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Em meados de fevereiro de 2020 era re-
gistrado no Brasil um dos primeiros casos da 
Covid-19 ou SarsCov-2. Colocando a popu-
lação em uma situação inédita: o chamado 
Distanciamento Social.  Pouco tempo depois 
os efeitos da pandemia mudaram profun-
damente a rotina dos brasileiros, dentre as 
mudanças tivemos paralisações no trabalho, 
fechamento do comércio e também a sus-
pensão das atividades escolares. 

Momentos de crise sempre impulsionaram 
a inovação da sociedade em diversas frentes, 
dessa forma, visando então compreender 
os efeitos causados nesses estudantes, e  
também apresentar soluções para lidar com 
esse momento, essa cartilha faz-se ferra-
menta de importante reflexão para as trans-
formações sofridas na educação durante 
esse ano de 2020. 

Para elaboração da cartilha, primeiro foi 
realizada uma pesquisa com o objetivo de 
dar voz às crianças e adolescentes como par-

te central do processo educacional, visando 
assim contribuir para a estruturação, plane-
jamento e criação de ações que auxiliem no 
ensino aprendizagem considerando também 
os aspectos emocionais e psicológicos envol-
vidos no processo.

Por meio dela, acredita-se ter construído 
um quadro de como esses estudantes foram 
impactados pela pandemia, levando em con-
sideração diferentes indicadores afetivos, de 
saúde mental e pedagógicos, além de trazer 
uma visão de como lidar melhor com as situ-
ações encontradas. 

O questionário foi disponibilizado aos  
estudantes em um período-chave para  
coleta das informações desejadas via onli-
ne (entre 28 de outubro e 06 de novembro). 
Após 10 dias de pesquisa houve uma partici-
pação expressiva de 59 estudantes de uma 
instituição escolar onde os estagiários de 
psicologia realizaram suas observações de 
forma remota. 

SOBRE OS PARTICIPANTES DA PESQUISA: 

55,9%
dos estudantes se declaram 
do gênero feminino, 44,1% 
do gênero masculino.

84,7%
dos estudantes estão entre 
11 e 16 anos de idade, e 
15,3% estão entre 06 e 10 
anos de idade. 

Estão no Ensino Fundamental e Ensino Médio. 



SOBRE SENTIMENTOS, SAÚDE MENTAL E
APRENDIZAGEM NA PANDEMIA 

Ansiedade
e inquietude são os principais sentimentos 

associados à pandemia (somando 69,4% 
das respostas).

 42,4% média e 22% ruim.

Todos esses resultados demostram as-
pectos importantes para pensar esse perí-
odo de pandemia. Fica evidente que hou-
ve uma mudança radical de estilo de vida.  
A pandemia está relacionada com o confi-
namento compulsório, que exige uma for-
çada mudança de rotina. 

O distanciamento colocou os estudan-
tes em condição de grande ansiedade e 
inquietude, modificando a rotina dos mes-
mos e fazendo com que o aspecto mais im-
portante dessa fase fosse comprometido, 
que é a socialização. Dessa forma sendo 

comum manifestações de desamparo, té-
dio e raiva pela perda da liberdade.

O espaço escolar, a presença física e 
o convívio social são muito importantes 
para a aprendizagem. É na escola que a 
criança convive com os outros, compar-
tilha seus pontos de vistas, apresenta  
argumentos, aceita as diferenças e  
se constrói. Pensando nisso, e nos  
resultados da pesquisa seguem algumas 
breves orientações que pode auxiliar  
nesse ensino, tanto para estudantes 
quanto para professores. 

dos estudantes afirmam que 
o que mais sentem falta 
durante o distanciamento é de 81,4% 

ESTAR COM OS COLEGAS.

segundo os estudantes foi não mais ter que ir à 
escola e em seguida o fato de não poder estar com os 
amigos, totalizando 84,8% dos respondentes. 

A principal mudança

Quanto à aprendizagem houve 
uma variação importante: 

35,6%
 consideram que sua aprendizagem foi boa,



Organizar um espaço com antecedência para participar da aula, 
inclusive decore, deixe o ambiente aconchegante; 

Combinar com os familiares para evitar interrupções durante as aulas;

Evitar as redes sociais durante os estudos;

Criar uma rotina de estudos, definindo o que será estudado cada dia;

Cultivar o diálogo com o professor para tirar todas as dúvidas;

Crie ou participe de grupos de estudo;

Faça resumos e exercícios para compreender melhor o conteúdo;

Não deixe para fazer algo importante de última hora;

Cuide da alimentação, comida pesada causa sonolência, beba bastante água;

Entre alguns minutos mais cedo na aula para testar internet, webcam e áudio;

Não levar para o local de estudo objetos que irão dispersar sua atenção na aula;

Se atentar ao horário de aula;

Manter uma presença ativa/participativa.

AOS ALUNOS:

Que tal fazer um mapa mental? Segue um modelo simples e rápido!

Eu sei.
São tempos difíceis para quem ama de verdade.

Nesse mundo,
Amar virou absurdo ou

Raridade.
Mas chega de tanto faz.

Se não transborda,
Não importa.



Utilizar recursos diferentes como: brincadeiras, música, 
filmes, desenhos, integrando tudo isso com a disciplina e matéria dada, 

isso irá chamar mais a atenção do aluno;

Simplificar a linguagem utilizada nas aulas, enriquecendo 
com exemplos e analogias;

Planejar a aula com antecedência com a ajuda dos alunos de 
forma que a aula possa ser construtiva;

Trazer para aula o dia a dia do aluno combinado com o contexto da matéria;

Pedir ajuda, não se sobrecarregar sozinho;

Reservar alguns minutos para algum conteúdo extra, que pode 
estar ligado ao conteúdo trabalhado ou a demandas que às vezes 

são relatadas por alunos aos professores; 

Solicitar que os alunos permaneçam com a câmera ligada 
sempre que possível, pois além de oferecer acolhimento ao professor, 

aumenta a interatividade entre aluno/professor e aluno/aluno;

Ao terminar uma explicação dar um tempo para os alunos 
expressarem opiniões ou dificuldades;

Compartilhar experiências com colegas professores;

Proporcionar um momento de troca, interação saudável, na 
relação entre os alunos e também na relação professor-aluno.

AOS PROFESSORES:

Eu sei.
São tempos difíceis para quem ama de verdade.

Nesse mundo,
Amar virou absurdo ou

Raridade.
Mas chega de tanto faz.

Se não transborda,
Não importa.

Que tal um pequeno poema para tempos como esse? 

Hudson Menezes
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