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aprendizado de como lidar com as emoções e com novas realidades.
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desde então, sendo que alguns não conseguiram acompanhar as aulas on-line – devido à
ausência de rotina ou à falta de dispositivos eletrônicos e de acesso à internet. De
qualquer forma, o contato com professores e colegas de classe foi apenas virtual durante
AlgunsXPORQJRSHU¯RGR3RULVVRPXLWDVUHOD©·HVSRGHPWHUVLGRSUHMXGLFDGDVHDOJXPDV
estados já estabeleceram datas, outros recuaram de suas previsões anteriores e seguem sem
FULDQ©DVHMRYHQVSRGHPVHQWLUGLĆFXOGDGHSDUDVH
data definida,
mas muito se discute sobre a intenção de voltar às aulas presenciais ainda no 2º
UHDGDSWDUDRJUXSRHUHWRPDUDVUHOD©·HVVRFLDLV
semestre de 2020. Diante das incertezas, famílias têm se sentido inseguras sobre a decisão de mandar
volta
das atividades
escolares
ou nãopresenciais.
seus filhos A
para
a escola
antes que
haja uma vacina eficaz contra o novo coronavírus. Por
presenciais
deve
incorporar
à
rotina
períodos
enquanto, não há resposta correta e é normal sentir ansiedade, medo e até culpa. Pensando nisso, o
dedicados
atividades
de socialização,
como
EduEdu
gostaria ade
compartilhar
algumas estratégias
para lidar com essa preocupação.
dinâmicas, jogos, atividades em grupo,
momentos de conversa etc. Esse aspecto é
IXQGDPHQWDOSDUDFULDUUHOD©·HVVRFLDLVGH
qualidade, sentimento de pertencimento ao
grupo e um clima escolar respeitoso, amistoso
e propício para a aprendizagem, evitando que
alguém sesesinta
excluído.
ninguém
sinta
excluído.
Aceite as incertezas
Em tempos como este, a busca incessante por
certezas pode levar à angústia. Parte do
enfrentamento emocional saudável durante
uma pandemia é aceitar que você se sentirá
em conflito com as decisões que estão diante
de você e que isso é normal. Não se cobre
tanto!

Busque informações
Muitos pais ainda não têm informações sobre o
que acontecerá nas escolas de seus filhos.
Dialogar com a comunidade escolar sobre as
medidas de precaução tomadas pode aliviar a
ansiedade e ajudar a tomar decisões.

Diagnosticar é preciso (e não estamos
falando de covid!)

O ensino remoto exigiu uma adaptação rápida de professores, alunos e
famílias. Mas, como já citado, nem todos os alunos conseguiram
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que participaram das aulas on-line, a aprendizagem pode não ter ocorrido
como acontecia na sala de aula e muitos alunos talvez se sintam inseguros,
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O distanciamento e a necessidade do ensino remoto expuseram ainda mais a importância
da parceria entre família e escola, que precisaram, mais do que nunca, trabalhar juntas
para atingir um objetivo comum: evitar que a aprendizagem fosse prejudicada. É fundaPHQWDOTXHHVVDêSRQWHëSHUPDQH©DSRLVDERDFRPXQLFD©¥RIDP¯OLDHVFRODVHU£XP
Algunsdiferencial
estados jáno
estabeleceram
datas, outros
recuaram de
previsões
anteriores e seguem sem
processo de acolhimento
e readaptação
àssuas
atividades
presenciais.

data definida, mas muito se discute sobre a intenção de voltar às aulas presenciais ainda no 2º
semestre de 2020. Diante das incertezas, famílias têm se sentido inseguras sobre a decisão de mandar
ou não seus filhos para a escola antes que haja uma vacina eficaz contra o novo coronavírus. Por
enquanto, não há resposta correta e é normal sentir ansiedade, medo e até culpa. Pensando nisso, o

ESCOLA
Aceite as incertezas
Em tempos como este, a busca incessante por
certezas pode levar à angústia. Parte do
enfrentamento emocional saudável durante
uma pandemia é aceitar que você se sentirá

Busque informações
Muitos pais ainda não têm informações sobre o
que acontecerá nas escolas de seus filhos.
Dialogar com a comunidade escolar sobre as
medidas de precaução tomadas pode aliviar a

Referências:
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/CONSED/UNDIME, 2017.
Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/. Acesso em: 23 out. 2020.
Instituto Unibanco. Como oferecer apoio socioemocional aos estudantes em meio à pandemia. 15 abr. 2020 [ed. 26
jun. 2020]. Disponível em: https://www.institutounibanco.org.br/como-oferecer-apoio-socioemocional-aosestudantes-em-meio-a-pandemia/. Acesso em: 23 out. 2020.
Instituto Ayrton Senna. De volta à escola: estratégias para acolhida pós-isolamento social. 8 jun. 2020. Disponível
em: https://institutoayrtonsenna.org.br/content/dam/institutoayrWRQVHQQDKXEVRFLRHPRFLRQDOLQVWLWXWRD\UWRQVHQQDĆFKDVGHDFROKLPHQWRSGI$FHVVRHPRXW

