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RESUMO INTERDISCIPLINAR COM UMA PROPOSTA DE ENSINO PARA 

OS ANOS INICIAIS PÓS PANDEMIA - RETORNO PRESENCIAL  

Simone Timoteo Pinto de Oliveira1 

RESUMO: 

INTRODUÇÃO: A dificuldade dos alunos em aprender na pandemia e o retorno as 

atividades presenciais com as deficiências de aprendizagem apresentadas e não sanadas 

durante o período remoto.  

OBJETIVO: Este resumo tem como objetivo abordar uma proposta de Ensino diferente, 

mediante os problemas apresentados pela turma do 3º ano Ensino Fundamental anos 

iniciais, visto que é uma turma com 27 alunos e não tiveram aulas presenciais no 2º ano 

durante o ano de 2020 e retornaram à escola já no 4º bimestre de 2021 na turma do 3º ano 

com muitas dificuldades e déficits na aprendizagem.  

METODOLOGIA: Essa proposta teve como ponto fundamental ajudar os alunos a 

entender o que está acontecendo, as aulas antes remotas os pais e familiares ajudavam 

seus filhos em casa, com as atividades enviadas pelos professores e impressa pela escola 

sendo entregues na porta da escola semanalmente; as aulas on line poucos alunos 

participavam dois ou três, pois é uma comunidade de renda per capita baixa que não 

consegue se quer ter um celular bom para assistir as aulas. O método foi desenvolvido em 

um primeiro momento com uma turma. Passada a semana de acolhimento dos alunos, foi 

observado o baixo rendimento da turma sendo assim em três níveis; o nível mais alto nove 

a dez  alunos conseguiam ler e fazer as continhas básicas da matemática; dez a onze  

alunos conseguiam apenas copiar mas não sabiam o que estavam copiando, e seis alunos 

não copiavam do quadro com letra cursiva e também não sabiam o que estava escrito ou 

fazendo; visto a necessidade de intervir para ajudar a turma toda de forma que ninguém 

ficasse prejudicado. A professora elaborou três planejamentos diferentes e dividiu a turma 

em equipes sem mudá-los de lugar somente de forma que ela podia entender, como 

prosseguir com os alunos, dessa forma ela observou que a turma aceitou bem o que estava 

sendo proposto, e foi evoluindo conforme esperado.  
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RESULTADOS E CONCLUSÕES: A proposta foi desenvolvida de forma que não 

excluiu nenhum dos alunos, a professora ajudou a todos da turma,  conseguindo fazer 

com que 80% da turma alcançasse  um resultado satisfatório para encerrar o ano com um 

aprendizado razoavelmente satisfatório. Mediante o cenário atual de pandemia em que 

ainda estamos vivendo é essencial formas alternativas de Ensino Aprendizagem para 

nossas crianças, visto que as famílias estão desmotivadas a ajudar seus filhos nas 

atividades escolares, por não saberem o rumo que vai tomar as aulas. Ao pensar nessa 

proposta tem-se a oportunidade de desenvolver ações pedagógicas que venha promover 

maior autonomia do aluno. Vale ressaltar a importância de um trabalho coletivo e 

interdisciplinar, depende não somente do educador, mas toda comunidade escolar inserida 

no contexto desde o Professor Regente, ao Professor de Educação Física, Biblioteca e 

todos para assim ajudar na aplicabilidade de uma aprendizagem para a vida.  
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