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INTRODUÇÃO
Dentro do contexto da Pandemia devido à Covid-19,

diversas crianças sofreram e ainda sofrem com a

dificuldade de aprendizado no ensino à Distância.

Os pedagogos têm o dever de suprir essa

necessidade dos alunos. Dessa forma, o docente

precisa ter em mente quais os esforços serão

necessários para atingir seus objetivos, ensinando no

formato remoto ou presencial. Sabe-se o quanto os

alunos estão sendo afetados no ensino híbrido, pois

à distância alguns alunos sofrem drasticamente, com

a falta de materiais, pela defasagem de profissionais,

ou até mesmo pela falta de Internet e outros recursos

tecnológicos como computadores, notebooks e

celulares. Com a pandemia foi necessário um olhar

desvelado para a educação e a forma de aplicá-la,

porém ninguém estava preparado para ela, e sem

amparo do governo professores estão tentando cada

vez mais buscar meios para que os alunos sejam

alfabetizados da maneira correta, sem atropelar os

conteúdos. Pudemos observar com evidências como

o ensino organizacional no Brasil está defasado,

desde a infraestrutura escolar até os materiais de

ensino disponibilizados. Este trabalho vai apresentar

caminhos para alfabetizar em tempos de pandemia,

e que com auxílio do docente, as crianças podem

assegurar sua educação, com desempenho prático e

teórico de forma adaptada, com base nas normas de

ensino.

OBJETIVO
Esse trabalho tem como objetivo ressaltar a

importância da alfabetização e letramento no

processo de aprendizagem. Levando em

consideração que ambos visam qualificar o processo

de leitura e escrita, dando ênfase nos instrumentos e

metodologias que auxiliam diariamente o educador

e o educando, ressaltando que não há como se

apossar da leitura sem fazer uso do letramento ,

sendo essencial que o indivíduo entenda, além da

palavração, ou seja, entenda o significado, e o

letramento envolvem tudo o que nos cerca, bsentido

real dela, porque a alfabetização uscando

conhecimento experiência fora da sala de aula.

METODOLOGIA
Mediante a dificuldade de alfabetização a

distância pelo ensino remoto, por conta da

pandemia ocasionada após o vírus COVID-19, a

desigualdade escolar se tornou ainda mais

presente e clara, por isso as defasagens se

escancararam no ensino e aprendizagem para

com os alunos. Com a demanda da educação

ainda maior por todo esse transtorno e atraso,

identificamos a necessidade de mediar uma

forma de ajudar no processo de alfabetização e

letramento. Sugerindo jogos, brincadeiras,

atividades, sites on-line, que poderiam auxiliar

na internet da criança, facilitar a participação

dos pais ou tutores que, muitas vezes, não têm

paciência ou tempo, e do educador, que passa a

usar a tecnologia/internet a seu favor, já que

muitas crianças passam muito tempo nesses

meios, mas não da melhor maneira, muitas

vezes, até sem supervisão. Um estudo realizado

pela companhia de tecnologia infantil,

SuperAwesome afirma que crianças de 6 a 12

anos, nos EUA, estão ao menos 50% do seu

tempo mexendo em telas diariamente durante a

quarentena realizada após o vírus.

ESTRATÉGIAS
A maioria dos pais não possuem conhecimentos

pedagógicos ou possuem pouco deste

conhecimento para orientar os filhos em casa.

Sendo assim, um dos caminhos possíveis antes

da volta das aulas presenciais, seria proposta

pelos professores das turmas de 1º a 3º Ano do

Ensino Fundamental, o Agendamento de

Reuniões de Pais e Mestres com o objetivo de

orientar a família de como lidar com o desafio

da realização de atividades e processos de

Alfabetização das crianças em contexto

pandêmico, explicando minimamente conceitos

e Teorias Pedagógicas, como, por exemplo, as

etapas de Alfabetização estudadas por Emília

Ferreiro (Pré-Silábica, Silábica, Silábica

Alfabética e Alfabética), ajudando-os na

identificação, visto que o contexto atual é

inesperado, assim como orientá-los. Outra

proposta é a indicação de jogos de alfabetização

online, como, por exemplo, o jogo “Forma

Palavras” do site Escola Games, em que

aparecem figuras e uma roleta para que as

crianças arrastem as letras até a lâmpada. O

objetivo do jogo é refletir junto dos familiares

quais letras essas palavras se iniciam e

terminam.

Figura 02: Jogo Forma Palavras

Fonte: https://www.escolagames.com.br/jogos/formaPalavras/

Como última proposta é a leitura diária de livros

infantis para exercício de interpretação, expansão

de vocabulário e exercício de formação de

palavras, que após as crianças formarem as

palavras escolhidas, por ela e seu familiar, possam

conferir no livro se estão corretas.

Figura 03: Livros que ajudam na Alfabetização

Fonte: https://maesamigas.com.br/32-livros-que-ajudam-na-

alfabetizacao-do-seu-filho/

CONCLUSÃO
A reflexão pautada nos mostra como tem sido um

grande desafio alfabetizar em tempos de pandemia,

observamos que professores precisam orientar

também os pais dos alunos para apoiar a criança

durante o processo de aprendizagem a distância,

pois é uma via de mão dupla. O docente transmite

o conhecimento durante as aulas e a família se

compromete utilizar a interação para auxiliar o

aluno a compreender melhor o que é ensinado, e

percebe-se um efeito positivo da pandemia, pois

nela os pais compreendem melhor o processo de

aprendizagem dos seus filhos.
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Figura 01: Alfabetização na Pandemia

Fonte: https://uepb.edu.br/docentes-e-estudantes-relatam-

possibilidades-e-desafios-para-alfabetizacao-no-ensino-remoto/


