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RESUMO 

A pandemia de COVID-19, doença provocada pelo novo coronavírus, teve início na 
China ao final do ano 2019 e se espalhou rapidamente para todos os continentes, 
trouxe consigo diversas mudanças na rotina diária de bilhões de pessoas ao redor do 
mundo, da mesma forma que expôs o despreparo das escolas públicas e também 
privadas quando da necessidade de interromper o planejamento normal para adotar 
um modelo de ensino remoto. Uma das preocupações que a pandemia traz à tona 
está relacionada ao desempenho escolar das crianças e adolescentes, que tiveram 
suas atividades educativas presenciais interrompidas de maneira brusca e não 
planejada. Neste sentido, observa-se a necessidade de entender qual é o impacto da 
pandemia no desenvolvimento dos alunos, delimitando a pesquisa aos que 
frequentam a educação infantil, mais especificamente a pré-escola, período escolar 
composto por crianças com idades entre 3 e 6 anos. Neste documento são abordados 
os resultados de uma pesquisa bibliográfica, onde busca-se embasamento para a 
compreensão de questões relacionadas à Educação Infantil em geral, à Pré-Escola, 
ao desenvolvimento da criança que a frequenta e à pandemia do COVID-19. Em 
seguida, expõe-se o resultado de uma pesquisa do tipo formulário de perguntas e 
respostas, o qual foi encaminhado a professores de pré-escola de toda a rede 
municipal de ensino da cidade de Fraiburgo no estado de Santa Catarina. O objetivo 
da pesquisa foi identificar as dificuldades encontradas pelos professores e alunos nas 
aulas remotas e entender qual é a visão do professor em relação ao impacto destas 
no desenvolvimento do aluno. Deste modo, busca-se avaliar se há, de fato, 
implicações no processo de aprendizagem e se a criança poderá sentir impactos 
negativos durante sua vida escolar. 

 

Palavras-chave: COVID-19. Educação infantil. Ensino Remoto.  



 

ABSTRACT 

The COVID-19 pandemic, a disease provoked by the new coronavirus started in China 
at the end of 2019 and spread rapidly to all continents, brought several changes to the 
daily routine of billions of people around the world, the same way that it exposed the 
unpreparedness of public and private schools when it was necessary to interrupt the 
normal planning to adopt a remote teaching model. One of the concerns that the 
pandemic raises is related to the school performance of children and adolescents, who 
had their face-to-face educational activities abruptly and not planned interrupted. In 
this way, there is a need to understand what is the impact of the pandemic on the 
development of students, delimiting the research to those who attend early childhood 
education, more specifically pre-school, a school period composed by children 
between the ages of 3 and 6 years old. In this document, the results of a bibliographic 
research are addressed, in wich a basis is sought for understanding issues related to 
Early Childhood Education in general, Pre-School, the development of child who 
attends it  and the COVID-19 pandemic.Following, the result of a question-and-answer 
form survey is exposed, wich was sent to pre-school teachers from the entire municipal 
education network in the city of Fraiburgo, in the state of Santa Catarina. The goal of 
the research was to identify the difficulties encountered by teachers and students in 
remote classes and to understand what the teachers’s view is in relation to their impact 
on student development. Thus, it seeks to assess whether there are, in fact, 
implications for the learning process and whether the child may experience negative 
impacts during its school life. 
 
Keywords: COVID-19. Early Childhood Education. Remote Education. 
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INTRODUÇÃO 

Ao final de 2019 foi descoberto na China um novo tipo de coronavírus que 

infecta humanos e causa problemas respiratórios severos. Até o final de janeiro de 

2020, o vírus já havia infectado mais de 800 pessoas e matado 25 pessoas neste país 

(CRONOLOGIA, 2020) e se espalhado por mais 16 países, incluindo o Japão e os 

Estados Unidos (LINDE, 2020). 

Com o rápido avanço do vírus, chegando a mais de 118 mil casos em todo o 

planeta, em onze de março de 2020 a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou 

pandemia de coronavírus (PINHEIRO, 2020). 

Com a situação elevada ao estado de pandemia, muitos países, incluindo o 

Brasil, decretaram quarentena para conter a disseminação do vírus, pausando a 

disponibilização de serviços públicos, proibindo eventos, fechando estabelecimentos 

e escolas. Isto fez com que, de acordo com a UNESCO (2020, p. 1), em maio de 2020 

“mais de 1,5 bilhão de estudantes em 165 países foram afetados pelo fechamento das 

escolas devido à COVID-19”.  

Com as escolas fechadas, e com a intenção de não interromper as aulas, vários 

países adotaram o ensino remoto emergencial, como define Behar (2020), como meio 

de dar continuidade à educação. A mesma autora ainda defende que: 

O ensino é considerado remoto porque os professores e alunos estão 
impedidos por decreto de frequentarem instituições educacionais para evitar 
a disseminação do vírus. É emergencial porque do dia para noite o 
planejamento pedagógico para o ano letivo de 2020 teve que ser engavetado 
(BEHAR, 2020, p. 1). 

Em 2021, iniciaram-se os esforços para o retorno das aulas presenciais. Em 

Santa Catarina, as aulas retornaram em 18 de fevereiro, como aponta Duarte (2021), 

onde ocorre a divisão dos alunos em períodos chamados “Tempo Escola” e “Tempo 

Casa”, devendo a escola possuir um espaço para acomodar os alunos que não dispõe 

de acesso à internet para acompanhamento durante o “Tempo Casa”. 

Desta maneira, questiona-se o quanto a pandemia interferiu e está interferindo 

no desenvolvimento dos estudantes. Para responder a esta pergunta objetivou-se 

descobrir quais foram as maiores dificuldades enfrentadas por professores atuantes 

na etapa pré-escolar e estudantes de três a seis anos de idade. Realizar um 

levantamento bibliográfico com o objetivo de obter embasamento teórico e entender 

quais são os estágios de desenvolvimento normais das crianças da faixa escolhida e 
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conversar com os professores que dão aula a estas crianças em busca de dados 

relacionados ao modo que elas estão reagindo à pandemia, ao ensino remoto e ao 

retorno das aulas presenciais ou híbridas. 

O objetivo geral deste trabalho é identificar e compreender de que forma a 

pandemia e as aulas remotas desenvolveram certas defasagens em alunos da pré-

escola da rede municipal de ensino na cidade de Fraiburgo, Santa Catarina e quais 

as dificuldades enfrentadas pelos professores tanto no ano letivo de 2020 onde as 

aulas eram remotas e em 2021 quando houve o retorno das aulas presenciais. 

Ainda, tendo como finalidade elaborar uma pesquisa bibliográfica para melhor 

compreensão do desenvolvimento de crianças de três a seis anos. Compreender a 

importância da estimulação e da assistência de um professor e analisar dados 

coletados através de uma pesquisa do gênero formulário de perguntas e respostas.  

A escolha deste tema aconteceu quando observou-se em sala de aula a 

dificuldade de alguns alunos em determinados aspectos, sendo motores e 

psicossociais. Desta forma, percebeu-se a necessidade de aprofundar-se no tema 

para buscar entender se de alguma forma o isolamento social influenciou no 

desenvolvimento destas dificuldades.   

A metodologia deste trabalho se desenvolveu através de pesquisa bibliográfica 

e posteriormente a elaboração de um questionário, no qual utilizou-se a plataforma 

Google Formulários, contando com vinte perguntas, dos modelos: múltipla escolha; 

dissertativas; e escala linear. As perguntas foram separadas por categorias, onde 

iniciou-se coletando os dados pessoais, porém mantendo a privacidade dos 

entrevistados e as demais sobre a pandemia e as dificuldades de professores e 

alunos.  

O trabalho foi dividido em três etapas, onde na primeira foram abordados os 

conceitos de Educação Infantil, pré-escola, o papel do professor e a interferência da 

Covid-19 no ambiente educacional. Em um segundo momento foi tratado sobre as 

delimitações metodológicas e, por fim, foram apresentados os resultados.  
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

A pandemia de COVID-19 gerada pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2, que 

teve início na China ao final de 2019 (CRONOLOGIA, 2020), alterou brusca e 

drasticamente a vida de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Além de mudanças 

na rotina diária, também houve a interrupção das aulas presenciais em vários países, 

de tal modo que em torno de 1,5 bilhão de crianças foram impactadas diretamente por 

esta situação a nível global (UNESCO, 2020). 

Quando a interrupção do ensino presencial ocorreu houve a migração para o, 

ensino remoto emergencial, conforme define Behar (2020), onde o professor e o 

aluno, por força de decretos a níveis estadual e municipal, estão distanciados 

geograficamente e precisam dar continuidade aos estudos, mesmo que com as 

condições longe do ideal que esta modalidade de ensino oferece. 

Entende-se que a pandemia da COVID-19 trouxe vários fatores pertinentes ao 

fechamento das instituições de educação infantil. Os reflexos deste fechamento 

começaram a ser observados no retorno destas crianças às instituições pertencentes, 

pois houve uma forte defasagem em temáticas consideradas fundamentais para o 

desenvolvimento infantil e consequentemente da aprendizagem, como o acesso aos 

espaços públicos da escola, onde as crianças podiam interagir com as demais, a 

formação docente, a falta de acesso ao capital cultural e o diálogo entre crianças e 

professores (JUNIOR; MORAES, 2020).   

1.1 EDUCAÇÃO INFANTIL 

Durante alguns anos a educação era tida como uma responsabilidade da 

família, onde a mãe era a principal encarregada pela instrução dos filhos. A educação 

acontecia também no cotidiano em sociedade, através das tradições e no convívio 

das crianças com adultos, pois durante tais interações aprendiam regras e costumes 

da cultura local. Nesta época acreditava-se que a infância acabava aos sete anos, 

desta forma, as crianças eram expostas a trabalhos manuais assim como os demais 

adultos (SILVA; TAVARES, 2016). 

De acordo com a Declaração da OIT (Organização Internacional do Trabalho), 

o trabalho infantil é definido como um grupo de atividades que de alguma forma 

interferem na saúde, no desenvolvimento mental, físico, social e moral das crianças e 

na educação, sendo privadas de frequentar uma instituição de ensino, ou em alguns 
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casos forçando a conciliação de uma carga horária excessiva no trabalho e atividades 

escolares. Em situações mais extremas, a criança é reduzida a escravatura, onde são 

separadas de seus familiares, abandonadas nas ruas ou expostas a doenças e 

perigos (MACEDO, 2012).   

Em razão do elevado número de mortalidade infantil, abandono de crianças, 

exploração sexual e desigualdade social, iniciaram discussões sobre a proteção à 

infância com o intuito de reduzir as taxas de mortalidade infantil, abandono, 

desigualdade e exploração. Estas iniciativas começaram a ser pensadas anos antes 

da Proclamação da República (SILVA; TAVARES, 2016).  

A forma de se ver a criança nem sempre foi como hoje, como tudo esse 

conceito se constituiu historicamente, pois 

[...] a ideia de infância não existiu sempre e da mesma maneira. Ao contrário, 
ela aparece com a sociedade capitalista urbano-industrial na medida em que 
mudam a inserção e o papel social da criança na comunidade. Se, na 
sociedade feudal a criança exercia um papel produtivo direto (de adulto) 
assim que ultrapassava o período de alta mortalidade, na sociedade 
burguesa ela passa a ser alguém que precisa ser cuidada, escolarizada e 
preparada para a atuação futura. Este conceito de infância é, pois, 
determinado historicamente pela modificação nas formas de organização da 
sociedade (KRAMER, 1982, p. 18 apud DALMAGRO; MARQUES, 2013, p.7-
8).  

 Umas das medidas criadas para esse fim, no Brasil, foi incluir o atendimento às 

crianças de 0 a 6 anos, a partir do século XIX, com inspiração na Europa Ocidental. 

Assim como nestes países, em um primeiro momento, as creches eram voltadas à 

atenção, majoritariamente, aos filhos de mulheres que trabalhavam fora de suas 

casas, às crianças desamparadas, órfãs e abandonadas. Os jardins de infância davam 

preferência às crianças das altas classes sociais da época. Entende-se que as 

creches tinham como intuito prestar assistência e os jardins de infância educar 

(NUNES; CORSINO; DIDONET, 2011). 

Esse processo foi evoluindo até que se tornou um direito garantido em lei. Para 

Carvalho et al. (2015), a educação infantil sofreu diversas modificações, onde na 

Constituição Federal de 1988, pela primeira vez, teve leis adicionadas a um 

documento próprio. Em 1996, a LDB, apoiada pela Constituição Federal, determina 

que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica brasileira, tornando-

se, a partir de então, o atendimento pedagógico a crianças de quatro a seis anos e 

assistencialista, de zero a três anos de idade.  

O direito à educação é atualmente reconhecido em todo o cenário mundial, pois 
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compreende-se sua necessidade, atuando para o exercício da liberdade do indivíduo, 

aliado ao desenvolvimento da cidadania. Ainda, de acordo com o autor, a 

aprendizagem é uma vitória da liberdade que é exercida quando ocorre a condição de 

cidadão (GUIMARÃES, 2019). 

A resolução n°05/2009, das Diretrizes Nacionais para Educação Infantil, 

determina os princípios políticos, estéticos e éticos que irão guiar as propostas 

pedagógicas das instituições de ensino, assegurando a criança o direito à proteção, 

convivência, interação, saúde, liberdade, dignidade e respeito, assim como a 

aquisição de conhecimentos e aprendizagens das distintas linguagens (BRASIL, 

2018b).  

A cidadania contribui para a humanização de um povo. A educação é princípio 

básico da cidadania. Guimarães (2019), defende a valoração da educação, alegando 

que a certificação da educação é um direito de todos, previsto pela própria 

democracia, não podendo ser afastada a cidadania. O direito à educação deve ser 

valorizado ao máximo, acarretando a necessidade de uma legislação, para a fixação 

de regras no sistema educacional, garantindo assim sua concretização.  

Para que haja a efetivação do pressuposto pela Lei, as instituições de educação 

infantil devem oferecer aos estudantes um ambiente físico e social onde as crianças 

possam ser acolhidas e, consequentemente, sentir segurança. Segundo o Referencial 

Curricular para Educação Infantil - Conhecimento do mundo, o ambiente escolar deve 

proporcionar ao aluno segurança e, ao mesmo tempo, desafiá-lo (BRASIL,1998a). 

“Quanto mais rico e desafiador for esse ambiente, mais ele possibilitará a 

ampliação de conhecimentos acerca de si mesmos, do outro e do meio em que vivem” 

(BRASIL,1998a, p.15). 

Isto ocorre, de acordo com Brasil (2013b), pois partindo do ponto de vista legal, 

a educação infantil é a primeira etapa do ensino básico, tendo como finalidade o 

desenvolvimento integral de crianças, buscando complementar as ações 

desenvolvidas no ambiente familiar, trabalhando de forma lúdica os aspectos físicos, 

afetivos, intelectuais, linguísticos e sociais dos alunos. 

Em seu artigo 9º, as Diretrizes Nacionais Curriculares da Educação Infantil, 

Brasil (2018b) descreve como eixos pedagógicos a brincadeira e as interações, de 

forma que a criança adquira estes conhecimentos na construção de vínculos com 

outras crianças ou adultos.  

Ainda de acordo com Brasil (2018a), no documento Base Nacional Comum 
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Curricular, existem seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, sendo eles: 

Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar e Conhecer-se. Estes têm por 

finalidade assegurar que ocorra o aprendizado, possibilitando situações onde a 

criança aprenda e ao mesmo tempo exerça um papel ativo no ambiente, identificando 

problemas e desafios, e buscando, assim, uma solução (BRASIL, 2018a).  

Nesta mesma linha, Clímaco (2018, p. 1) afirma que “[...] Direitos de 

Aprendizagem representam as maneiras pelas quais as crianças aprendem e devem 

ser as diretrizes do trabalho pedagógico”. 

Uma das maneiras pela qual a criança aprende é através das interações que o 

brincar possibilita. A interação que ocorre durante o brincar evidencia o cotidiano da 

infância, carregando consigo as aprendizagens e potenciais para que ocorra o 

desenvolvimento integral. A resolução de conflitos, mediação das frustrações, 

expressão afetiva e a regulação das emoções são identificadas durante a brincadeira 

(BRASIL, 2018a).  

 As experiências que o brincar oferece ajudam na construção da expressão e 

interação, possibilitando à criança o desenvolvimento de sua identidade. Esta é 

construída e desenvolvida no ambiente familiar e educacional onde os mesmos têm 

como finalidade cuidar, acolher e transmitir segurança. Porém, na escola a criança 

depara-se com uma realidade diferente do seu ambiente familiar, onde é prezado a 

coletividade (SANTA CATARINA, 2019). 

Para Brasil (2018a), é no ambiente educacional que a criança interage com 

outras crianças e adultos diferentes de seus familiares, desta forma, acredita-se que 

o papel da educação infantil é educar e cuidar, sendo processos indispensáveis para 

que ocorra o desenvolvimento.  

As instituições de ensino infantil devem acolher os conhecimentos que a 

criança construiu em seu ambiente familiar e nas interações com sua comunidade, 

somente desta forma será possível uni-los às propostas pedagógicas, com o objetivo 

de: 

[...]ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas 
crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de 
maneira complementar à educação familiar – especialmente quando se trata 
da educação dos bebês e das crianças bem pequenas, que envolve 
aprendizagens muito próximas aos dois contextos (familiar e escolar), como 
a socialização, a autonomia e a comunicação (BRASIL, 2018a, p. 38). 

Com o passar dos tempos as crianças já se tornam mais habituadas com o 
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ambiente escolar, porém ainda na educação infantil ocorre a transição, onde a criança 

passa a frequentar a pré-escola. Como já há uma adaptação ao ambiente, esta 

mudança é mais tranquila. Em algumas situações a pré-escola pode ser o primeiro 

contato da criança com o ambiente escolar, resultante da obrigatoriedade do 

atendimento para crianças acima de quatro anos como previsto na Lei nº 12.796/2013 

(SANTA CATARINA, 2019).  

A expansão da educação infantil ocorreu de maneira crescente nas últimas 

décadas, a mesma acompanhou o crescimento da urbanização e as mudanças na 

estruturação familiar, desta forma, acredita-se que a sociedade está cada vez mais 

certa de que a educação infantil é de suma importância, o que motiva altas demandas 

(BRASIL, 1998b, p.11). 

1.1.1 Trajetória e História da Educação Infantil 

A história da Educação Infantil foi marcada pela desigualdade social. As 

instituições sofriam recorrentes mudanças decorrentes das classes sociais às quais a 

criança pertencia. Para as crianças que eram de classe baixa o propósito dessa 

educação era a de assistencializar e para as de classe alta o objetivo era preparar 

para as próximas etapas da escolarização (FLORES, 2016).  

Somente em meados da década de 1980 que houve um progresso em relação 

à educação infantil, onde pesquisas realizadas discutiram a principal função das 

creches e pré-escolas, onde foi constatado que, indiferentemente da classe social, o 

ensino à criança pequena é fundamental e que o acesso deve ser garantido a todos 

(PROPOSTA, 2013).    

De acordo com a Lei n° 9.394/96 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB, define que a Educação Infantil é uma das etapas da Educação Básica, 

assim como Ensino Fundamental e Médio, de acordo com a lei, esta etapa tem como 

objetivo promover o desenvolvimento da criança até os seis anos de idade, havendo 

uma ligação entre instituição de ensino e família (FLORES, 2016). 

A construção da identificação da Pré-Escola e Creches ocorreu no Brasil em 

meados do século XIX, este período foi marcado pela diferenciação das crianças de 

acordo com sua classe social. As crianças de classe média e alta recebiam aulas onde 

desenvolviam o diálogo, já para as crianças de classe baixa o modelo desenvolvido 

consistia na vinculação com os órgãos de assistência social (BRASIL, 2013b).  

De acordo com Flores (2016, p. 7): “A história dessa etapa educacional foi 
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forjada sob um prisma assistencialista, destacando o direito da mãe trabalhadora 

como princípio essencial”. 

Segundo Paschoal e Machado (2009), com a mudança do feudalismo para o 

capitalismo houve uma crescente migração da produção doméstica para o sistema 

fabril, a sociedade da época sofreu uma reorganização e um forte impacto. Com a 

revolução industrial as mulheres conseguiram um espaço maior no mercado de 

trabalho.  

As creches surgiram diretamente por conta da Revolução Industrial e 

consequente urbanização, onde as mães se viam obrigadas a frequentar as fábricas 

e ocupar vagas no mercado de trabalho. No Brasil, apenas nos anos 80 a educação 

infantil passou a ter o caráter educacional, ante o teor meramente protecionista 

adotado até então, onde via-se as creches como um local para deixar a criança 

enquanto os pais trabalhavam. Segundo o mesmo, a educação infantil surgiu como 

uma instituição “assistencial que vinha com objetivo de suprir as necessidades da 

criança e de ocupar, em muitos aspectos, o lugar da família” (PROPOSTA, 2013, p. 

1). 

Somente na Constituição Federal de 1988 houve o reconhecimento das 

instituições de educação infantil, creches e pré-escolas, como um direito da criança. 

Em 1990 houve o surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 

8.069 de 13 de julho de 1990 (FLORES, 2016).  

Apesar de ser reconhecida como um direito e um dever, a educação infantil 

tornou-se obrigatória somente com a Emenda Constitucional n°59/200926, onde a 

educação passa a ser obrigatória para crianças de quatro a dezessete anos. Em 2013, 

esta nova medida foi incluída na Lei de Diretrizes e Bases, determinando a importância 

do ensino básico para crianças de quatro a cinco anos nas instituições de educação 

infantil (BRASIL, 2018a).  

 A Constituição de 1988, em seu artigo 227, ressalta a importância da família, 

da sociedade e do estado assegurar os direitos da criança, e a lei n°9.394/96 expressa 

o quão fundamental é a inserção da criança em um mundo onde seus direitos sejam 

estabelecidos. Desta forma, é fundamental que as instituições tenham como objetivo, 

o desenvolvimento integral das crianças (BRASIL, 2013b).  

Para que o ensino ocorra de acordo com os direitos estabelecidos pelas leis e 

documentos relacionados à obrigatoriedade da educação, o professor deve seguir a 

organização curricular de sua escola. Este documento auxiliará na observação e 
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acompanhamento do planejamento e práticas pedagógicas (MASSUCATO; 

MAYRINK, 2015).  

1.1.2 Organização Curricular 

Para Nascimento e Cavalcante (2018), currículo em latim significa movimento 

progressivo ou carreira, trata-se de algo que precisa ser seguido e acabado, tem 

relação com carreira que será seguida, nas instituições de ensino está relacionado às 

disciplinas que serão estudadas.  

O currículo é um elemento da proposta pedagógica, portanto, deve estar ligado 

a ela, em nenhum momento este deve ser pensando de maneira isolada, nem se 

resumir a uma representação de objetivos, conteúdos e atividades. Desta forma, deve 

se considerar os eixos estruturantes, brincadeira e interação, articulados aos 

fundamentos da ética, política e estética, indicados nas DCNEI (OSTETTO, 2017).  

Conforme declara Flores (2016), o currículo vai muito além de uma listagem de 

conteúdos e/ou adequações e artificialização de estruturas curriculares, é um 

documento científico, social e político de âmbito coletivo.  

Para os autores Aguiar e Dourado (2018), o currículo deve fazer sentido 

durante seu processo de construção contextual, o mesmo precisa atender às 

necessidades e demandas.  

É através do currículo que as práticas pedagógicas são organizadas, assim 

como o direito da criança às aprendizagens e a importância da escola em garantir aos 

estudantes o direito de viver a infância e se desenvolver, sendo assim, entende-se 

que currículo é o cotidiano posto em ação (FLORES, 2016).  

A BNCC e os currículos tem ações complementares, para que assim ocorra as 

aprendizagens consideradas essenciais para cada uma das etapas da educação, visto 

que estes conhecimentos se concretizam por meio de decisões tomadas em conjunto 

que caracterizam o currículo. Estas decisões auxiliam na adequação das orientações 

da BNCC prática local, levando em consideração a autonomia dos sistemas ou redes 

de ensino, como também as características próprias de cada estudante (BRASIL, 

2018a). 

Nas Diretrizes Nacionais Curriculares da Educação Básica consta que nem 

sempre o currículo foi aceito na etapa da Educação Infantil, diferentemente do Ensino 

Fundamental e Médio. Nesta primeira etapa da educação Básica o termo currículo é 

substituído por “Projeto Pedagógico” e/ou “Proposta Pedagógica” (BRASIL, 2013b).  
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O currículo da Educação Infantil é contemplado com um conjunto de práticas 

que buscam associar as experiências e saberes das crianças com os conhecimentos 

que fazem parte da bagagem cultural, artística, tecnológica e científica. Para o autor, 

estas bagagens são efetivadas através do convívio da criança no meio social, sua 

interação com professores e outras crianças, que sensibilizam a construção de suas 

identidades (BRASIL, 2009a).  

Formação pessoal e social e conhecimentos de mundo, são os eixos centrais 

do currículo da educação infantil, onde, os mesmos contribuem para as vivências 

pedagógicas e práticas, alcançando o êxito, alegria e aprendizagem de forma 

satisfatória e significativa (PROPOSTA, 2013). 

A ideia do currículo da Educação Infantil é proporcionar experiências 

significativas, dando à criança a liberdade de desenvolver papel ativo na instituição de 

ensino, podendo vivenciar experiências, construir saberes e ter acesso aos 

conhecimentos organizados (FLORES, 2016).  

De acordo com Brasil (2009b, p. 17), o currículo tem como objetivo 

“desenvolver a curiosidade, o questionamento, a observação, hipóteses, descobrir, 

experimentar, identificar e distinguir, relacionar, classificar, sistematizar, criar, jogar, 

debater, comparar e concluir, entre outras experiências formadoras”.  

Para Flores (2016), as experiências que serão vivenciadas pelas crianças 

devem estar de acordo com os direitos de aprendizagem, sendo eles: conviver, 

brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se.  

1.1.2.1 Direitos de aprendizagem 

De acordo com a BNCC (BRASIL, 2018a), os direitos de aprendizagem da 

Educação Infantil asseguram as condições para que a criança aprenda, as quais 

possam efetivar papéis ativos em ambientes que as permitam vivenciar desafios e 

sentirem-se provocadas a resolvê-los, permitindo a construção de significados sobre 

si, sobre o mundo e sobre os demais membros sociais e da natureza.  

Para Flores (2016), para proporcionar o cumprimento dos direitos é 

fundamental que se permitam experiências de aprendizagem, organizadas de acordo 

com a vida cotidiana, onde as crianças tenham a chance de experimentar diferentes 

interações e desta forma, construir uma experiência pessoal.  

Os direitos de aprendizagem são fundamentais para que haja a 

desenvolvimento do uso de diferentes linguagens no cotidiano escolar, tendo como 
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foco as interações e brincadeiras, desta forma, a criança adquire nas relações 

socioculturais conhecimentos culturais e naturais (BEM; SOUZA, 2020).  

De acordo com Clímaco (2018), os direitos de aprendizagem, também, são 

fundamentais para o trabalho pedagógico, pois orientam os professores na construção 

do planejamento. Estes direitos coordenam o professor desde a maneira que 

organizará as crianças, o espaço que será utilizado, o tempo, os materiais e os 

cuidados pessoais.  

Sabemos que a criança é o centro do planejamento curricular, ou seja, é 
sujeito de direitos que, nas interações e relações vivenciadas no cotidiano 
escolar, constroem sua identidade, pessoal e coletiva, através das 
brincadeiras, imaginação e fantasia. Assim posto, é importante considerar 
que no decorrer da socialização da criança com todos que lhe cercam devem 
ser consideradas suas especificidades e seu modo de viver e pensar (BEM; 
SOUZA, 2020, p. 1). 

 Na Base Nacional Comum Curricular consta que esses direitos de 

aprendizagem são: Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar e Conhecer-se 

(BRASIL, 2018a).  

 O primeiro direito de aprendizagem é Conviver, de maneira democrática com 

outras crianças e adultos, relacionar-se e partilhar situações das mais diversas, 

utilizando linguagens diferentes, ampliando assim, seu conhecimento de mundo, do 

outro e de si mesmo, respeitando à natureza, à cultura e às diferenças entre os 

membros sociais (FLORES, 2016).  

Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, 
com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu 
acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua 
criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, 
expressivas, cognitivas, sociais e relacionais (BRASIL, 2018a, p. 38).  

 De acordo com Medeiros (2017), o direito a participar é a atuação ativa da 

criança no planejamento das atividades pedagógicas e gestoras, isso ocorre quando 

a mesma tem a liberdade de escolher seus brinquedos, brincadeiras, materiais e 

ambientes, onde os mesmos possibilitam o desenvolvimento das diferentes 

linguagens e formação do conhecimento. Para a autora, isso auxilia a criança na 

tomada de decisões, escolhas e posicionamentos.  

Explorar movimentos, gestos, sons, palavras, emoções, transformações, 
relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, no contexto 
urbano e do campo, espaços e tempos, interagindo com diferentes grupos e 
ampliando saberes, linguagens e conhecimentos (FLORES, 2016, p. 12).  
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 Segundo a BNCC (BRASIL, 2018a), a criança tem o direito de expressar-se 

como um sujeito criativo, sensível e dialógico, expondo suas necessidades, 

sentimentos, emoções, opiniões, descobertas, questionamentos, dúvidas e hipóteses 

em diferentes formas de comunicação.  

 Em conformidade com a BNCC de 2017, Medeiros (2017) destaca que o último 

direito de aprendizagem da criança é o conhecer-se. Através desse direito ela constrói 

sua identidade pessoal, social e cultural. Ainda para a autora é necessário e 

fundamental a criança construir uma imagem clara e positiva sobre si, além dos 

“grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, 

brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar 

e comunitário (BRASIL, 2017, p. 34 apud MEDEIROS, 2017).  

 Os autores Bem e Souza (2020) destacam que os direitos de aprendizagem 

são de suma importância para que os estudantes se desenvolvam, fortalecendo sua 

capacidade de formar significados sobre o mundo em que vive, sobre si mesmo e seus 

pares. Ainda para os autores, este desenvolvimento ocorre, também, no ambiente 

familiar, pois é através dele que a criança adquire experiências culturais que 

acarretam a construção da sua identidade.  

Esses direitos garantem uma concepção de criança como ser observador, 
questionador, capaz de levantar hipóteses, concluir, julgar e assimilar valores. 
Isto contribui para que possa construir seus conhecimentos a apropriar-se 
deles de forma sistematizada, “por meio da ação e nas interações com o 
mundo físico e social [e] não deve resultar no confinamento dessas 
aprendizagens a um processo de desenvolvimento natural ou espontâneo. 
Ao contrário, reitera a importância e necessidade de imprimir intencionalidade 
educativa às práticas pedagógicas na Educação Infantil, tanto na creche 
quanto na pré-escola” (BRASIL, 2017, p. 35 apud MEDEIROS, 2017, p. 1). 

“Percebe-se, portanto, a imensa importância da Educação Infantil no 

desenvolvimento do indivíduo, como a base mais profunda para a evolução de sua 

educação e crescimento como cidadão” (MEDEIROS, 2017, p. 1). 

1.1.3 Campos de Experiências e Objetivos de Aprendizagem  

Para Fochi (2016), é fácil de identificar uma ligação entre os direitos de 

aprendizagem e os campos de experiência, que expressam os diferentes modos com 

que a criança aprende. Ainda, para o autor, a criança aprende brincando, explorando, 

participando, conhecendo, convivendo e expressando-se, estes fazem com que o 

adulto pare para analisar e estruturar o trabalho pedagógico de uma forma que criança 
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seja a protagonista, criando, agindo e produzindo cultura. 

Assim como nas demais etapas da educação, a BNCC serve de referência para 

a educação infantil, pois auxilia no desenvolvimento de ações com os alunos de 

diferentes faixas etárias. A educação infantil é fundamental na formação intelectual da 

criança, os mesmos adquirem conhecimento e compreensão do que acontece no 

mundo ao seu redor (NOEMI, 2019). 

De acordo com as DCNEI, a educação infantil deve ser organizada de forma 

interdisciplinar com o objetivo de favorecer o conhecimento pessoal, acrescentando 

aos saberes e conhecimentos articulados que são construídos durante o dia a dia 

(FLORES, 2016). 

Na Educação Infantil, a aprendizagem ocorre através da compreensão de 

habilidades, conhecimentos, comportamentos e vivências, desenvolvidos e 

trabalhados nos campos de experiência, estes tendo como eixos centrais a 

brincadeira e interação, desta forma, são constituídos os objetivos de aprendizagem 

(BRASIL, 2018a).  

“Os campos de experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as 

situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, 

entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural” (BRASIL, 

2018a, p. 40).  

Para Noemi (2019) esta primeira fase da educação é muito importante para os 

estudantes, pois além de se divertirem, desenvolvem a fala, a coordenação motora e 

a escrita. Na medida que estas habilidades são aprimoradas e novas são aprendidas, 

a criança começa a entender a sua importância no ambiente escolar e social. 

Conforme Flores (2016), para que ocorra um projeto pedagógico, considerando 

os aspectos de educar e cuidar, o Ministério da Educação prevê que o trabalho ocorra 

em concordância com os campos de experiência, sobre os quais serão discutidos em 

seguida. 

1.1.3.1 O eu, o outro e o nós 

De acordo com a BNCC é no contato com os demais que as crianças vão 

agindo e construindo um modo exclusivo de sentir e pensar, descobrindo assim a 

existência de outros modos de vida e novas pessoas com pontos de vista diferentes 

(BRASIL, 2018a). 

É nos primeiros anos de vida que a criança desenvolve suas noções de 
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identidade e personalidade, começando assim a se identificar diferente dos demais, 

descobrindo seus gostos, preferências, desejos e necessidades. Desta forma, a 

criança adquire autonomia em seu modo de pensar e agir (FLORES, 2016). 

O Eu, o Outro e o Nós contribui para as experiências de subjetividade e 

identidade, cujo objetivo é o desenvolvimento pessoal e social do educando. São 

observadas as formas como a criança se relaciona com pais, colegas, professores e 

consigo mesma (NOEMI, 2019). 

Enquanto participam de relações sociais e voltadas aos cuidados pessoais, as 

crianças desenvolvem autonomia, autocuidado, reciprocidade e independência. 

Tendo em vista estes aspectos, é necessário criar oportunidades para que ocorra a 

socialização da criança com outros grupos sociais, modos de vida, técnicas e rituais, 

costumes, celebrações, narrativas e atitudes. Desta forma, a criança aprende a 

perceber a si mesma e se auto valorizar e respeitar-se (BRASIL, 2018a). 

1.1.3.2 Corpo, gestos e movimentos 

Para Santana (2019) com o corpo através de gestos, movimentos, impulsos 

coordenados ou espontâneos e sentidos, a criança explora o mundo e os objetos à 

sua volta, fortalece relações, expressa-se, brinca e produz conhecimentos próprios 

sobre si, o mundo, o outro e o meio social e cultural. Isso ocorre, também, por meio 

das linguagens como a dança, o teatro, as brincadeiras de faz de conta e a música, 

as crianças se comunicam entre si e expressam suas emoções. 

Na BNCC consta a importância de o ambiente escolar promover oportunidades 

onde a criança interaja, explore e vivencie um repertório grandioso de sons, gestos, 

olhares, emoções e movimentos, buscando desenvolver na criança o uso do espaço 

com o corpo, por exemplo: apoiar-se em berços, saltar, equilibrar-se, correr, entre 

outros (BRASIL, 2018a). 

No campo de experiências corpo, gestos e movimentos propõe-se a utilização 
do movimento como forma de linguagem da criança, propiciando a 
expressão, a comunicação e a socialização. Isso pressupõe uma 
compreensão para além do aspecto físico: compreende a articulação do 
corpo com o pensamento e também com a criatividade, a resolução de 
problemas, a criticidade, [Sic.] a cultura infantil (FLORES, 2016, p. 16). 

Ao brincar, a criança desenvolve sua linguagem oral, seu pensamento, 

habilidades sociais e auditivas. Por meio da linguagem corporal se expressa, 

experimenta e interage com o mundo com movimentos que vão além de sua 
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imaginação, já que as crianças, ao brincar, aprendem com as outras (BEM; SOUZA, 

2020). 

1.1.3.3 Escuta, fala, pensamento e imaginação 

Desde seu nascimento, a criança utiliza a linguagem. Com o passar dos anos 

sua situação comunicativa vai se ampliando e se desenvolvendo com base em suas 

experiências. Assim, aos poucos a criança vai enriquecendo e diversificando sua 

comunicação (FLORES, 2016). 

De todos os campos de experiência na educação infantil, esse mostra como 
a linguagem oral é indispensável para a boa convivência e a compreensão 
de tudo que acontece ao redor. As crianças são estimuladas a conversar 
sobre as histórias contadas em sala de aula e a participar de brincadeiras 
(cantigas de roda e jogos cantados), em que a oralidade tem uma grande 
influência na dinâmica (NOEMI, 2019, p. 1). 

 É através das práticas orais, como brincadeiras, conversas, histórias e jogos, 

que a criança começa a manifestar curiosidade com a cultura escrita. Na educação 

infantil os primeiros contatos com a língua escrita ocorrem a partir da curiosidade que 

a criança apresenta, cabendo ao educador mediar textos que contribuam com o 

desenvolvimento pelo gosto da leitura, conhecimento de mundo e ampliação da 

imaginação (BRASIL, 2018a). 

De acordo com Flores (2016), é fundamental que o professor compreenda a 

importância da coletividade entre as crianças e os adultos, para que assim eles 

consigam desenvolver as práticas orais e o aperfeiçoamento da linguagem escrita. 

Por isso, é necessário que os ambientes, as rotinas e o planejamento favoreçam o 

diálogo e a interação em diferentes situações voltadas às práticas sociais. 

1.1.3.4 Traços, sons, formas e imagens 

Neste campo de experiências as atividades são voltadas aos movimentos 

artísticos, científicos e culturais dos mais diferenciados. Este enfatiza a música, escuta 

e a linguagem visual, onde as atividades são voltadas ao aumento do repertório 

musical, desenvolvendo o senso crítico da criança, dando a liberdade para que a 

mesma escolha o estilo musical que mais lhe agrada (NOEMI, 2019).  

A BNCC destaca que com as experiências vividas através deste campo a 

criança aprende a expressar-se por diversas linguagens, tendo autonomia para criar 

suas produções artísticas e culturais. É através deste que a criança desenvolve a 
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autoria, sendo de forma coletiva ou individual, com traços, formas, sons, encenações, 

mímicas, desenhos, músicas, brincadeiras com diversos materiais e recursos 

tecnológicos (BRASIL, 2018a).  

Para melhor compreensão é relevante citar Flores (2016, p. 18):  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil evidenciam a 
necessidade da organização de experiências com as linguagens artísticas, o 
que compreende a interação com diferentes manifestações da música, das 
artes plásticas e gráficas, do cinema, da fotografia, da dança, do teatro e da 
literatura. 

De acordo com a BNCC: “Essas experiências contribuem para que, desde 

muito pequenas, as crianças desenvolvam senso estético e crítico, o conhecimento 

de si mesmas, dos outros e da realidade que as cerca” (BRASIL, 2018a, p. 41). 

Ainda para a mesma fonte, a Educação Infantil precisa proporcionar espaços e 

tempos onde a criança possa participar, manifestando seus gostos artísticos, 

desenvolvendo assim a sensibilidade, criatividade e expressão. Desta forma, a criança 

se permite apropriar, reconfigurar e ampliar seus repertórios, interpretando assim suas 

experiências (BRASIL, 2018a). 

1.1.3.5 Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

Para Flores (2016), as crianças são curiosas e questionam com o intuito e um 

desejo intenso de conhecer e saber mais sobre o mundo e este ímpeto deve ser bem 

aproveitado, sendo necessário dar a elas a liberdade de perguntar e, principalmente, 

saber escutar seus questionamentos e saber conduzi-las na investigação das 

respostas para as suas perguntas. 

As crianças, desde muito pequenas, sentem-se participantes de espaços e 

tempos diferentes em um mundo onde estabelece fenômenos naturais e 

socioculturais. Desde o início estas procuram entender os diversos espaços que 

ocupam, como por exemplo, rua, bairro, cidade e em diferentes tempos, como dia e 

noite, hoje, amanhã, entre outros (BRASIL, 2018a). 

Dessa forma, não cabe o modelo de ensino tradicional no qual o professor 
define temas que julga serem de interesse das crianças, muitos trazidos de 
conteúdos de etapas posteriores de ensino e que são ‘ensinados’ de modo 
abreviado” (FLORES, 2016, p. 19). 

Para Clímaco (2019) esse campo de experiência é o das teorias, pesquisas, 

investigações e estudos, um campo que é complementado nos demais. Traz como 



30 

principais objetivos observar, investigar, criar hipóteses, problematizar, testar e 

perguntar. 

De acordo com Flores (2016) para que haja a efetivação deste campo de 

experiência é necessário que o professor escute atentamente os questionamentos e 

as curiosidades das crianças, somente dessa forma ele conseguirá ajudar a investigar, 

aprender e formular respostas. 

Na Educação Infantil é necessário que ocorra a promoção de experiências cujo 

as crianças tenham autonomia para investigar e explorar o que está a sua volta, 

através da observação, manipulação de objetos, exploração e investigação, esta 

consegue levantar hipóteses que ajudam na resolução de suas indagações (BRASIL, 

2018a). 

1.2 PRÉ-ESCOLA  

A pré-escola é o período inicial de alfabetização, sendo de suma importância 

para a criança. É um momento em que ela deixa o conforto e a segurança de seu lar 

para entrar em um mundo totalmente diferente, a escola, onde ela passa a ter 

obrigações, deveres e uma rotina que antes não possuía (FERREIRA, [200-?]. 

A admissão da criança na pré-escola ou na creche, em alguns casos, pode se 

tornar o primeiro desapego da criança com os vínculos familiares. Desta forma, ocorre 

a integração da criança em um novo espaço social, onde acontece a socialização 

estruturada (BRASIL, 2018a). 

Para Brasil (1998b), a forma que a família entende a entrada da criança no 

ambiente educacional influencia as emoções e reações que a mesma apresentará 

durante o processo de adaptação, entende-se assim que é fundamental que ocorra o 

acolhimento dos pais, desta forma, a criança se sentirá mais segura. “[…] é preciso 

estabelecer uma relação de confiança com as famílias, deixando claro que o objetivo 

é a parceria de cuidados e educação visando ao bem-estar da criança (BRASIL, 

1998b, p. 80). 

Para Jean Piaget, o ingresso precoce na escola e os primeiros anos de vida de 

uma criança são fundamentais, pois é nestes que ocorre o desenvolvimento físico, 

emocional, mental e social (FERREIRA; CALDAS, 1997). 

A educação pré-escolar é a segunda etapa da educação infantil e esta é 

destinada a crianças de quatro a cinco anos de idade, tendo como objetivo pedagógico 

o desenvolvimento infantil (SANTOS, 2016). 
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A entrada na pré-escola representa um grande marco na vida da criança, 

justamente por ser uma etapa de transição entre a educação infantil e o ensino 

fundamental. Por ser uma fase inicial, a pré-escola não deve precipitar-se com relação 

aos conteúdos do ensino fundamental, considerando que seu currículo contempla 

atividades voltadas aos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, 

próprios para esta faixa etária (SANTA CATARINA, 2019). 

Complementando o que foi dito no Currículo Base da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental do Território Catarinense, Ferreira e Caldas (1997, p. 12) 

afirmam que “as atividades programadas na pré-escola não devem, pois, perder de 

vista as necessidades e interesses das crianças, sempre ávidas para explorar, 

experimentar, colecionar, perguntar e aprender”. 

A pré-escola atende necessidades da criança voltadas ao cuidar, estimular, 

educar e prepará-las para a alfabetização, tem como dever ofertar a ela um ambiente 

com condições que trabalhem seus aspectos psicossociais, seu desenvolvimento e 

estimulem sua criatividade, autonomia, cooperação e criticidade (SANTOS, 2016) 

Com base na Lei nº 12.796/2013, em seu artigo 4º parágrafo I, passa a ser 

obrigatória e gratuita a educação básica para crianças dos quatro aos dezessete anos 

de idade, seguindo a sequência: a) Pré-Escola; b) Ensino Fundamental; e c) Ensino 

Médio (BRASIL, 2013a). 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – Introdução, 

esclarece que tanto a pré-escola, para crianças de quatro a seis anos, quanto as 

creches, de zero a três anos, são consideradas instituições de educação infantil, cuja 

sua distinção se dá pela faixa etária das crianças (BRASIL, 1998b). 

Para Plaisance (1986 apud CARDONA, 2011) ao contrário do senso comum, 

as expressões “educação infantil” e “pré-escola” não têm o mesmo significado. Ainda 

para a autora, quando trata-se de educação pré-escolar e infantil, está a referir-se, de 

um modo mais restrito “aos cuidados e educação proporcionados às crianças por 

indivíduos exteriores ao ambiente familiar, sendo muito variáveis as condições e locais 

em que estes serviços são prestados” (SILVA, 1990, p. 2 apud CARDONA, 2011, p. 

144). 

Montenegro (2001), entretanto, afirma que o cuidado e a educação devem estar 

atribuídos tanto à educação infantil, à pré-escola e à família. A autora afirma que 

cuidado é o “[…] conjunto de atividades que se referem à individualidade da criança, 

e designa o sentido de atenção às suas necessidades emocionais, respeito a seu 
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ritmo de desenvolvimento e aprendizagem, e às suas diferenças” (MONTENEGRO, 

2001, p. 271). 

A educação pré-escolar deve garantir as diferentes aprendizagens, indo muito 

além do cuidar e da ludicidade, deve buscar proporcionar à criança sua autonomia, 

construindo assim a capacidade de arquitetar seus meios de ação, regras e 

potencialidades para o ambiente social (SANTOS, 2016). 

É durante a educação pré-escolar que a criança desenvolverá suas 

potencialidades, buscando preparar-se para a vida social. Pois, durante o processo 

de inserção na escola, a criança passa a conviver com pessoas que tem a mesma 

idade, descobrindo assim, novos valores e experiências, que auxiliam no 

enriquecimento de sua personalidade. É através dessa socialização que a criança 

adquire confiança em si mesmo, rendimento intelectual e adaptabilidade (FERREIRA; 

CALDAS, 1997). 

É através dos vínculos com as demais crianças, que a mesma se desenvolverá, 

pois a aprendizagem acontece durante a interação com outras pessoas, sendo elas 

adultos ou crianças. Para que esta aprendizagem ocorra a criança utiliza de alguns 

métodos, sendo eles: a imitação, o faz de conta, a linguagem, apropriação da imagem 

corporal e a oposição (BRASIL, 1998a). 

Para Santos (2016), o período pré-escolar possibilita à criança a formação de 

sua personalidade e a aquisição de princípios, contribuindo assim, para a formação 

de um sujeito ativo na construção do processo educacional e como resultado um 

cidadão mais atuante em seu grupo social. 

Para que ocorra o desenvolvimento pleno das crianças, de maneira individual 

ou grupal, é fundamental conhecer suas características de acordo com sua idade, 

trazendo as mesmas à tona durante a elaboração e prática do planejamento (BIBIANO 

et al., 2008). 

Na opinião de Santos (2016, p. 4), […] educar na Educação Infantil é promover 

o desenvolvimento infantil, a socialização, enfim proporcionar ações pedagógicas que 

sejam significativas às crianças”. 

Para Ferreira e Caldas (1997, p. 12) os principais objetivos da educação pré-

escolar são: 

Desenvolver harmonicamente suas potencialidades; Estimular seu 
desenvolvimento físico, afetivo, emocional e social; Suprir deficiências 
causadas por carência ambiental; Adquirir habilidades necessárias para a 
aprendizagem da leitura, da escrita, do cálculo; Despertar a criatividade como 
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elemento de auto expressão; Propiciar a interação com as pessoas-adultos e 
crianças com as quais convive; Desenvolver o senso crítico, agindo e 
interagindo no seu meio; Ser capaz de construir seu próprio conhecimento. 

Além dos objetivos elencados anteriormente, Maia (2019, p. 1), acrescenta: 

Desenvolver a imaginação, a criatividade e o sentido crítico; promover a 
autonomia com base numa liberdade responsável; desenvolver relações de 
confiança, de cooperação, de amizade e de diálogo; educar para o 
multiculturalismo, para a tolerância e para o respeito; desenvolver a 
capacidade de Aprender a Aprender e a curiosidade intelectual; exercitar a 
memória, a atenção e o pensamento; motivar para o trabalho em grupo e para  
.a capacidade de iniciativa; 

A pré-escola não tem como um de seus objetivos erradicar os problemas 

apresentados nas séries iniciais, este, busca amenizar as dificuldades apresentadas 

pelos alunos, desenvolvendo assim habilidades de coordenação motora ampla e fina, 

equilíbrio, lógica matemática, sequenciação e percepções. Busca também, 

desenvolver os aspectos sociais, emocionais, socioculturais, psicológicos e biológicos 

das crianças (SANTOS, 2016). 

1.2.1 O Desenvolvimento Da Criança Em Idade Pré-Escolar 

A fase pré-escolar é um período marcado pelo desenvolvimento da criança, 

pois é nele que ela adquire alicerces para o aprimoramento de habilidades mais 

complexas, estas serão desenvolvidas com o decorrer dos anos. Trata-se de uma 

porção populacional que se encontra em processo de amadurecimento biológico, 

notado através do avanço social, psicológico e motor (MECCA; ANTONIO; MACEDO, 

2012).  

O desenvolvimento infantil é traçado pela interação da criança com o meio. 

Para Vygotsky a criança só se desenvolve depois que aprende. Entende-se que o 

desenvolvimento humano ocorre após a aprendizagem de tudo que está a nossa volta 

que foi construído historicamente (DUARTE; BATISTA, 2015).  

Souza e Veríssimo (2015, p. 1098) acrescentam que “desenvolvimento Infantil 

(DI) é parte fundamental do desenvolvimento humano, destacando-se que, nos 

primeiros anos, é moldada a arquitetura cerebral, a partir da interação entre herança 

genética e influências do meio em que a criança vive” 

O desenvolvimento da criança é um processo dinâmico, pois ocorre através da 

interação da mesma com seu corpo, com o ambiente e durante a interação com outras 

crianças ou adultos. É neste processo de inter-relacionar-se que a autoestima, o 
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pensamento, a linguagem e o raciocínio são aperfeiçoados, ocorrendo 

simultaneamente a evolução da parte afetiva, cognitiva e motora (CRAIDY; 

KAERCHER, 2007).  

O desenvolvimento humano é caracterizado como um fator determinante na 

trajetória de cada indivíduo. É fundamental ter em mente os elementos que contribuem 

para esse desenvolvimento. As fontes hereditárias que cada criança possui são 

aperfeiçoadas através das práticas sociais da comunidade em que esta pertence 

(LIMA; CORTINAZ; NUNES, 2018). 

De acordo com Papalia e Feldman (2013), desde que ocorre a sua concepção 

o ser humano sofre diversas mudanças ao longo de sua vida. Estas mudanças e 

estabilidades que ocorrem ao longo da vida, fazem parte do processo de 

desenvolvimento do ser humano.   

Desde o seu início de vida, a criança tem como direitos básicos a família, a 

segurança, o afeto e a saúde. Estes têm como obrigação dar o suporte necessário 

para a criança, auxiliando assim o desenvolvimento de todas as etapas, sendo elas: 

cognitivas, psicossociais e físicas (BUCHWITZ, 2016). 

Para Papalia e Feldman (2013), o desenvolvimento humano é dividido em três 

etapas de domínio: do eu, cognitiva, psicossocial e física. No desenvolvimento físico, 

são abordadas as áreas do crescimento, corpo e cérebro, habilidades sensoriais, 

habilidades motoras e saúde. As emoções, personalidade e relações sociais, são 

processos do desenvolvimento psicossocial. No avanço cognitivo são explanadas 

questões como aprendizagem, memória, pensamento, atenção, raciocínio, 

criatividade e linguagem.  

Diversas habilidades cognitivas são desenvolvidas durante a pré-escola, como 

por exemplo: competências matemáticas, construção de estratégias, habilidades 

linguísticas, formação de conceitos, raciocínio, percepção, memória, autorregulação 

e automonitoramento.  Durante esta etapa é nítido o desenvolvimento de funções 

cognitivas que auxiliam na interação social da criança, sendo elas: produção da fala, 

consciência, sentimentos e a capacidade de compreender os estados mentais dos 

demais (MECCA; ANTONIO; MACEDO, 2012).  

Para Tavares (2010), desenvolvimento psicossocial é o processo de 

descoberta do eu, podendo ser fortemente influenciado pelo meio social ou cultural. 

“O desenvolvimento psicossocial envolve a integração do desenvolvimento 

psicológico com a formação de relações sociais [...] necessitam ocorrer de uma forma 
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paralela” (TAVARES, 2010, p. 6).  

Para Radespiel (2019), o desenvolvimento físico da criança é uma sequência 

de mudanças que fazem parte do processo de crescimento. Estas mudanças podem 

ser observadas na coletividade, apresentando similaridades no geral, porém com 

especificidades em cada criança.  

Dando continuidade à definição de desenvolvimento físico infantil, pode-se 

afirmar que:  

É um processo altamente organizado no qual as coisas ocorrem de acordo 
com uma determinada seqüência e um determinado calendário maturativo, e 
não ao acaso e em qualquer momento. Se dá de maneira contínua e 
paulatina, e não em saltos e descontinuidade (DESENVOLVIMENTO, 2013, 
p. 1).  

Em conformidade com Pontes (2019), o desenvolvimento infantil é algo único 

de cada criança, pois cada uma desenvolve-se de acordo com o tempo e estímulos 

que recebe do meio, visto que cada local é diferente e gera estímulos diversificados. 

No entanto, existem alguns parâmetros que elencam conceitos esperados para 

crianças de três a seis anos de idade, estes são chamados de marcos do 

desenvolvimento.   

1.2.2 Marcos Do Desenvolvimento De Crianças Com Idades Entre Três E Cinco 

Anos 

Desde 1984, recomenda-se a observação do desenvolvimento das crianças, 

em 1995 os marcos do desenvolvimento foram incluídos no Cartão da Criança. No 

ano de 2004, estes marcos foram registrados como atos normativos, sendo utilizados 

para a vigilância do desenvolvimento infantil (CAMINHA et al., 2017).  

Para Longo (2020, p. 1):  

O desenvolvimento segue uma evolução craniocaudal, começando pela 
cabeça e segue até chegar aos pés, ocorrendo do centro em direção a 
periferia. Podem ser divididos em motor, que ainda se subdivide em motor 
grosso ou fino/adaptativo, linguagem e desenvolvimento pessoal e social.  

O desenvolvimento da criança não ocorre de maneira sequencial, este pode 

variar de acordo com os estímulos ofertados, o ambiente em que a criança está 

inserida e sua relação com seus familiares. Ainda assim, os marcos do 

desenvolvimento auxiliam e servem como um guia, onde é possível identificar se a 

criança está se desenvolvendo e crescendo de acordo com sua faixa etária 
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(OLIVEIRA, 2014).  

Para Caminha et al. (2017), o desenvolvimento infantil, ao lado do crescimento 

somático, representa a qualidade do processo contínuo e vigilante sobre a saúde da 

criança. Desta forma, entende-se que o desenvolvimento e o crescimento possibilitam 

respostas a marcos esperados para cada idade. Através da avaliação destes padrões 

é possível identificar o desempenho da criança em relação a problemas de saúde, 

sendo de forma individual ou coletiva.  

1.2.2.1 Marcos do desenvolvimento em crianças de três anos 

Aos três anos a criança já apresenta um bom equilíbrio e controle de seu corpo, 

desta forma, a mesma consegue dançar, pular, chutar bolas, andar e ficar por pouco 

tempo em um único pé, é neste momento, dos dois aos três anos de idade, que se 

inicia o desfralde (PONTES, 2019).  

Para Longo (2020), nesta idade a criança já tem alguns amigos, porém ainda 

brinca sozinha em certos momentos. Ao vestir-se demonstra pouca habilidade sendo 

necessário auxilio de adultos e é neste período que a criança aprimora seus 

esfíncteres. Apesar de ser por um curto período de tempo, a mesma consegue 

equilibrar-se em um dos pés.  

Oliveira (2014), destaca que nesta idade o cérebro não está completamente 

desenvolvido, ao contrário da dentição primária, que já se encontra finalizada. Aos 

três anos a criança já consegue auxiliar seus familiares em algumas tarefas mais 

simples e já compreende seu papel no contexto familiar. Nesta etapa a criança, em 

algumas situações, aprende através da observação de acontecimentos rotineiros e 

passa a imitá-los, a mesma já tem consciência de seus desejos e escolhas.   

Aos três anos, a criança já consegue manter uma conversa, seu 

desenvolvimento emocional é marcado pela fase dos nãos e a tentativa de ultrapassar 

seus limites para saber o que acontece (GRABER, 2019).  

1.2.2.2 Marcos do desenvolvimento em crianças de quatro anos  

Aos quatro anos a fala já está melhorada, tornando-se cada vez mais 

compreensível. É neste momento que pais e educadores começam a perceber as 

dificuldades e trocas na fonética feitas pela criança, em alguns casos é necessário o 

acompanhamento de um profissional de fonoaudiologia (MANSO, 2020).  
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Para Longo (2020), aos 4 anos a criança contém um amplo vocabulário, com 

uma grande variedade de palavras, sendo em média 1500, onde a criança consegue 

facilmente narrar situações cotidianas. A parte da imaginação encontra-se 

amplamente desenvolvida, o que facilita na hora da criança contar histórias aos 

demais.  

A conversa, interação e contação de histórias começam a fazer parte da vida 

da criança, o que possibilita uma enorme facilidade em criar vínculos afetivos com 

outras crianças ou adultos. A compreensão de jogos com regras mais simples é 

facilmente notada, assim como o reconhecimento de letras e números, despertando 

assim na criança uma vontade de aprender coisas novas. A parte motora está em fase 

de desenvolvimento, porém permite que a criança tenha um equilíbrio melhor, 

facilitando suas aventuras, como andar de bicicleta, escalar e entre outros (PONTES, 

2019).  

1.2.2.3 Marcos do desenvolvimento em crianças de cinco anos  

As crianças com cinco anos de idade estão na etapa de transição da pré-escola 

para o ensino fundamental. Nesta idade a criança tem mais autonomia, conseguindo 

realizar atividades simples do cotidiano, como tomar banho, escolher suas 

vestimentas e escovar os dentes com destreza. É nesta etapa que ocorre a 

alfabetização, a criança já reconhece as letras e números e é possível notar uma 

evolução constante com relação à leitura (PONTES, 2019).  

Os cinco anos é marcado pela fase dos porquês, a criança questiona sobre 

tudo que está a sua volta, é neste momento também que se percebe que a criança já 

compreende o seu papel no ambiente familiar (LONGO, 2020).  

Ferreira e Caldas (1997) relatam que nesta idade a criança é capaz de fazer 

comparações, tem conhecimento de ordem, detalhes e formas do ambiente que a 

cerca, a também o desenvolvimento de noções de tempo e duração.  A linguagem 

ganha mais coesão, facilitando ainda mais o desenvolvimento emocional, social e 

intelectual.  

Os autores, acima citados, ainda destacam que aos cinco anos a criança torna-

se mais sociável e amistosa. A imitação passa a ser cada vez mais parecida com a 

real, facilitando o entendimento com outras crianças, as brincadeiras passam a ter 

mais regras, acordos e combinações. 
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1.2.3 Áreas De Estimulação Para Crianças Da Pré-Escola 

O trabalho que é desenvolvido com as crianças da fase pré-escolar visa seu 

desenvolvimento integral. Neste período educacional o educando já apresenta 

precisão na realização de atividades que envolvam movimentos, atenção, criatividade 

e capacidade de resolver problemas (FERREIRA; CALDAS, 1997).  

Os estímulos apresentados na pré-escola auxiliam no desenvolvimento e 

aprendizagem da criança. Ainda nos primeiros dias de vida a criança já recebe alguns 

estímulos, como por exemplo o de alimentar-se, outro exemplo seria os estímulos 

sensoriais, estes captados através da luz e do som que estão a sua volta. De acordo 

com especialistas este recepção de estímulos ocorre ate os seis anos de idade 

(CICORUM, 2019).  

Leão et al. (2014), destacam a importância da estimulação para o 

desenvolvimento da criança, os autores ressaltam também, a relevância da educação 

infantil na evolução e percepção das dificuldades e necessidades do aluno. A não 

estimulação compromete o desenvolver de áreas, como a parte cognitiva, afetiva, 

psíquica, social e sensório motor da criança. 

Durante o período escolar o aluno deve ser estimulado sempre, para que o 

mesmo consiga desenvolver a solução adequada para conflitos e situações 

corriqueiras, a evolução destas soluções fara com que o individuo esteja apto para a 

sociedade em que vive (FERREIRA; CALDAS, 1997).  

Lücke (2019, p. 1), destaca que:  

Todos os estímulos oferecidos à criança são fundamentais para a construção 
do seu conhecimento. Ao ser estimulada a criança passa a se sentir 
importante no contexto ao qual se insere, sendo assim sente-se mais segura 
para buscar novos conhecimentos.  

De acordo com Barba (2020), a estimulação deve ser usada para garantir o 

aperfeiçoamento de habilidades, devendo assim fazer parte da rotina da criança, tanto 

no meio familiar quanto pedagógico.  

Lücke (2019), afirma que no ambiente escolar o aluno apresenta a necessidade 

de que sejam ofertados meios, atividades, recursos e espaços para que ele se 

desenvolva, levando em consideração seu ritmo de aprendizagem.  

Entende-se assim, que as áreas de estimulação são fundamentais para a 

construção de um individuo adepto a sua sociedade, onde o mesmo saiba decifrar e 

enfrentar suas necessidades e desafios. A lateralidades, o domínio do esquema 
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corporal, as relações espaço temporais, o desenvolvimento das percepções táteis, 

auditivas, gustativas, olfativas e visuais e a coordenação visomotora são algumas 

áreas estimuladas durante a idade pré-escolar (FERREIRA; CALDAS, 1997).  

1.2.3.1 Lateralidade  

A lateralidade é o uso de uma das duas partes do corpo, sendo à esquerda ou 

à direita. Tanto as crianças quanto os adultos têm um lado dominante, ou seja, aquela 

que mais utiliza ao executar atividades que envolvam o movimento, como por exemplo 

apanhar objetos ou escrever (FERREIRA; CALDAS, 1997). 

Serafin, Peres e Corseuil (2000), destacam que a lateralidade é um 

conhecimento natural, que corresponde a dados neurológicos, onde em alguns casos 

as experiências vividas e a influência de hábitos a transformam em um tipo de domínio 

espacial adquirido. 

Quanto a lateralidade, os indivíduos podem ser classificados como: 

ambidestros, canhotos e destros. Pessoas que apresentam o domínio do lado 

esquerdo são denominadas destras, as do lado direito são canhotas. Em alguns casos 

a pessoa apresenta um domínio cerebral predominante, ocorrendo o uso simultâneo 

de ambos os lados, quando isso ocorre são classificados como ambidestros (GIOLO, 

2008). 

De acordo com Gherpelli (2006, p. 200), “a teoria conhecida como modelo right-

shift afirma que a lateralidade é definida por um gene que influencia a tendência que 

o indivíduo apresenta com relação à própria lateralidade” 

Ferreira e Caldas (1997), explicam que para que ocorra o aprendizado afetivo 

da lateralidade, a criança precisa: “Dominar a noção de esquerda/direita em relação a 

seu corpo e ao ambiente; estabelecer com clareza o lado dominante do seu corpo; 

compreender que o nosso sistema de escrita é convencionado da esquerda para 

direita” (FERREIRA; CALDAS, 1997, p. 25). 

Oliveira (2019) destaca que o professor e demais funcionários do ambiente 

escolar devem proporcionar à criança as mais diversas atividades, como por exemplo: 

pintar, desenhar, jogos que desenvolvam a coordenação motora fina, movimentos 

como correr, pular, saltar e o manuseio de objetos com diferentes texturas. Através 

de atividades assim, o autor destaca, que a criança irá apresentar seu lado dominante.  

Os estímulos que a criança recebe são fundamentais para esta etapa, podendo 

ser categorizados como proprioceptivos, interoceptivos e exteroceptivos. Os estímulos 
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proprioceptivos são aqueles que nascem com a criança, refere-se às sensações 

cinestésicas, já os exteroceptivos são os estímulos externos, estes são apresentados 

através de experiências sensoriais e sensitivas. Os estímulos interoceptivos estão 

relacionadas às sensações, como por exemplo a fome, o sono e a sede. A junção 

destes estímulos permite um desenvolvimento neuropsicomotor de qualidade, onde 

desempenham um papel de suma importância no estabelecimento do esquema 

corporal (MOCELIN, 1995). 

Para Oliveira (2019), a lateralidade é um dos pontos fundamentais da vida das 

crianças e adultos. Quando ocorre pouco estímulo a mesma pode acarretar em 

problemas de ordem espacial, como por exemplo: complicações para acompanhar a 

direção gráfica da escrita e leitura. Outro exemplo citado pelo autor refere-se aos 

obstáculos encontrados pelas crianças na distinção de letras específicas, como o P e 

o B, as quais podem ser observadas durante o período pré-escolar. 

1.2.3.2 Domínio do esquema corporal 

O esquema corporal é a base cognitiva pela qual se delimita a exploração do 

espaço, ocorre em conjunto com as funções motoras e a percepção que a criança tem 

do espaço. Este processo ocorre lentamente, podendo ser construído até a 

adolescência, somente neste período que acontece a elaboração completa do 

domínio corporal, devido ao amadurecimento do sistema nervoso, representação que 

a criança/adolescente faz de si mesma e a partir da interação entre eu-mundo 

(ALMEIDA, 2006). 

 Ferreira e Caldas (1999), descrevem que o esquema corporal é o 

conhecimento que a criança apresenta sobre seu próprio corpo, dando a ela a 

liberdade de atuar sobre o mesmo. A imagem corporal que cada indivíduo tem de si 

mesmo é fundamental para a aquisição de conhecimentos, é através deste que a 

criança irá arquitetar e coordenar seus conhecimentos do mundo exterior. Este é o 

ponto de partida dos princípios de tempo, forma, espaço e volume.  

Entende-se assim, que esquema corporal é a habilidade que auxilia o 

conhecimento do próprio corpo, incluindo movimentos, partes, posturas e atitudes. A 

representação que a criança faz de seu corpo através de desenhos pode categorizar 

a forma como ela se enxerga. O esquema corporal é o primeiro componente para a 

formação do eu, somente através da percepção de si mesma que a criança começa a 

compreender os objetos e os outros (MORGADO, 2007).  
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 Para que o ocorra o alcance de um esquema corporal bem estruturado é 

fundamental levar a criança a: “adquirir consciência global de seu corpo; identificar e 

localizar as partes do corpo; descobrir diferentes posições do corpo; dominar o ato 

respiratório; perceber a simetria corporal e tomar consciência do sistema muscular e 

ósseo” (FERREIRA; CALDAS, 1999, p. 20).  

 Ainda, para Ferreira e Caldas (1999), o desenvolvimento do esquema corporal 

ocorre através de brincadeiras, jogos, movimentos, deslocamentos, brincadeiras livres 

e atividades sistematizadas. Onde para os autores este conhecimento é adquirido de 

maneira natural, através de mecanismos que facilitem a evolução neuropsicológica e 

a adaptação da criança ao ambiente que o cerca. O domínio do esquema corporal 

auxilia no desenvolvimento da orientação espacial e coordenação viso motora. 

1.2.3.3 Percepção  

Ferreira e Caldas (1999), destacam que a percepção é a capacidade de 

perceber e identificar estímulos do meio ambiente através dos órgãos dos sentidos, 

sendo eles: visão, audição, tato, paladar e olfato. Estes órgãos recebem as sensações 

e as direcionam ao cérebro, desta forma ocorre a aprendizagem. Os autores ainda 

destacam que é através da percepção que acontece o contato do indivíduo com o 

meio.  

As percepções diferem em função das características físicas do estímulo e 
interpretam no em função das experiências anteriores a ele associado, 
possibilitando assim ao cérebro a extracção de conhecimento. Este fluxo 
contínuo de sensações desencadeia o que é designado por percepção 
(ALEXANDRE; TAVARES, 2007, p. 4).  

Somos designados como seres sensoriais, pois adquirimos conhecimento 

através de nossos movimentos corporais e sentidos. A percepção sensorial concede 

conhecimento através de experiências e interfere na aquisição de aprendizagem 

desde bebê (PERCEPÇÃO, 2020). 

1.2.3.3.1 Percepção visual 

 A percepção visual é o resultado de estímulos ou fontes luminosas registradas 

pelos olhos. De maneira geral, este ato óptico-físico ocorre de maneira semelhante 

em todas as pessoas (OLIVEIRA, 2013). 

 Ferreira e Caldas (1999) descrevem a percepção visual como uma maneira que 
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o indivíduo tem de distinguir as diferenças e igualdades, podendo ser as cores, formas, 

tamanhos, posições e detalhes, dos objetos que o cercam. 

 Os olhos são os órgãos responsáveis pela percepção visual, a estimulação 

deste sentido é considerada fácil, pois qualquer mudança luminosa no ambiente já 

pode ser considerada um mecanismo de estimulação. Nas salas de aula esta ocorre 

através de ações simples, como mudar móveis, painéis e decorações de lugar, colocar 

desenhos diferentes e abusar das cores (PERCEPÇÃO,2020).  

 Ferreira e Caldas (1997) destacam que para trabalhar a percepção visual a 

criança precisa adquirir e desenvolver a memória visual, a análise-síntese e a 

constância de percepção. Através da exatidão da memória visual é possível 

desenvolver a capacidade de registro de imagens captadas pela visão. Para que o 

trabalho ocorra de maneira concreta é fundamental seguir alguns objetivos, sendo 

alguns deles: “discriminar, nomear e classificar objetos de acordo com suas 

particularidades; identificar e nomear as partes de um objeto ou figura, nomeando-as; 

reconhecer as semelhanças e diferenças” (FERREIRA; CALDAS, 1997, p. 61). 

1.2.3.3.2 Percepção auditiva  

A percepção auditiva é a capacidade de entender, diferenciar e perceber os 

sons e suas intensidades, podendo ser forte, médio ou fraco. É através desta 

percepção que a criança adquire habilidades necessárias para desenvolver a leitura, 

escrita e fala (FERREIRA; CALDAS, 1999, p. 79).  

Huotilainen (2013), destaca que a percepção auditiva começa muito antes do 

nascimento da criança, enquanto ocorre seu desenvolvimento, o cérebro passa por 

transformações, entre estas, a evolução para um sistema especializado na parte das 

percepções e suas funções e o da semântica e memória, estes fundamentais para a 

compreensão e produção de fala. Os marcos que envolvem este desenvolvimento 

baseiam-se no desenvolvimento neural, e estão ligados à exposição auditiva e as mais 

diversas comunicações ainda na infância.  

Desta forma, pode-se compreender que esta percepção tem um papel 

fundamental na construção de um feedback vocal e ajuste motor que pode vir a ser 

adotado. Os autores destacam que para que ocorra a fala e consequentemente a voz, 

é necessária uma complexa e interdependente atividade de todos os músculos que 

fazem parte desta perceptiva (BUOSI; FERREIRA; SANTOS, 2013). 

Para que ocorra o treino desta percepção, a criança deve compreender e 
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organizar os estímulos sonoros que recebe. Desta forma é necessário levar em 

consideração os seguintes objetivos: “desenvolver a discriminação e memória 

auditiva; discriminar sons diversos; discriminar sons em palavras, identificando sons 

iniciais, sons intermediários e sons finais; desenvolver a pronuncia correta” 

(FERREIRA; CALDAS, 1999). 

1.2.3.3.3 Percepção tátil  

A pele é o principal órgão responsável pela percepção tátil, é através da mesma 

que a criança experimenta sensações diversas, como por exemplos: toque, 

descoberta de temperaturas, texturas diversas e o abraço. O estímulo deste sistema 

é feito através de atividades que envolvam materiais diversos, com diferentes 

espessuras, formas, texturas e cores (PERCEPÇÃO, 2019).  

Ferreira e Caldas (1999) descrevem que a percepção tátil pode ocorrer através 

de três formas, sendo elas: térmicas, texturas e espessuras. Os autores ainda 

acrescentam à fala do parágrafo anterior afirmando que é necessário que as crianças 

olhem para os objetos enquanto os tocam, somente depois de um tempo é 

recomendado que sejam vendadas para descobrir no que estão tocando.  

Paulo (2014) afirma que através da percepção tátil as crianças adquirem 

percepção temporal, de calor, dor e coordenação motora fina. A junção de todos esses 

desenvolvimentos auxilia a criança em sua vida cotidiana juntamente com os objetos.  

 Para que o desenvolvimento desta percepção ocorra de forma gradual é 

necessário utilizar de brincadeiras onde a criança utilize principalmente suas mãos, 

dando a ela a liberdade de explorar os mais diversos objetos (PERCEPÇÃO, 2019).  

1.2.3.3.4 Percepção gustativa  

O paladar é um sistema humano cujo a função é captar, interpretar e perceber 

sensações diversas que envolvam o sabor. Este sentido ocorre através das papilas 

gustativas, estas auxiliam na percepção de substâncias nocivas aos seres humanos 

(SILVA, 2018).  

O desenvolvimento desta percepção se dá através de atividades que envolvam 

a comida, sendo ela amarga, azeda, líquida, consistente, crocante, macia, doce ou 

salgada. Cabe ao educador buscar maneiras de mesclar estas sensações, fornecendo 

assim, ao aluno um amplo desenvolvimento, envolvendo áreas como tato, olfato e o 
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paladar (PERCEPÇÃO, 2019). 

Ferreira e Caldas (1999) descrevem que as atividades que envolvem esta 

percepção devem ser treinadas, tendo como objetivo levar o aluno a “ discriminar 

sabores; reconhecer substâncias semelhantes na cor, na textura, no paladar; perceber 

a temperatura de alimentos (frio, quente, morno);” ( FERREIRA; CALDAS, 1999, p. 

89).  

Os autores acima citados, ainda destacam sobre a importância de apresentar 

coisas com sabores diferentes as crianças, incentivando que as mesmas 

experimentem e relatem aquilo que perceberam, trabalhando além dos sabores as 

temperaturas dos mais diversos alimentos (FERREIRA; CALDAS, 1997).  

1.2.3.3.5 Percepção olfativa  

O sistema olfativo é capaz de perceber cheiros e decifrar diferentes odores, o 

órgão responsável é o nariz. É através dele que a criança interage com o ambiente, 

descobrindo os diferentes cheiros que o cercam (FERREIRA; CALDAS, 1997).  

O sistema olfativo é capaz de distinguir odores dos mais diversos, como: 

temperos, aromas, perfumes e comidas. No ambiente educacional é interessante que 

sejam trabalhadas atividades que envolvam o estímulo desta percepção, auxiliando 

no desenvolvimento da consciência e memória de cada odor (PERCEPÇÃO, 2020).  

“O sentido do olfato gera o surgimento de padrões mentais esquecidos, 

estimula conexões entre referências e desperta experiências retiradas e remotas que 

de alguma forma deixaram impressões do passado” (BARBEITOS, 200-?, p. 9). 

Ferreira e Caldas (1999) descrevem algumas sugestões de atividades que 

auxiliam no desenvolvimento desta percepção, sendo elas: instigar os alunos a 

pronunciar o nome dos cheiros que conseguem sentir, apresentar diversas 

substâncias, pedindo que as crianças narrem aquilo que sentem, como por exemplo: 

esse cheiro é muito forte; este é ruim, entre outros, expor diferentes odores do 

ambiente para que a criança perceba os mesmos em uma totalidade.  

1.2.3.3.6 Percepção viso-motora 

A percepção ou coordenação viso-motora é a capacidade de utilizar partes do 

corpo, que são responsáveis pela realização de nossas ações, para coordenar o 

campo visual, com base nos estímulos do ambiente. Esta percepção auxilia a criança 
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nas diversas etapas de seu desenvolvimento (FERREIRA; CALDAS, 1999). 

Franco (2018), apresenta uma correlação entre a falta de coordenação olho -

mão e dificuldades nas áreas de visuopercepção e coordenação em geral, impactando 

diretamente no controle de movimentos em tarefas como alimentação, prática de 

esportes, utilização de instrumentos como canetas, tesouras e lápis e ao escrever, 

sendo necessário para a criança um esforço muito além do necessário. 

Conforme Ferreira e Caldas (1999), a coordenação viso-motora depende da 

consciência do próprio corpo. A criança deve dominar esta percepção em vista do 

aumento de seu desempenho em atividades como leitura e escrita, pois seu bom 

treinamento o trará uma melhor percepção espacial.  

1.2.3.3.7 Relações espaço-temporais  

As noções de espaço-tempo são de suma importância na construção das 

aprendizagens dos alunos. Durante o seu desenvolvimento o professor é considerado 

um facilitador no processo, pois este auxilia a criança no alcance de seus objetivos, 

fornecendo recursos necessários para a construção desta área de estimulação 

(RAMOS; LOPES; MARTINS, 2012).  

Juntamente à formação da imagem corporal, há a obtenção das noções de 

espaço, sendo estes localização, direção, posição e colocação no espaço e tempo, 

como ritmo, ontem, hoje, amanhã e agora (FERREIRA; CALDAS, 1999). 

As noções espaço-temporais são desenvolvidas a partir da realidade de cada 

estudante, pois são assuntos de difícil compreensão é precisam de tempo e dedicação 

para serem absorvidos pela criança. Desta forma cabe ao educador criar formas de 

incentivar e auxiliar as crianças (RAMOS; LOPES; MARTINS, 2012).  

Em seu livro, Ferreira e Caldas (1997) descrevem alguns conceitos que os 

professores devem analisar nas crianças para que ocorra a efetivação desta área, 

sendo eles, perceber se ela tem a capacidade de situar-se em relação ao seu corpo e 

a um local específico no ambiente, entender e situar o seu corpo e o dos demais no 

local em que está inserida, familiarizar-se com a lateralidade (esquerda e direita) e por 

fim reconhecer e perceber uma relação entre seu corpo e diferentes objetos.  

1.2.4 O Papel Do Professor Na Pré-Escola 

A etapa da educação infantil é fundamental para a formação de sujeitos críticos 
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e reflexivos. Nesta etapa o professor é uma peça principal que deve atuar em favor 

da aprendizagem dos alunos, nas questões sociais e éticas. Desta forma, os 

professores trabalham com a transferência de valores científicos e sociais, estes 

favorecem a adaptação do educando perante a sociedade (SILVA, 2019).  

Anteriormente os professores eram vistos como a autoridade máxima no 

processo de ensino, atualmente este processo tem mais a ver com mentoria. O 

professor é considerado um facilitador do aprendizado, pois auxilia as crianças no 

desenvolvimento de uma maneira saudável sem uma forte influência na sua forma de 

aprender (O PAPEL, 2020).  

Amato (2011), esclarece que os métodos utilizados por profissionais da 

educação estão sendo modificados, pois os mesmos não correspondem com atual 

realidade. Neste sentindo, em conversas, está sendo pautada a necessidade de uma 

formação continuada mais abrangente e unificada e uma reestruturação dos quadros 

de carreira, onde os mesmos tenham conhecimento da bagagem educacional de cada 

educador.  

O professor é responsável por formalizar uma ponte entre os conhecimentos 

necessários e as crianças, de maneira organizada, propiciando espaços e situações 

de aprendizagem que unifiquem os recursos e as capacidades afetivas, emocionais, 

sociais e cognitivas de cada educando aos conteúdos referentes aos campos de 

aprendizagem (BRASIL, 1998b). 

Neste sentido, o educador deve proporcionar à criança momentos onde a 

brincadeira e o aprendizado estejam unidos, desta forma, o mesmo estará 

contribuindo para o desenvolvimento integral da aprendizagem. Esta junção entre 

brincadeira e aprendizado de forma organizada auxiliará no desenvolvimento de 

relações interpessoais, onde a criança aprende a aceitar os demais, ter respeito, 

empatia e confiança, este processo ajudará a mesma a criar uma bagagem cultural 

rica e diversificada (PEREIRA, 2009).  

Os educadores que trabalham com crianças do ensino pré-escolar têm um 

papel indispensável na formação dos alunos. É necessário que os mesmos tenham 

em mente que o brincar é fundamental e favorece o desenvolvimento de maneira 

predominante em aspectos sociais e de interação. Através das brincadeiras a criança 

se apropria da realidade cotidiana utilizando a representação (FIDENCIO, 2013).  

Arce (2004, apud PASQUALINI, 2010) relata que esta integração entre a 

brincadeira e o aprendizado, desenvolve também, a parte cognitiva da criança. 
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Portanto, é fundamental que o educador saiba limitar e acompanhar os estímulos 

obtidos através deste mecanismo, favorecendo assim o desenvolvimento infantil.  

Ao longo do processo de ensino- aprendizagem o professor deve equilibrar o 

brincar e o ensinar, tendo um olhar sensível e explorador para com o ambiente, a 

cultura, ferramentas e equipamentos que estão ao seu redor, para que assim consiga 

estimular a criatividade, linguagem, imaginação e cognição de seus alunos (SILVA, 

2019).  

O educador que compreende a importância dos fatores que o rodeiam para o 

desenvolvimento da criança cria espaços e ações que refletem no seu avanço. O 

mesmo deve ter em mente a importância de propiciar à criança desafios e exercícios 

que a façam pensar, criar relações e tomar iniciativa. Ou seja, quando o professor está 

intervindo de forma mediadora está auxiliando a criança a desenvolver os aspectos 

físicos, sociais, afetivos, emocionais e linguísticos (FIDENCIO, 2013).  

A presença do professor no cotidiano de uma criança durante seu 

desenvolvimento é fundamental para que ocorra o autoconhecimento, construção dos 

relacionamentos interpessoais e percepção crítica. É através das atividades que o 

mesmo desenvolve em sala de aula e ambientes externos escolares, que ocorre a 

participação do professor na aprendizagem do aluno (SILVA, 2019).  

O cotidiano escolar possibilita uma grande troca entre professores e crianças, 

permutas de experiências, vivências e construção de conhecimentos. Para que ocorra 

a efetivação deste processo, é necessário um ambiente oportuno, que esteja em 

concordância com a proposta pedagógica, valorizando as expressões da criança 

(FIDENCIO, 2013).  

Clímaco (2019) descreve que o professor deve ser um colaborador no processo 

de ensino-aprendizagem das crianças, estar sempre ao lado das mesmas e 

compreendê-las. A autora destaca ainda, que o educador deve ser um participante 

ativo, um pesquisador, explorador, investigador e procurar manter a organização de 

espaços, tempos e materialidades para alcançar seus objetivos, desta forma entende-

se que o mesmo não deve ser somente aquele que ensina, mas o que aprende com 

a turma, ampliando suas possibilidades e se tornando um companheiro de 

descobertas e aventuras das crianças.  

1.3 DA COVID-19 NO AMBIENTE EDUCACIONAL 

Ao final de 2019 surgiram na China os primeiros casos de um novo tipo de 
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vírus, posteriormente identificado como um coronavírus, semelhante ao que deu 

origem à Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em 2003. No início do mês de 

janeiro de 2020, a megalópole com mais de 11 milhões de habitantes, Wuhan, foi 

apontada como sendo o epicentro da contaminação. A primeira morte pelo novo 

coronavírus ocorreu no dia 09 de janeiro e, ainda no mês de janeiro, no dia 23, o 

agente infectante já havia levado à morte 25 pessoas e infectado mais de 800 

(CRONOLOGIA, 2020). 

Conforme publicado por Linde (2020), além da China, ao menos outros 16 

países apresentaram casos até dia 23 de janeiro de 2020, incluindo Cingapura, 

Tailândia, Coreia do Sul, Japão, Taiwan e os Estados Unidos. 

De acordo com a OPAS (2020 ou 2021, p. 01): 

A COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus 
(SARS-CoV-2) e tem como principais sintomas febre, cansaço e tosse seca. 
Alguns pacientes podem apresentar dores, congestão nasal, dor de cabeça, 
conjuntivite, dor de garganta, diarreia, perda de paladar ou olfato, erupção 
cutânea na pele ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés. Esses 
sintomas geralmente são leves e começam gradualmente. Algumas pessoas 
são infectadas, mas apresentam apenas sintomas muito leves.  

Conforme artigo publicado pelo COFEN (2020), coronavírus é uma família de 

vírus cujas primeiras classificações que atingem humanos foram descobertas ainda 

na década de 1960, sendo comum pessoas serem contaminadas com os coronavírus 

mais conhecidos: o alpha coronavírus 229E e NL63 e o beta coronavírus OC43, HKU1. 

O agente do coronavírus nCov-2019, outro nome dado ao vírus, foi descoberto na 

China em 31 de dezembro de 2019. 

Em 26 de janeiro, de acordo com UNASUS (2020), foi confirmado o primeiro 

caso de coronavírus em território brasileiro. Trata-se de um homem de 61 anos que 

retornou de viagem à Itália. 

Manzano (2020) informa que a OMS definiu, em 11 de fevereiro de 2020, o 

nome de COVID-19 para a doença causada pelo novo coronavírus. Este nome segue 

diretrizes internacionais que visam evitar associá-lo a locais, animais, e pessoas ou 

culturas. A sigla COVID signifca, em inglês Coronavirus Disease, sendo traduzido para 

português como Doença do Coronavírus. O número 19 refere-se ao ano em que ela 

foi descoberta. 

SBMFC (2020) informa que em 11 de março de 2020 a OMS eleva a situação 

da COVID-19 para pandemia. Quando a transmissão de algum agente causador de 

doença atinge o nível de pandemia, significa que este se espalhou por vários países 
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ao redor do globo. O coronavírus, naquele momento, já havia atingido 114 países, 

com um total de 118 mil casos e 4.291 mortes. 

A propagação do coronavírus, conforme publicado por Tsukuda et al. (2020), 

ocorre majoritariamente de pessoa para pessoa, através de gotículas de saliva que 

podem ser transmitidas durante um espirro, tosse ou até mesmo a fala. Algumas 

formas de prevenção contra o vírus são o uso de máscara e o distanciamento social, 

devendo-se manter em média ao menos 1,8 m entre as pessoas. 

A necessidade de distanciamento como medida de prevenção à contaminação 

e a elevação do status do problema à pandemia forçaram os governantes de todo o 

mundo a tomar medidas severas de combate ao vírus. Deste modo, seguindo tais 

recomendações e atendendo à necessidade, no dia 17 de março de 2020, o 

governador do Estado de Santa Catarina, através do decreto nº 515, declarou, no 

artigo 1º, estado de emergência e no artigo 2º estabeleceu quarentena em todo o 

território estadual (SANTA CATARINA, 2020a). 

O Município de Fraiburgo, através da então prefeita Claudete Gheller Mathias, 

apresentou o decreto de nº 62/2020, onde suspendeu o funcionamento de diversos 

serviços sendo eles: eventos de qualquer natureza, atividades coletivas, 

capacitações, treinamentos, aulas presenciais e outros tipos de eventos que possam 

gerar aglomerações, além de tomar providências em relação ao atendimento no 

serviço público, priorizando o uso de telefone e outros meios remotos (FRAIBURGO, 

2020a). 

Também foi decretada em Fraiburgo (2020b), no dia 19 de março de 2020, 

situação de emergência, onde o Município decreta a possibilidade de realizar 

dispensas de licitações na esfera municipal para atender mais rapidamente às 

demandas relacionadas ao enfrentamento ao COVID-19.  

Uma das parcelas da população que mais sofrerá com a quarentena 

estabelecida no estado de Santa Catarina e demais unidades federativas, é a dos 

estudantes. De acordo com a UNESCO (2020, p. 01), em maio de 2020 “mais de 1,5 

bilhão de estudantes em 165 países foram afetados pelo fechamento de escolas 

devido à Covid-19”. 

Com esta situação, ocorreu a migração para o ensino remoto emergencial, 

conforme classifica Behar (2020), onde ela afirma que este não pode ser confundido 

com educação a distância, argumentando que o termo “remoto” significa distante no 

espaço geográfico. A mesma autora complementa afirmando que: 



50 

O ensino é considerado remoto porque os professores e alunos estão 
impedidos por decreto de frequentarem instituições educacionais para evitar 
a disseminação do vírus. É emergencial porque do dia para noite o 
planejamento pedagógico para o ano letivo de 2020 teve que ser engavetado 
(BEHAR, 2020, p. 01). 

O ensino remoto torna-se um problema ainda maior, quando é observada a 

quantidade de pessoas no Brasil que possuem acesso a computadores e à Internet 

que, de acordo com Cunha, Silva e Silva (2020) é de apenas 37% dos domicílios. 

Isto evidencia a desigualdade social no Brasil, como também mostra uma 

matéria publicada no site G1, que expõe a situação de uma família da cidade de 

Palmas, no Tocantins, onde os estudantes não têm acesso ao material online pois a 

família não tem condições de arcar com a compra de um televisor ou um computador 

com acesso à Internet, realidade que atinge milhões de famílias brasileiras 

(ESTUDANTES, 2020). 

 Outro grande desafio do ensino remoto é exposto por Behar (2020), onde a 

autora argumenta sobre a necessidade de repensar totalmente o planejamento 

pedagógico que foi construído com base no ensino presencial tradicional e criar 

atividades que possam ser mediadas através da Internet. Com isso, houve a 

necessidade de o docente se desligar de um universo familiar onde trabalhou por anos 

e aprender a ensinar de uma forma para a qual a maior parte nunca recebeu 

treinamento. De acordo com a autora, os avanços que ocorreriam no decorrer desta 

década, aconteceu de maneira forçada em menos de três meses, obrigando a 

adequação de professores e alunos, para que o ensino não fosse interrompido. 

Ainda sobre a necessidade de rápida adequação ao ensino remoto, pode-se 

citar: 

De forma emergencial e com pouco tempo de planejamento e discussão (o 
que levaria meses em situação normal), professores e gestores escolares, 
público e privado, da educação básica a superior, tiveram que adaptar in real 
time (em tempo real) o currículo, atividades, conteúdos e aulas como um todo, 
que foram projetadas para uma experiência pessoal e presencial (mesmo que 
semipresencial), e transformá-las em um Ensino Remoto Emergencial 
totalmente experimental (ENSINO, 2020, p. 01). 

 Entende-se, portanto, que o ensino remoto, apesar de manter a educação em 

funcionamento, é bastante precário e segregativo e ainda, conforme Saraiva, 

Traversini e Lockmann (2020), traz à docência insegurança, por ser necessário se 

adaptar rapidamente às novas condições, pela invasão da sua casa pela escola e pelo 

trabalho, ansiedade frente às incertezas causadas pelas condições sanitárias e de 
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saúde, formando professores em estado de exaustão. 

Em 2021, iniciaram-se os esforços para o retorno das aulas presenciais. Em 

Santa Catarina, as aulas retornaram em 18 de fevereiro, como aponta Duarte (2021), 

onde ocorre a divisão dos alunos em períodos chamados “Tempo Escola” e “Tempo 

Casa”, devendo a escola possuir um espaço para acomodar os alunos que não dispõe 

de acesso à internet para acompanhamento durante o “Tempo Casa”. 

O retorno foi oficialmente autorizado na lei estadual nº 18.032 de 2020, cujo 

artigo 1º paragrafo X define o ensino presencial como atividade essencial (SANTA 

CATARINA, 2020b).  

Esta lei foi normatizada pelo decreto nº 1.003 de 2020 emitido pelo governador 

no dia 14 de dezembro de 2020. Tal decreto impõe regras para a liberação do retorno 

do ensino presencial em escolas estaduais e municipais de Santa Catarina, que vão 

desde regramentos relacionados ao distanciamento e outras formas de prevenção,  

obrigatoriedade de a unidade escolar de estabelecer critérios para a alternância de 

grupos de estudantes de modo a respeitar o distanciamento, até a exigência de que 

cada unidade escolar elabore um plano de contingência que deverá ser aprovado pelo 

Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia (NOVO DECRETO, 2020). 

Já em 15 de fevereiro de 2021, o estado publicou o decreto nº 1.153 de 2021, 

que altera o art. 5º do decreto acima, autorizando o retorno de 100% dos alunos ao 

ensino presencial, mesmo em regiões e cidades com nível de risco gravíssimo de 

contaminação. No decreto anterior, a ocupação máxima das salas de aula nestes 

locais era de 50% e de 75% nas áreas de risco grave (SANTA CATARINA, 2021). 
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

Entende-se que a pandemia da COVID-19 trouxe vários fatores pertinentes 

para o fechamento das instituições de educação infantil. Os seus reflexos começaram 

a ser observados no retorno destas crianças às instituições pertencentes, pois houve 

uma forte defasagem em temáticas consideradas fundamentais para o 

desenvolvimento infantil e consequentemente da aprendizagem, como o acesso aos 

espaços públicos da escola, onde as crianças podiam interagir com as demais, a 

formação docente, a falta de acesso ao capital cultural e o diálogo entre crianças e 

professores (JUNIOR; MORAES, 2020).  

Através da plataforma Google Formulários foi elaborada uma pesquisa de 

campo destinada a educadores da etapa pré-escolar da rede municipal de ensino da 

cidade de Fraiburgo - SC, estes da área da educação infantil e séries iniciais. O 

objetivo desta pesquisa foi identificar as dificuldades apresentadas pelos professores, 

pais e alunos da pré-escola durante o ano letivo de 2020 e as modificações 

necessárias para o ano de 2021, dificuldades estas causadas pela pandemia da 

Covid-19. 

A pesquisa foi composta por vinte perguntas, das quais nove foram de múltipla 

escolha e as demais dissertativas. Os dados coletados serviram para elucidar as 

dificuldades e defasagens apresentadas pelos professores, responsáveis e alunos. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O questionário foi respondido por treze professoras da rede municipal de 

ensino. Das treze, dez já trabalhavam na pré-escola durante o ano de 2020 e 

permanecem em 2021, e as demais iniciaram neste ano letivo. No decorrer da 

apresentação dos resultados as respectivas professoras receberam números de um 

a treze para sua identificação, sendo que não foram perguntados dados pessoais para 

permanecer o anonimato.  

Ao todo são vinte questões, sendo que a última foi de cunho pessoal ficando 

omitida dos resultados, por não trazer relevância ao tema apresentado e aos objetivos 

definidos.  

Na questão de número um objetivou-se descobrir a faixa etária destes 

profissionais. Onde 57,1% respondeu ter entre quarenta e dois e cinquenta anos, 

21,4% acima de cinquenta anos e os outros 21,4% de trinta e seis a quarenta e dois 

anos de idade, como pode ser visto no Gráfico 1. 

Gráfico 1 - Gráfico de respostas da pergunta de número 1. 

 
Fonte: A autora (2021). 

Na segunda questão abordou-se sobre o tempo de serviço destes profissionais 

na área da educação como um todo. Dos treze entrevistados, 57,1% respondeu 

trabalhar na área por mais de vinte anos, 28,6% de quinze a vinte e 14,3% de onze a 

quinze anos, como pode ser visto no Gráfico dois, nenhum dos entrevistados 

respondeu trabalhar entre um e dez anos. Como pode ser observado no Gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Gráfico de respostas da pergunta de número 2. 

 
Fonte: A autora (2021).  

A terceira pergunta teve como objetivo coletar o tempo de serviço destes 

profissionais na área pré-escolar, onde 28,6% respondeu ser abaixo de cinco anos, 

35,7% acima de dez anos e os demais entre seis e dez anos. Como mostra o Gráfico 

3. 

Gráfico 3 - Gráfico de respostas da pergunta de número 3. 

 
Fonte: A autora (2021).  

Na pergunta seguinte (questão 4), trata da frequência com que estes 

professores buscam novos conhecimentos e aprimoramentos para sua área. Em uma 

escala linear de zero a dez, sendo zero raramente e dez frequentemente, 7,1% 

respondeu com a opção cinco, 35,7% com a opção nove e 57,1% buscam 

frequentemente. Como apresenta o Gráfico 4. 
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Gráfico 4 - Gráfico de respostas da pergunta de número 4. 

 
Fonte: A autora (2021).  

Masullo e Coelho (2015), destacam que as dificuldades estão presentes no 

cotidiano escolar e na prática do professor. As autoras ainda relatam que o professor 

deve ter uma visão clara acerca de suas dificuldades, estas o desafiarão ao longo do 

caminho e será necessário muito jogo de cintura por parte do mesmo para resolver 

estes desafios. Desta forma, a questão de número cinco abordou as dificuldades dos 

professores da pré-escola, onde obteve-se as seguintes respostas: 

· Professor (a) 1: O fato de a escola não compreender bem a Educação Infantil, 

pois o foco da escola está no Ensino Fundamental Series Iniciais e Finais; 

· Professor (a) 2: Muitas vezes fica de fora de privilégio dos anos iniciais. Um 

exemplo é do da educação integral. Grandes para creche e pequenos para o 

Mais Educação; 

· Professor (a) 3: O fato de que a pré-escola é vista como uma fase da educação 

com menos importância quando comparada às demais; 

· Professor (a) 4: A falta de um professor auxiliar, devido a algumas crianças, 

com muita dificuldade de aprendizagem e concentração e a falta de limites de 

algumas crianças; 

· Professor (a) 5: As crianças estão vindo para a escola sem limites e sem 

interesse pra o aprendizado; 

· Professor (a) 6: Cada criança aprende de uma forma diferente, assim sendo é 

válido que seja abordado em sala de aula desde os métodos tradicionais até 

os considerados da atualidade. Tudo é válido e necessário. A criança aprende 

por repetição e tentativas diferentes. Porém, alguns colegas profissionais 
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criticam a forma de trabalho de outros desconsiderando a necessidade 

individual de cada criança; 

· Professor (a) 7: Infelizmente a sociedade e várias famílias ainda valorizam 

pouco o nosso trabalho. Acreditam ser importante apenas a partir do primeiro 

ano, quando tem nota. E na pré-escola não dão a devida importância ao 

desenvolvimento das inúmeras experiências que farão toda diferença no 

decorrer da vida escolar da criança; 

· Professor (a) 8: O apoio familiar...hoje as famílias não querem mais se 

comprometer com a educação dos filhos acham que é à escola quem deve; 

· Professor (a) 9: A devolutiva quanto as famílias; 

· Professor (a) 10: Envolvimento das famílias; 

· Professor (a) 11: Difícil participação da família; 

· Professor (a) 12: Hoje em dia é o distanciamento social; 

· Professor (a) 13: Uso das redes sociais (criança muito tempo no celular). A 

participação ativa dos pais na vida escolar de seus filhos talvez por falta de 

tempo ou comprometimento mesmo; 

Ainda sobre as dificuldades e desafios encontrados por professores ao longo 

de sua jornada, Lima (2017) descreve que ser professor na atualidade é um gesto de 

amor e coragem, pois os desafios, defasagens e problemas são inúmeros e muitas 

vezes afetam na sala de aula. Seguindo este pensamento, as professoras 

entrevistadas responderam quais são as suas dificuldades em sala de aula, sendo 

que as respostas obtidas foram: 

· Professor (a) 1: No momento o Ensino Híbrido e o distanciamento entre as 

crianças, pois elas precisam conviver e socializar com os colegas; 

· Professor (a) 2: Olha, hoje as crianças vêm muito mais ativas...mas está 

faltando limites e valores...ficam muito no celular... não conseguem se 

concentrar.... e acham que podem tudo na escola...não tem responsabilidade 

porque à família não cobra.… 

· Professor (a) 3: Trabalhar com criança, que tem pouca concentração e não 

aceita regras e limites; 

· Professor (a) 4: Promover o interesse dos alunos aos conteúdos trabalhados, 

e o respeito; 

· Professor (a) 5: Coordenação motora, concentração e memorização; 
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· Professor (a) 6: Defasagem na aprendizagem e falta de concentração; 

· Professor (a) 7: Identificar, compreender as dificuldades encontradas pelos 

alunos; 

· Professor (a) 8: No momento as diversas ações a serem seguidas para cumprir 

normas de distanciamento; 

· Professor (a) 9: A falta de educação que vem de berço, a falta de limites, a 

superproteção, crianças mimadas, a falta de entendimento e parceria de 

algumas famílias e o excesso de tempo que as crianças ficam em contato com 

celulares ou tablets. (Algumas crianças chegam na escola com a mente 

conectada, parece que saíram do jogo, mas o jogo não saiu da cabeça da 

criança, “parecem zumbis”); 

· Professor (a) 10: Gosto muito de trabalhar em equipe e agora não é possível; 

· Professor (a) 11: Falta apoio dos pais; 

· Professor (a) 12: Nenhuma; 

· Professor (a) 13: Limites; 

Uma das dificuldades apresentadas pelos professores foi em relação as aulas 

remotas, pois os mesmos não tinham conhecimento sobre este método (SAMPAIO, 

2020). Na questão sete objetivou-se descobrir se os professores já atuavam na pré-

escola durante o ano letivo de 2020. Das treze respostas coletadas, 78,6% respondeu 

que sim e os demais, 21,4% que não. Como pode-se analisar no Gráfico 5. 

Gráfico 5 - Gráfico de respostas da pergunta de número 7. 

 
Fonte: A autora (2021).  

O ano letivo de 2020 foi marcado por inúmeros desafios, como demonstrado 
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na pergunta anterior, a maioria dos profissionais entrevistados já trabalhava na pré-

escola durante a pandemia, sendo assim, questionou-se sobre as dificuldades que 

estes tiveram durante as aulas remotas, os mesmos responderam que: 

· Professor (a) 1: A falta de comunicação com todos as crianças, pois muitos 

buscavam a atividade impressa na escola; 

· Professor (a) 2: Como é a distância faltava suporte da coordenação e até 

mesmo dos pais sem comprometimento com o aprendizado do seu filho; 

· Professor (a) 3: Falta de interesse e comprometimento dos pais e dos alunos 

também... não retornavam com as atividades; 

· Professor (a) 4: Desinteresse por parte dos pais, dificuldades com as 

tecnologias o computador; 

· Professor (a) 5: A falta de comprometimento de alguns pais; 

· Professor (a) 6: O fato de encaminhar os trabalhos às famílias e não ter um 

acompanhamento imediato a fim de avaliar ou redirecionar as experiências. 

Também por muitas famílias não visualizarem as atividades enviadas ou ainda 

muitas realizarem as atividades pela criança; 

· Professor (a) 7: Os desafios em aprender com as tecnologias; 

· Professor (a) 8: Dificuldades com a tecnologia, para preparar e apresentar as 

aulas, também com o retorno, vindo das famílias. Muitas famílias também, 

assim como nós professores, tiveram que aprender a lidar com a tecnologia, 

outros não tinham acesso e ainda outros, não realizaram as atividades, mesmo 

sendo oferecidos muitos meios; 

· Professor (a) 9: Receber retorno das atividades enviadas 

· Professor (a) 10: A distância, as tecnologias e pouco conhecimento/interesse 

dos pais ao desenvolver as experiências enviadas; 

· Professor (a) 11: A devolutiva das atividades enviadas e muitas realizadas 

pelos irmãos, pais e outros. O pouco interesse das famílias em auxiliar seus 

filhos. 

Miranda et al. (2020) destaca que neste momento de isolamento e aulas 

remotas os alunos tiveram uma grande defasagem, este fato pode ter ligação com a 

falta de motivação e as dificuldades apresentadas pelos mesmos, como a falta de 

organização, explicação dos professores, local adequado para estudar e a 

compreensão dos assuntos. Na educação infantil estas dificuldades também se 
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fizeram presente, ao serem questionados sobre as dificuldades de seus alunos neste 

momento de aulas remotas os professores responderam que: 

· Professor (a) 1: Muitas vezes, não compreendiam a atividade, ou só faziam o 

registro da atividade no livro; 

· Professor (a) 2: O desinteresse. Nesta fase eles precisam da interação o que 

não era e ainda não é possível; 

· Professor(a) 3: Foi muito defasada o ensino... alunos com bastante dificuldades 

de linguagem... coordenação motora... ficou faltando o estímulo...à interação... 

entre os colegas que dificultou o ensino e a aprendizagem; 

· Professor (a) 4: O acesso à internet (por ser um bairro mais carente); 

· Professor (a) 5: Acredito ser a falta de relacionamento e convívio entre os 

demais bem como a ausência de orientações e acompanhamento por parte do 

professor; 

· Professor (a) 6: A falta de tempo e experiência das famílias; 

· Professor (a) 7: Faltou o contato, a relação professor-aluno, as observações e 

avaliações diárias, a rotina; 

· Professor (a) 8: Alguns alunos ficaram alheios as aulas devido à ausência dos 

pais; 

· Professor (a) 9: O uso das ferramentas tecnológicas pois por ser no interior 

internet limitada; 

· Professor (a) 10: Falta de estar em sala e receber orientações de professor 

durante o exercício; 

· Professor (a) 11: Estar longe dos amigos, ficar dentro de ambiente fechado, 

pouco desenvolvimento em todos os aspectos. 

Manhães (2020), descreve que não somente os professores e alunos tiveram 

que se readaptar a nova metodologia de aulas, segundo o autor os pais também 

tiveram que modificar algumas coisas em sua rotina para pode acompanhar os filhos 

durante este processo.  A questão dez (10) trata das dificuldades que os pais 

apresentaram que puderam ser notadas pelos docentes, os mesmos responderam 

que: 

· Professor (a) 1: Falta de comunicação, de retorno em relação as atividades 

propostas; 
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· Professor (a) 2: Muito descomprometimento. Sabemos que não são 

especialistas como nós. Mas se caminhassem juntos seria mais fácil; 

· Professor (a) 3: Muita falta de comprometimento no processo de estímulo e 

participação; 

· Professor (a) 4: O tempo, internet, interesse; 

· Professor (a) 5: A dificuldade em criar momentos para orientar a criança na 

realização das atividades em meio às demais atividades familiares bem como 

de encaminhar as mesmas pela plataforma; 

· Professor (a) 6: Os desafios das tecnologias e a falta de tempo; 

· Professor (a) 7: Os pais preocupados com o bom desempenho dos seus filhos, 

tiveram que aprender a utilizar as tecnologias e encontrar tempo para ajudá-

los, já que a maioria continuou trabalhando e tiveram que confiar os seus filhos 

a alguém, enquanto saiam para trabalhar. Lidaram com birras, pois algumas 

crianças se recusavam a realizar as atividades em casa, muitas vezes tiveram 

que pedir para nós conversamos com seus filhos, para convencê-los a fazer o 

que estava sendo proposto. 

· Professor (a) 8: Falta de comunicação, de retorno em relação as atividades 

propostas; 

· Professor (a) 9: Tempo para auxiliar seus filhos, internet limitada, muitas vezes 

compreensão das atividades, sendo que quando tinham dúvidas eram 

orientados a procurar sanar dúvidas pelo WhatsApp ou plataforma. Porém, 

muitos não tinham interesse; 

· Professor (a) 10: Fazer com que seus filhos realizasse as atividades sem ter o 

mesmo conhecimento de uma professora; 

· Professor (a) 11: Alguns pais dos meus alunos relataram que seus filhos não 

queriam fazer as atividades que eu mandava, porém depois que comecei a 

realizar aulas virtuais, todos os que tinham interesse participavam e os filhos 

faziam. Era um momento maravilhoso. Eles tinham contato com os colegas e 

comigo; 

· Professor (a) 12: "Não sou professora; não tenho tempo; não entendi o que é 

pra fazer; meu filho só teima comigo, como vocês conseguem? 

Com a parada das instituições de ensino, muitos educadores tiveram que se 

reinventar, começar do zero, sem nenhum tipo de formação preparatória, desta forma 
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muitos tiveram que utilizar de ferramentas das mais diversas para se manter em 

contato com seus alunos (RODRIGUES, 2020). Ao serem questionados sobre as 

ferramentas que utilizaram durante as aulas remotas pôde-se classificá-las conforme 

tabela abaixo (tabela 1); 

Tabela 1 - Dados coletados referentes à questão de número 11.  

FERRAMENTA UTILIZADA N° DE USUÁRIOS 

Aplicativo de mensagens (Whatsapp e outros) 7 

Plataforma Educacional própria do Município (Educar Web) 4 

Aplicativo de compartilhamento de vídeos (Youtube e outros) 1 

Aplicativos de reuniões e videochamadas (Google Meet, Microsoft Teams, 

Zoom e outros) 
5 

Fonte: A autora (2021).  

Na questão posterior (questão 12), buscou-se descobrir se durante as aulas 

remotas do ano letivo de 2020 os alunos deixaram de aprender algo. Unanimemente 

os educadores foram afirmativos, como pode-se observar no Gráfico 6 abaixo. 

Gráfico 6 - Gráfico de respostas da pergunta de número 12. 

 
Fonte: A autora (2021).  

Silva, Santos e Paula (2020) afirmam que muitos alunos reconhecem as 

dificuldades que as mudanças causadas pela pandemia acarretaram no processo de 

aprendizagem, como a falta de um professor e um local adequado para os estudos.  

Os professores, ao serem questionados sobre como avaliaram a defasagem dos 

alunos, responderam da seguinte forma: 
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· Professor (a) 1: Recorte, alfabeto, números e quantidades e o principal a 

interação e socialização com os colegas; 

· Professor (a) 2: O pré tem que interagir e com a pandemia fica muito difícil; 

· Professor (a) 3: Nunca será igual... com o professor auxiliando e estimulando 

lado a lado da criança, vendo suas dificuldades e trabalhando o que à criança 

precisa pra se desenvolver... Exemplo: pronúncia, memorização, escrita, 

desenvolvimento motor..., etc. 

· Professor (a) 4: Grande parte dos conteúdos, principalmente a memorização 

pois foi tudo “corrido” nas famílias; 

· Professor (a) 5: As atividades que normalmente deixaram de realizar e o 

compartilhamento; 

· Professor (a) 6: Pois, os profissionais da educação têm formação continuada. 

E as aulas presenciais com esse profissional é mais abrangente e desenvolvida 

para uma melhor aprendizagem por parte dos alunos; 

· Professor (a) 7: Deixaram de aprender a ouvir, ficar sentados quando 

necessário, não sabem esperar a sua vez para falar; 

· Professor (a) 8: O coleguismo, organização e a concentração; 

· Professor (a) 9: Deixaram de aprender muita coisa de conteúdos 

disponibilizado pelo professor e principalmente disciplina; 

· Professor (a) 10: A interação, a troca de ideias, as atividades concretas e 

principalmente o que é relacionado a coordenação motora; 

· Professor (a) 11: Interação, autonomia, desenvolvimento motor, limites, 

conceitos, números/ quantidades, letras/sons; 

· Professor (a) 12: Coordenação motora e conhecimento das letras do seu nome; 

No ano letivo de 2021, alguns educadores passaram a lecionar de forma remota 

e outros optaram pelas aulas presenciais. Na questão quatorze foi abordado a forma 

com que estes professores trabalham com seus alunos durante o ano letivo de 2021. 

14,3% (dois professores) responderam trabalhar de forma remota e os 85,7% (doze 

professores) trabalham de maneira presencial/ híbrida. Como apresenta o Gráfico 7. 
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Gráfico 7 - Gráfico de respostas da pergunta de número 14. 

 
Fonte: A autora (2021).  

Guerra (2020) acrescenta que no retorno as aulas presenciais os professores 

precisam adquirir um olhar mais significativo no desenvolvimento de habilidades 

defasadas durante as aulas remotas. A autora destaca ainda que: “a pandemia 

acentuou a diferença entre aqueles que tinham mais dificuldades de aprender; exigiu 

um novo educador, que precisou se reinventar […]” (GUERRA, 2020, p. 1).  A questão 

quinze retratou as dificuldades que os educadores perceberam em seus ao 

retornaram para a sala de aula, sendo que os mesmos responderam: 

· Professor (a) 1: Desenvolvimento motor, pois passaram muito tempo em frete 

as telas, convívio com colegas e regras da escola, adaptação e as dificuldades 

já citadas na resposta 13; 

· Professor (a) 2: Muitos perderam o interesse de estudar por não estar indo pra 

escola; 

· Professor (a) 3: Criatividade...coordenação motora...não conseguem produzir... 

deixam muito de fazer as atividades... a interferência da família (fazem pela 

criança as atividades); 

· Professor (a) 4: Estão quase que em branco, tudo teve que ser revisto, a 

concentração é uma grande dificuldade pois só querem brincar; 

· Professor (a) 5: A falta de coordenação motora fina e habilidade nos 

movimentos corporais amplos. O atraso na linguagem e dificuldade na dicção. 

Na escrita do nome; 

· Professor (a) 6: Sem dúvida a interação com os conteúdos enviados; 
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· Professor (a) 7: Muitos não se concentram, não sabem ouvir, não conseguem 

ficar sentados, nos momentos que se faz necessário. Não reconhecem as 

letras e não escrevem o nome sem copiar; 

· Professor (a) 8: Coordenação motora ampla e fina, problemas 

comportamentais, uso excessivo do celular; 

· Professor (a) 9: Muitos não sabem ainda segurar o lápis corretamente, recortar 

e estar atento quando professora está explicando; 

· Professor (a) 10: Interação social; 

· Professor (a) 11: Atividades relacionadas a coordenação motora. (Falta de 

movimento, exercício físico na pandemia) acredito que ficaram muito parados, 

fechados. 

· Professor (a) 12: Coordenação motora, concentração e memorização. E na 

semana que ficam em casa, as tarefas (várias) são feitas pelos pais ou irmãos. 

· Professor (a) 13: Falta de concentração. 

Na questão dezesseis buscou-se saber se a pandemia da Covid-19 afetou de 

alguma forma no acarretamento de dificuldades sociais, motoras e psicológicas das 

crianças. Dos entrevistados, 78,6% alegou que de alguma forma o isolamento social 

afetou os alunos e 21,4% respondeu que não, como mostra o Gráfico 8. 

Gráfico 8 - Gráfico de respostas da pergunta de número 16. 

 
Fonte: A autora (2021).  

O retorno às aulas presenciais trouxe consigo uma bagagem cheia de desafios, 

como: regras sanitárias a serem cumpridas, mudanças no método de ensino e entre 

outras. Na pergunta de número dezessete os profissionais responderam sobre as 
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dificuldades que os mesmos apresentam na sala de aula como um todo. As respostas 

obtidas foram: 

· Professor (a) 1: As interações e brincadeiras reduzidas pelo distanciamento, 

tudo o que vamos propor precisamos pensar e repensar num modo de fazer 

em segurança; 

· Professor (a) 2: Como sou do grupo de riscos é querer voltar e não poder. E 

ver que a educação é bem melhor no presencial. E que os pais têm dificuldade 

em ensinar seus filhos e que as crianças não tem mais interesse por não estar 

indo pra escola; 

· Professor (a) 3: Materiais....recursos tecnológicos; 

· Professor (a) 4: Concentração; 

· Professor (a) 5: O distanciamento e a privação da realização de muitas 

experiências; 

· Professor (a) 6: A maior dificuldade é o acesso à internet nas casas das famílias 

e o uso das tecnologias; 

· Professor (a) 7: Medo da doença, medo de não fazer tudo o que é possível para 

evitar o contágio; 

· Professor (a) 8: Insegurança dos pais em mandar seus filhos as aulas 

presenciais, alunos muito faltosos; 

· Professor (a) 9: Estar com os alunos assiduamente em sala; 

· Professor (a) 10: Compreensão da família para auxiliar na realização das 

atividades; 

· Professor (a) 11: Alguns alunos faltam bastante devido aos sintomas que 

apresentam e precisam ficar isolados; 

· Professor (a) 12: Planejar para as famílias é sempre complicado; 

· Professor (a) 13: Falta de responsabilidade dos pais em levar as aulas mais a 

sério deixando os alunos faltarem sem motivos aparentes. 

Na pergunta de número dezoito, elucidou-se a respeito das mudanças 

necessárias no método de ensino usado pelos professores. A resposta teve 

unanimidade dos professores, 100% respondeu que necessitou modificar seu método 

devido a Covid-19 e seus protocolos sanitários, assim como exibido no Gráfico 9. 
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Gráfico 9 - Gráfico de respostas da pergunta de número 18. 

 
Fonte: A autora (2021).  

Sobre as mudanças necessárias em seu método de ensino, as professoras 

responderam: 

· Professor (a) 1: Usar mais a lousa digital, diminuir as interações e brincadeiras, 

inventar novos métodos para realizar as brincadeiras e atividades para que as 

crianças tenham o mínimo contato físico com as demais crianças; 

· Professor (a) 2: Me adaptar com a tecnologia e é muito difícil das aulas sem 

ver seu aluno; 

· Professor (a) 3: Me reinventar... colocar a minha cara a tapa... fazer vídeos 

explicando atividades... contando histórias... cantando; 

· Professor (a) 4: Primeiramente aprender a usar as tecnologias e aumentar 

minha capacidade de ensinar com paciência; 

· Professor (a) 5: Realizar as atividades de modo mais individual bem como a 

impossibilidade da realização de muitas experiências; 

· Professor (a) 6: Ter mais acesso as tecnologias, e planejar uma aula com um 

método mais simples para uma melhor compreensão das famílias e com os 

materiais escolares que os alunos possuíam em casa para a realização das 

atividades; 

· Professor (a) 7: Reformulei músicas e brincadeiras, evitando o contato físico. 

Trabalhei e trabalho diariamente os cuidados para evitar o contágio; 

· Professor (a) 8: Além do uso das ferramentas tecnológicas utilizadas na escola, 

orientar os pais pela plataforma e WhatsApp como realizar e auxiliar as 

atividades enviadas a seus filhos; 
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· Professor (a) 9: Ter mais paciência e compreensão com as crianças devido ao 

tempo que perderam no ano que passou; 

· Professor (a) 10: Se adequar as novas tecnologias; 

· Professor (a) 11: Conhecer sobre mídias; 

· Professor (a) 12: Utilizar as tecnologias com mais frequência; 

· Professor (a) 13: Colocar a tecnologia ainda mais presente. 

Como observado, a grande maioria dos professores respondeu ter vivenciado 

dificuldades, tanto nas aulas remotas quanto nas presenciais ou híbridas. Em grande 

medida, a maior dificuldade encontrada foi em relação à família, à falta de suporte, de 

comunicação, de entendimento e que em muitos casos os pais ou responsáveis 

respondiam as atividades das crianças. 

Em relação as mudanças, é interessante ressaltar que a maioria dos 

profissionais destacou que tiveram que modificar seus métodos de ensino para que 

não houvesse a quebra de alguns protocolos como o distanciamento. Outro ponto 

destacado pelas professoras foram as inúmeras dificuldades apresentadas pelos 

alunos, desde falta de educação até dificuldades na fala.  

 Por fim, fica claro que a pandemia de fato trouxe desafios e inseguranças à 

educação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ano de 2020 foi um ano atípico trazendo às pessoas muitas dificuldades, não 

sendo diferente na área educacional. Com a expansão do vírus, no início de 2020 os 

sistemas de ensino público e privado foram obrigados a mudar seus métodos de 

lecionar, foi então adotado o ensino remoto, sendo uma forma de barrar a transmissão 

do vírus através do isolamento social (SANTOS; ZABOROSKI, 2020).  

O método utilizado para o ensino trouxe consigo uma visão clara sobre as 

desigualdades e dificuldades apresentadas tanto por alunos quanto por professores. 

Os problemas vistos com mais nitidez são: falta de um local adequado para estudar, 

acesso à internet precário, quando existente, falta de instrumentos necessários, 

limitações por parte dos familiares e sobrecarga de trabalho sobre os educadores 

(TARCÍZIO, 2020).  

Para Santos (2020) a necessidade do isolamento social e o uso do ensino de 

forma remota fez com que alguns pesquisadores buscassem mais sobre os impactos 

que este tipo de ensino poderia causar na Educação Infantil. Através de estudos 

concluiu-se que o ensino não presencial não está previsto na legislação educacional 

da Educação Infantil, por ser considerado inadequado. Para melhor compreensão 

pode-se citar Linhares e Enumo (2020, p. 5):  

Além das grandes perdas do processo de aprendizagem formal, as crianças 
estão sendo privadas da necessária socialização com os pares, em que 
ocorrem aprendizados significativos para o desenvolvimento humano, tais 
como: experiências lúdicas compartilhadas, que implica em interações 
proximais face a face; cooperação; convivência com as diferenças; 
compartilhamento de decisões; enfrentamento de desafios; negociação de 
conflitos; adiamento de gratificações; espera da sua vez; exercício controle 
de impulsos; entre outras habilidades. No caso da Educação Infantil, tem-se 
a grande limitação de não poder ser realizada à distância e, no caso do 
Ensino Fundamental, o fato de o aprendizado ser realizado exclusivamente à 
distância gera um excesso do uso de telas, o que pode ser prejudicial ao 
desenvolvimento e saúde das crianças  

É fundamental levar em consideração que a etapa da educação infantil possui 

métodos próprios que não condizem com o ensino remoto. A pandemia deixou ainda 

mais clara a necessidade de a sociedade compreender e entender que a esta etapa 

vai muito além do brincar (SANTOS, 2020).  

Desta forma, com o intuito de compreender com mais clareza as dificuldades 

enfrentadas por professores e alunos da pré-escola durante a pandemia da Covid-19 

foi elaborado um questionário. Neste, objetivou-se descobrir quais as maiores 
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limitações, dificuldades, defasagens e desafios tanto em sala de aula quanto no 

ensino remoto. 

Através da pesquisa, compreendeu-se melhor a real situação e novos 

problemas foram descobertos, entre quais as dificuldades por parte dos alunos em 

questões psicossociais e motoras, a falta de uma rede de apoio por parte da família, 

alunos com pouca concentração, o uso das tecnologias e o distanciamento social. 

As hipóteses levantadas através da pesquisa e da observação em práticas 

cotidianas foram confirmadas, pois de alguma forma a pandemia afetou a 

aprendizagem e trouxe desafios aos profissionais.  

Após todas as etapas concluídas, pode-se afirmar que os objetivos previamente 

definidos foram atingidos com a pesquisa bibliográfica e de campo, pois foi, sim, 

possível identificar as dificuldades e defasagens dos alunos através dos relatos 

apresentados pelas professoras.  

A pesquisa bibliográfica foi favorável às expectativas, oferecendo o 

embasamento necessário para a compreensão da temática abordada, para a então 

avaliação dos resultados obtidos.  

Finalizando, por meio da pesquisa pode-se observar que a pandemia afetou 

negativamente tanto professores quanto alunos. Sendo assim, para futuros trabalhos 

sugere-se pesquisas aprofundadas em relação aos problemas psicológicos 

enfrentados por professores durante este período de pandemia.    
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