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RESUMO 
A realidade atual vivida pelos alunos da educação infantil em nosso país, é analisada por 
Santiago e Garofalo. Os dois autores trazem seus pontos de vista sobre as problemáticas que 
tais crianças têm enfrentado com o forçado distanciamento social, sem poder frequentar a 
sala de aula e sem ter contato com os colegas. É apresentada aos leitores, por parte de 
Santiago, a problemática vivida por educadores e educandos, bem como pelas famílias, sendo 
que no decorrer do texto o autor faz uma crítica de como a mídia tem tratado o assunto. Da 
parte de Garofalo, é apresentada a situação em que passa a educação infantil atual com seus 
atores e em seguida, o autor busca mostrar algumas alternativas para que essa situação possa 
ser amenizada. O objetivo deste artigo é fazer uma revisão sistemática dos artigos desses 
autores. Através dessa revisão, busca-se refletir sobre os desafios trazidos pela pandemia do 
Coronavirus aos alunos da educação infantil, e ao mesmo tempo refletir sobre as alternativas 
sugeridas pelos autores citados, a fim de amenizar tal situação enfrentada pelas crianças. 
 
Palavras-chave: Revisão sistemática. Tecnologia educacional. Distanciamento social. 
Homeschooling. 
 

1 INTRODUÇÃO 

Diante do cenário atual que vivenciamos devido à situação pandêmica (COVID 19) em 

nosso país, há um esforço especial para conter a sua propagação, salvar vidas e prover a 

manutenção dos setores que sustentam a nação em geral. Nesse contexto está a área da 

educação, principalmente, a educação infantil, que vem sofrendo perdas irreparáveis para o 

futuro de nossas crianças e do nosso Brasil. 

Pesquisas vêm sendo realizadas em todo o mundo a fim de que essa pandemia possa 

ser contida o mais breve possível, e tudo possa voltar ao normal. Segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), até o momento não há evidências científicas sobre um tratamento 
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que possa prevenir a infecção causada pelo coronavirus ou um medicamento que seja 

utilizado com 100% de eficácia no tratamento, embora estejam em estudo medicamentos e 

terapias com resultados preliminares promissores. Como se trata de uma nova doença, 

diversos estudos estão em andamento e, assim, novas opções terapêuticas poderão ser 

sugeridas (BRASIL, 2020). 

Com o intuito de retratar os desafios que a pandemia tem proposto às crianças da 

educação infantil, este artigo faz uma análise dos artigos publicados pelos autores, Santiago 

(2020) e Garofalo (2020), que retratam a situação das crianças de educação infantil dentro do 

atual contexto mundial. 

 

2 A EDUCAÇÃO INFANTIL E A PANDEMIA 

Com o advento da pandemia, o Brasil e o mundo adotaram como medida para minimizar 

os danos da educação o homeschooling (educação domiciliar). Entretanto, o mesmo foi 

adaptado para o sistema de aulas online, no qual as crianças assistem às aulas através de 

vídeos conferências e realizam as atividades em suas residências, com a ajuda de seus 

familiares ou responsáveis.  

Sousa (2020) relata os desafios da educação infantil com a chegada desse período 

inédito, o qual exige adaptações e mudanças em praticamente todas as esferas da sociedade, 

sendo que na educação infantil esses desafios incluem a participação dos pais e uma 

implantação de atividades escolares remotas. Em meio a situação pandêmica, tem o estresse 

psicológico que essas famílias vêm enfrentando diariamente, e dentro do seio familiar, as 

violências e abusos sexuais sofridas pelas crianças por parte daqueles que deveriam protegê-

las. (SANTIAGO, 2020).  

2.1. As novas tecnologias e a educação infantil 

Para os alunos da educação infantil, a implantação de aulas através da internet é um 

fato desafiador, segundo Garofalo (2020, p. 01), o ensino advém de experiências concretas e 

interativas em que aulas mediadas por tecnologia não são suficientes. Eis a questão ser um 

momento conturbado para a vida das crianças, principalmente, sem falar dos professores que 

são os primeiros alfabetizadores desses novos discentes. A busca por estratégias para fazer 



 

com que aquele primeiro momento da criança se torne prazeroso ao se deparar com sua nova 

realidade de vida, requer professores familiarizados com as tecnologias digitais. Em busca de 

um canal alternativo e essencial para o aprendizado, a ferramenta que está sendo mais 

utilizada na atualidade é a internet que, para Santiago (2020), é um meio de informação e 

comunicação espetacular, mas que deve ser usado com moderação quando se trata de 

crianças, sempre com a orientação e a supervisão dos responsáveis. 

Sousa (2003, p. 203), afirma que é preciso haver autonomia no processo de ensino, 

criação de um ambiente que propicie o jogo simbólico e o refinamento na criação de 

conceitos, sendo buscado a não exposição à violência e, ainda, a indicação de alguns cuidados 

técnicos ao conceber esses dispositivos informatizados.  

2.2 As desigualdades enfrentadas pela educação infantil no contexto atual 

Em toda a história da educação brasileira, pode-se dizer que nunca a educação, desde a 

sua estruturação, tinha passado por um momento tão difícil como esse na atualidade, com o 

fechamento de escolas por causa do avanço da COVID 19, situação que já dura seis meses de 

paralização.  

No Brasil, o avanço da covid-19 forçou o fechamento das unidades de ensino já no 
início de março. A atividade foi uma das primeiras a serem suspensas, por conta da 
orientação das autoridades de saúde indicando a urgência do distanciamento social 
(CERIONI 2020, P. 01). 

Fazendo uma análise das circunstâncias do momento, com tele centros fechados, 

escolas e outros espaços culturais, a situação tem se agravado muito a ponto de muitos pais 

não terem como acessar os conteúdos propostos pelas escolas, em razão de não terem 

internet em casa, nem como obterem, ficando assim, as crianças desligadas do mundo escolar.  

Para Cerione (2020, p 1) “a falta de acesso universal à internet e a inexperiência de 

professores, alunos e pais com a educação virtual, principalmente, para a fase de 

alfabetização, são dois dos principais desafios enfrentados”. 

Voltando aos dias de pandemia, pode-se dizer com tudo que foi exposto e mostrado 

pela mídia, que persistindo essa situação, nossas crianças estão parando no tempo no que diz 

respeito ao desenvolvimento do ensino, pois a maioria das crianças estudam em escolas 



 

públicas, sendo carentes, não têm condições mínimas para acompanhamento do modelo 

educacional da atualidade. 

2.3 Alternativas para minimizar os impactos da pandemia na rotina estudantil das crianças. 

 Como alternativa para minimizar os impactos que a pandemia trouxe na vida estudantil 

de todos os alunos do Brasil, principalmente na educação infantil, o Conselho Nacional de 

Educação (CNE) autorizou, em parecer 11/2020 (BRASIL, 2020b), a oferta de atividades não 

presenciais, da educação infantil até o ensino superior, a fim de não dificultar ainda mais a 

vida dos estudantes, com reprovação ou evasão em massa, buscando uma saída para a grave 

situação. 

Muito antes, outro parecer foi aprovado em maio pelo CNE nº 5/2020 (BRASIL, 2020a), 

relatando que as atividades não presenciais podem ser ofertadas por meios digitais, ou não. 

Podem ser ministradas, por exemplo, por meio de vídeo aulas, de conteúdos organizados em 

plataformas virtuais de ensino e aprendizagem pelas redes sociais, entre outros. As atividades 

podem também ser oferecidas por meio de programas de televisão ou rádio; pela adoção de 

materiais didáticos impressos e distribuídos aos alunos, pais ou responsáveis. Todas essas 

medidas devem ser adotadas durante a pandemia. Segundo Estrella (2020), para a educação 

infantil, as orientações são que os gestores busquem uma aproximação virtual com as 

crianças. 

A orientação para creche e pré-escola é que os gestores busquem uma aproximação 
virtual dos professores com as famílias, de modo a estreitar vínculos e fazer 
sugestões de atividades às crianças e aos pais e responsáveis. As soluções propostas 
pelas escolas e redes de ensino devem considerar que as crianças pequenas 
aprendem e se desenvolvem brincando prioritariamente (ESTRELLA, 2020, p. 1). 

As escolas que optaram por continuar suas atividades adotaram o parecer do CNE e 

buscaram implantar o sistema de ensino remoto. Nesse contexto, surgem outros entraves que 

dificultam o cumprimento dessas atividades, desde a falta de acesso à internet, como relatado 

anteriormente, passando pela habilidade em saber lidar com a situação na qual até o 

professor foi pego de surpresa, sem tempo para se adaptar ao novo modelo de ensino. 

Segundo Bernardo (2020), em uma pesquisa realizada pelo Centro de Estudos e Pesquisas em 



 

Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC), a participação das famílias na vida estudantil 

dos filhos no período de pandemia é maior para os alunos da rede privada. 

Segundo a pesquisa A situação dos professores no Brasil durante a pandemia, 
realizada entre os dias 16 e 28 de maio, 31,9% dos docentes afirmam que a maioria 
dos pais e responsáveis tem participado das atividades a distância. Na rede privada, 
a participação familiar é de 58%. Na rede pública, é de 36%. (BERNARDO, 2020, p. 1). 

 Para o autor o índice não é baixo, mesmo porque as famílias enfrentam esse período 

de COVID 19 e têm que se preocuparem com toda essa situação.  Olhando para o resultado 

da pesquisa descrita acima podemos observar, até pelo que já foi exposto anteriormente, que 

a situação das famílias que têm seus filhos em uma escola privada é mais favorável que a da 

escola pública, uma vez que o aluno da escola pública passa por diversas dificuldades para ter 

acesso à internet, pois não ramente a família tem que optar entre ter a tecnologia em casa ou 

ter o que comer.  

Uma circunstância desconfortável, que também afeta a situação de desenvolvimento da 

educação infantil e que devem ser buscadas alternativas para minimizar o problema, é o caso 

dos professores que desde o início da pandemia têm alterado suas rotinas, o que exigiu desses 

profissionais uma adaptação na rotina diária, que não tem sido muito fácil. Segundo Franco 

(2020, p. 01), “Os professores precisaram reinventar sua forma de dar aula e lidar com outras 

dificuldades, como a tecnologia e, em alguns casos, o convívio familiar durante o expediente”.  

Relembrando novamente a falta de habilidade de muitos professores para com as novas 

tecnologias. 

Existe a dificuldade em aprender a utilizar novas ferramentas e o fato de muita coisa 
ser cobrada, em um curto período de tempo. Sobre as novas tecnologias utilizadas, 
por exemplo, eu posso citar o fato de que muitas pessoas têm facilidade em falar 
com multidões, mas falar para uma câmera é algo totalmente diferente e desafiador. 
(FRANCO, 2020, p. 2). 

Além do que apresentou Franco, podemos apontar outros problemas enfrentados pelo 

professor. O fato de que muitos já foram infectados pelo vírus e, quando não, têm pessoas 

infectadas na família de um deles. Alguns estados já se mobilizam para contornar a situação 

de alunos que irão prestar o concurso do ENEM em 2021, como exemplo, o Estado do 

Maranhão que começou a distribuir chips de internet para alunos do 3º ano afetados pela 

pandemia, segundo G1 de 06 de agosto de 2020. 

https://novaescola.org.br/conteudo/19386/qual-e-a-situacao-dos-professores-brasileiros-durante-a-pandemia


 

O Governo do Maranhão começou nesta quinta-feira (6), a distribuição de chips de 
internet para alunos do 3º ano do ensino médio da rede pública estadual que estão 
se preparando para realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 
Ao todo, 90 mil chips serão entregues no estado (G1, 2020, p. 1). 

 Outra ação efetiva veio no mês de julho por parte do Ministério da Educação, a qual 

o governo oferece internet gratuita aos universitários em situação de vulnerabilidade. A 

proposta do governo é buscar resgatar aqueles alunos que não têm condições de ter acesso à 

tecnologia e com isso já pensam em trancar o semestre letivo ou até reprovar. 

Num primeiro momento, a ideia é destinar internet gratuita a cerca de 400 mil 
alunos. A meta é alcançar até 1 milhão em situação de vulnerabilidade. As 
estimativas mostram que mais de 90% desses estudantes já possuem algum 
aparelho móvel para acessar a internet; e que, do total, cerca de 40% estão na região 
Nordeste. “O grande gargalo que temos hoje é o acesso à internet, e não o 
equipamento em si. Por isso, estamos atacando esse flanco”, disse o secretário 
(BRASIL, 2020, p. 1). 

As propostas lançadas nas duas situações apresentadas, sendo concretizadas 

integralmente, vão impactar positivamente na vida desses estudantes. As pesquisas já 

comtempladas no artigo mostram que não somente o ensino médio ou superior estão tendo 

prejuízo por causa da pandemia. Se pensado com um olhar mais longe, pode-se perceber que 

a educação infantil é a categoria de alunos mais afetada nessa pandemia, pois esse momento 

de formação é a base de tudo e de todos.  

Nesse cenário que impactou a educação infantil encontram-se alunos, professores e 

famílias que buscam alternativas emergenciais para o enfrentamento da problemática, 

mesmo sabendo que a proposta de alternativa deve ser a longo prazo, até que a situação 

possa ser resolvida e possamos perder o mínimo possível nessa trajetória. 

Alternativas encontradas a curto prazo pelas escolas, têm sido um dos segredos para 

esse viver bem das crianças e poder dar continuidade ao seu desenvolvimento educacional, 

apostar na parceria com a família, ter uma conversa aberta e franca sobre o momento que 

estamos passando e uma orientação de como conduzir as atividades, mostrando a 

importância dela para o desenvolvimento cognitivo da criança. Vale mostrar exemplos de uma 

rotina escolar, propor conversas com os pais, ouvir experiências exitosas de pais que têm 

conseguido ajudar os pequenos (SANTIAGO, 2020). 

Outra proposta para a realidade atual, segundo Santiago (2020) é estabelecer uma 

rotina de atividades que estruture o dia das crianças e que permita o fortalecimento dos laços 



 

familiares, buscando alternativas como leitura, desenhos, jogos, brincadeiras e auxílio nas 

atividades domésticas.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 impactos da pandemia na educação infantil na visão dos autores 

Os autores relatam diversos desafios que a COVID 19 trouxe, as dificuldades de 

readaptação ao novo método de ensino. 

Santiago (2020) observa a realidade das crianças brasileiras que não possuem acesso à 

escola e alerta para a falta de uma educação de qualidade que se complicou com a pandemia, 

em seus relatos ela observa que desde a chegada da pandemia, que tem causado a mudança 

na rotina escolar, tem sido comum reportagem sobre a vida das crianças na pandemia. No 

texto escrito pelo autor vê-se a preocupação de chamar atrair a atenção do leitor para as 

crianças que não são mostradas pela mídia, as que não vivem em apartamentos, as que não 

têm uma alimentação adequada, não tem uma estrutura familiar e muitas que não têm a 

quem recorrer em tempos de pandemia. 

O mesmo autor destaca ainda que com o advento da COVID 19 as crianças de família 

branca e de classe média também tiveram que ficar trancadas e assumir as responsabilidades 

de liderar a escolarização dos filhos, um desafio para os pais, e também para as crianças que 

surgiu de uma hora para outra. O acompanhamento familiar tem sido um dos melhores 

aliados da educação para que crianças com idade escolar não fiquem sem acompanhamento 

escolar. Porém,  nem sempre o convívio familiar tem sido sinônimo de proteção, como mostra 

a autora que cada quatro horas uma menina com menos de 13 anos sofre violência sexual em 

nosso país. 

 Conforme o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, sendo que todos os dias se notifica em 

média, 233 agressões físicas, psicológicas e tortura contra crianças, onde boa parte tem como 

autores pessoas do círculo familiar e de convivência das vítimas. Além da preocupação com a 

vida escolar dessas crianças, nesse período, cresce a necessidade dos cuidados com o bem-estar 

físico e psicológico de nossas crianças, uma vez que o lugar que deveria ser o principal abrigo 

pode ser tornar em pesadelo. 

https://lunetas.com.br/exploracao-sexual-infantil/


 

O coronavirus trouxe consigo o isolamento social, desemprego e, como consequência, 

a fome e aumentou a situação de falta de moradia, sendo que muitas crianças, com o fato de 

não irem à escola, não têm a comida na mesa e nem uma casa onde se abrigar. É fundamental 

discutir o cotidiano dos pais, mas com o intuído de relatar a situação em um todo, como relata 

Santiago (2020): além de discutir o cotidiano de mães e pais em situação de home office e a 

maneira como isso impacta a relação familiar, devemos falar também das mais de 58 milhões 

de pessoas que perderam metade ou mais de suas rendas e dos 32 milhões de trabalhadores 

que podem ficar sem renda e sem o auxílio emergencial durante a pandemia.  

O autor ainda mostra que com a suspensão das aulas e perda financeira das famílias, as 

crianças e adolescentes que dependiam quase que exclusivamente da alimentação escolar, 

hoje passam fome. A verdadeira realidade da situação em que se encontram a maioria das 

crianças que moram nas periferias e nas regiões mais pobres é que elas estão com fome e 

pedindo comida. Complementando, vale ressaltar que, mais que pensar na situação que estão 

fora da sala de aula, é primordial pensar na questão da condição social que cada uma se 

encontra. 

Garofalo (2020), busca a atenção dos leitores para a situação vivida pelas crianças da 

educação infantil, da atualidade, com o advento do novo coronavirus. Traz o alerta para que 

todos se conscientizem que o momento é de dar mais atenção a esses pequenos, pois o 

distanciamento social pode causar graves danos para o seu desenvolvimento e aprendizado. 

Sendo essa a fase em que os mesmos estão sobre pleno desenvolvimento físico e cognitivo 

requer mais atenção. 

Em seguida relata que a ausência dos colegas de escola causa forte estresse nas crianças 

e apresenta algumas medidas que podem amenizar os impactos que a pandemia tem causado 

nos alunos de educação infantil. São elas: a). O esforço dos professores para atender a turma 

nesse período; b). A parceria da escola com a família no sentido de manter um afeto com as 

crianças e procurar manter uma rotina escolar; c). Buscar experiências exitosas de pais que 

têm conseguido ajudar os filhos na rotina escolar.  

O autor sugere que o vínculo com os amigos da escola seja mantido, promovendo 

encontros virtuais. Nesse contexto é favorável as aulas virtuais. 

https://lunetas.com.br/guia-alimentacao-escolar-pandemia/


 

No que se refere à família, o autor retrata as diferentes situações econômicas das 

famílias que impactam na vida das crianças da educação infantil, mostrando o crescente 

histórico de violência doméstica, que traz um impacto irreparável para a vida das crianças. 

Outra consequência que a pandemia trouxe e veio afetar esses estudantes está na disputa de 

atenção que as crianças travam entre as atividades laborais familiares e o convívio familiar.  

A falta do ambiente escolar pode ser um causador de danos para o desenvolvimento. O 

autor afirma que uma das maneiras para diminuir o impacto negativo na vida desses 

estudantes da educação infantil seria o apoio da família, fortalecendo os laços afetivos, para 

com a criança relatando sobre o momento em que estão passando, a fim de dar suporte para 

seu desenvolvimento cognitivo. 

Dessa forma, ao comparar Santiago com Garofalo, percebe-se que ambos tiveram como 

foco principal a educação infantil e a condição familiar dessas crianças.  Ambos os autores 

destacam que prejuízo a educacionais, os perigos a que ficam expostas as crianças, embora 

estejam junto à família, evidenciando que escola é um lugar de proteção, de crescimento 

social, físico e cognitivo e que família ainda não tem condições de substituir. Na realidade, 

nenhuma substitui a outra, porque ambas têm um papel social distinto e importante. 

3.2 Síntese dos autores 

Em uma breve síntese dos artigos estudados conclui-se que ambos os textos chamam a 

nossa atenção para a situação vivida atualmente pelas crianças em idade escolar, mas cada 

um retrata seu modo de ver como o tema está sendo tratado nesse período de pandemia. 

Santiago (2020) descreve que desde a medida de isolamento adotada pelas autoridades para 

contenção da COVID 19, a mídia tem se dedicado a mostrar a vida das crianças na pandemia, 

sua rotina para dar conta das tarefas da escola e o convívio familiar. Em seu artigo, o autor faz 

uma sátira ao verdadeiro motivo da cobertura dessas crianças na pandemia e seus reais 

interesses, chamando atenção para o olhar horizontal que devemos ter para com essas 

crianças frente a situação atual, mostrando que em sua maioria, os noticiários falam de 

crianças que têm onde morar e família que os ampare.  

O sentido de trazer à tona essa situação é deixar registrado que no Brasil existem 

crianças que vivem a realidade da desigualdade social e, muitas delas, não têm nem onde 



 

morar, vivendo às margens da sociedade.  A real situação desses pequenos atores também 

deveria ser mostrada para chamar a atenção de toda a sociedade, não simplesmente com o 

intuito de obter audiência, pois o coronavirus tem afetado a todos.  Se Santiago vem com uma 

sátira para tratar do tema, Garofalo (2020) chama atenção dos leitores para a situação real 

vivida pelas crianças diante da COVID 19, pois com o forçado distanciamento social, essas 

crianças foram afastadas do convívio social da escola e tiveram que estudar de maneira 

remota, e com isso, a saúde psicológica delas está sendo afetada.  

O autor traz algumas sugestões para driblar os efeitos causados pela pandemia a fim de 

minimizar suas consequências na vida das crianças. No que diz respeito à família, Santiago 

(2020) relata que o distanciamento social e o afastamento da sala de aula levou as crianças ao 

isolamento dentro de casa, onde as famílias tiveram que reorganizar sua rotina, a fim de 

enfrentar as dificuldades em  conciliar os trabalhos de casa e o desafio assumido para liderar 

a escolarização das crianças, o que  exigiu de disponibilização de tempo para o apoio às aulas 

pelo computador, e ao mesmo tempo, trouxe a dificuldade que muitas famílias encontraram 

para dar essa assistência devido a falta de acesso à internet. Outro questionamento levantado 

pelo autor foi que muitas crianças, sofrem violência dentro do seio da família, lugar onde 

deveria ser o porto seguro dessas crianças. Garofalo (2020) ratifica os relatos de Santiago 

(2020) ressaltando que essa situação demanda mais atenção dos pais para com os filhos em 

processo de alfabetização, lembrando que as autoridades devem estar atentas à realidade em 

que se encontram muitas famílias, onde se acentua um histórico de violência familiar 

prejudicial ao desenvolvimento estudantil dessas crianças. 

Garofalo (2020) mostra que um dos caminhos a ser tomado é a parceria familiar para 

resguardar a criança dos efeitos psicológicos no período da pandemia. No conceito 

educacional, Santiago (2020) relata as dificuldades enfrentadas, sendo que tiveram que mudar 

totalmente sua rotina escolar, as aulas passaram a ser em homeoff, onde professores e alunos 

tiveram que se readaptar à nova rotina. Outra questão trazida à tona, foi a dificuldade de 

acesso a esse novo modelo de ensino, onde a maioria dos alunos de escolas públicas não tem 

acesso à internet o que vem causando uma problemática bem acentuada na defasagem 

escolar. 



 

 Para Garofalo (2020) essa situação pode ser amenizada, uma vez que é complexo para 

uma criança de educação infantil, acompanhar as aulas através da internet, pois do ponto de 

vista pedagógico, nessa faixa etária o ensino advém de uma experiência concreta e intensiva. 

O autor traz algumas alternativas como: o apoio da família, um trabalho socioemocional que 

trabalhe com emoções e habilidades dos alunos com autocuidado, buscando uma rotina de 

atividades que estruture o dia a dia das crianças e que permita o fortalecimento desses laços 

familiares. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A pandemia do novo coronavirus trouxe à reflexão os desafios trazidos a todas as 

esferas doo país, desde a economia a um grande dilema que se viu na área da educação. 

Nessas circunstâncias, Santiago e Garofalo (2020) tratam do assunto com suas peculiaridades. 

O primeiro, além de relatar a situação em que se encontram as crianças da educação infantil 

em tempos de pandemia, com relatos dos desafios enfrentados pelas escolas, desde o 

isolamento social, que trouxe consigo a obrigatoriedade de readaptação tanto das escolas 

quanto das famílias, a fim de continuarem com a rotina estudantil das crianças, agora de 

maneira remota. Santiago (2020), além de apresentar as causas e os desafios, faz uma crítica 

a respeito de como a mídia tem mostrado a realidade atual das crianças da educação infantil, 

sendo que a maioria delas que partilham alguns marcadores sociais, as que são brancas e que 

tem um status social, esquecendo ou não se importando para a verdadeira realidade que a COVID 

19 tem levado todas as crianças que frequentam a educação infantil, desde as que sofrem por 

falta de moradia àquelas que sofrem com a violência sexual dentro de casa.  

O autor ressalta que alguns dos caminhos para minimizar tais impactos do Coronavirus na 

vida dessas crianças seriam o apoio da família de um modo geral, trazer medidas socioemocionais 

e a busca de uma rotina diária para que os alunos da educação infantil possam estabelecer 

vínculos com outros colegas de classe a fim de trabalhar o estado psicológico e emocional dos 

mesmos. Trazendo a reflexão a partir dos artigos escritos pelos autores, podemos perceber que 

não só a escola ou família são responsáveis pelos desafios enfrentados pelas crianças de 

educação infantil, mas todas as sociedades, do governo ao cidadão, podem colaborar para 

minimizar os impactos da pandemia na vida de nossas crianças, que são o futuro de nosso país. 
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