, 

e em especial, exercer a função de instituição-referência para a comunidade 

escolar.  
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Reitera-se que as aulas presenciais tenham como referência a 

preservação da vida em sociedade, portanto, a escola pode ser um espaço 

para se promover o conhecimento e o desenvolvimento de atitudes éticas e 

comprometidas com o bem-estar do coletivo. O projeto de cidadania torna-

se um potente mediador no enfrentamento das desigualdades sociais.   

  

Indicação de documentos e sites a serem consultados: 

 

1. Campanha Nacional pelo Direito à Educação 

https://campanha.org.br/covid-19/  

 

2. FRENTE PELA VIDA 

https://frentepelavida.org.br/   

 

3. ABRASCO - Manifesto Saúde, Educação e Assistência Social 

https://www.abrasco.org.br/site/wp-

content/uploads/2021/02/Manifesto_EDU_SAUDE_ASSIST_vf.pdf 

 

4. FIOCRUZ 

Recomendações para o planejamento de retorno às atividades escolares 

presenciais no contexto da pandemia de Covid-19 - atualização agosto de 

2021 

https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-atualiza-documento-sobre-retorno-

atividades-escolares  
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5. Um novo começo : acolhimento no retorno à escola em tempos de 

pandemia / Eliseu Gabriel. 

https://pt.calameo.com/books/001068794f5f8f5902bf7  
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