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RESUMO: No final de 2019 surgiu um novo vírus chamado CoronaVírus (Sars-CoV-2) que 
provocou o isolamento de muitas pessoas em suas casas. Por conta da pandemia as crianças e 
adolescentes começaram a ter aulas remotas e isso prejudicou muito os alunos, tanto no processo 
de aprendizagem quanto em sua saúde mental. Muitos estudantes, como as crianças do 1º e 2º 
ano, estão no processo de alfabetização e o ensino remoto não é o mais adequado, além de 
diversas adversidades que podem ocorrer como a instabilidade na conexão com a internet, falta 
de interação com outros alunos e outras distrações que podem haver no ambiente familiar. Sendo 
assim, o projeto teve como objetivo analisar o impacto que os alunos do Ensino Fundamental II 
podem ter em seu aprendizado com o contexto pandêmico que o mundo está passando. 
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INTRODUÇÃO  

O início do atual surto de coronavírus (SARS-CoV-2), causador da Covid-19, houve 

uma grande preocupação diante de uma doença que se espalhou rapidamente em várias 

regiões do mundo, com diferentes impactos. De acordo com a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), em 18 de março de 2020, os casos confirmados da Covid-19 já haviam 

ultrapassado 214 mil em todo o mundo. O impacto causado pela pandemia do coronavírus 

vem impondo drásticas mudanças na rotina da população mundial. Diversas áreas foram 

atingidas por essas ações, entre elas, a Educação. Logo após a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) declarar pandemia de coronavírus, o Ministério da Educação passou a 

definir critérios para a prevenção ao contágio do Covid-19nas escolas. O desafio 

fundamental da educação brasileira passou a ser a adequação ao novo cenário imposto 



pela pandemia. Uma das medidas tomadas foi a inclusão da EAD nas escolas 

como alternativa à interrupção das atividades presenciais, para as atividades remotas 

(online ou EAD) para a prevenção ao contágio do Covid-19 nas escolas. O desafio 

fundamental da educação brasileira passou a ser a adequação ao novo cenário imposto 

pela pandemia. Uma das medidas tomadas foi a inclusão do ensino remoto nas escolas 

como alternativa à interrupção das atividades presenciais. 

OBJETIVO  

 O objetivo do trabalho é verificar as dificuldades e as facilidades da adaptação dos 

alunos do Ensino Fundamental II ao ensino de forma remota. 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

 Mais de 1,5 bilhão de alunos e 60,3 milhões de professores de 165 países foram 

afetados pelo fechamento de escolas devido à pandemia do coronavírus. Nessa crise 

mundial, educadores e famílias inteiras tiveram que lidar com a imprevisibilidade e, em 

benefício da vida, (re) aprendemos a ensinar de novas maneira. Apesar de todos os 

alunos sentirem os efeitos da pandemia, no Ensino Fundamental 1 este efeito pode ser 

maior pois os alunos tem mais dificuldade com as plataformas digitais de ensino.   

MATERIAIS E MÉTODOS 

 Para realização desta pesquisa a metodologia foi dividida em etapas. Na primeira 

etapa foi realizado um aprofundamento teórico sobre a pesquisa, ou seja, buscou-se 

informações e curiosidades sobre o tema abordado. 

 A segunda etapa da metodologia consiste em elaborar um questionário no 

formulário do Google Forms contendo perguntas objetivas sobre o tema que será aplicado 

aos alunos do 7º e 8º ano do Colégio Interativa em Londrina (PR). As seguintes perguntas 

foram utilizadas: 



Você tem acesso fácil a internet?                         

Você está conseguindo entender as matérias?                                                                                                                          

Quais são suas maiores dificuldades?                                                                                                      

Com qual frequência suas aulas travam?  

O seu ambiente é organizado? 

Existem coisas que tiram seu foco nesse ambiente? 

Você se sente confortável nesse ambiente? 

Você tem espaço para realizar suas atividades? 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foi possível verificar por meio do formulário aplicado para o 7° e 8° ano, de uma 

forma geral, que a matéria que tiveram mais dificuldade foi a matemática,  visto que 36,8% 

dos entrevistados assinalaram essa disciplina. Além disso foi possível constatar que a 

grande maioria prefere aulas presenciais para fazer a assimilação dos conteúdos de forma 

satisfatória. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através desta pesquisa concluiu-se que a pandemia de Covid-19 alterou 

drasticamente a rotina escola e, mesmo após todos este meses, ainda alunos e 

professores estão se adaptando. Em relação à essa pesquisa espera-se em uma futura 

etapa estabelecer um comparativo entre os alunos do Fundamental I e II para verificar se 

apresentam perfis semelhantes. 
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