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OBJETIVO 
 
  Realizar uma analise da situação atual da educação infantil diante da pandemia do 

novo corona vírus (COVID 19), fazendo um estudo sobre os problemas enfrentados pelas 

escolas de educação infantil, professores, alunos e comunidade escolar, através de relatos de 

autores que explorarão o assunto em livros e meios tecnológicos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Diante do cenário em que se encontra o mundo, a educação Brasileira tem passado 

por diversos desafios que surgiram desde o forçado fechamento das escolas. Nesse sentido, 

como todos os níveis da educação, o nível infantil tem sido impactado com tal situação das 

medidas adotadas para minimizar a situação, Alternativas foram buscadas por professores, 

direção e comunidade escolar para dar continuidade ao ano letivo e minimizar as perdas 

sofridas pelas crianças da educação infantil. As instituições escolares vêm se adaptando a uma 

nova realidade e procuram formas para que crianças possam continuar os estudos, adotando 

o estudo remoto, com uso das tecnologias para auxiliar os alunos em suas tarefas, para todas 

as faixas etárias de ensino.  

O presente artigo faz uma analisar dos reflexos da pandemia do coronavírus nas 

escolas de educação infantil, sendo que, espera-se com este artigo poder contribuir para o 
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melhor enfrentamento da situação atual, como sendo uma fonte de pesquisa para futuros 

leitores e pesquisadores.  

 

 MATERIAL E METODOS 

 

Para a realização deste artigo fez-se necessário ao uso das Tecnologias Digitais da 

Informação e da Comunicação, recorrendo a artigos disponíveis na internet, a fim de se obter 

algo de que pudesse enriquecer do conteúdo apresentado. Buscando retratar neste artigo os 

desafios da educação infantil frente a pandemia, sendo feito um levantamento bibliográfico 

através de livros e meio eletrônico, de autores que escreveram sobre o assunto em seus meios 

de comunicação como:  Tokarnia (2020), Ladeira, 2020, Estrella (2020), Garofalo (2020) e 

Santiago(2020) que contribuíram para o entendimento da situação atual das crianças da 

educação infantil frente a pandemia da COVID 19. 

Durante o processo foram analisadas, a situação em que se encontra a educação 

infantil frente a situação atual, bem como algumas decisões tomadas para o enfretamento da 

pandemia e como tais decisões afetaram a vida estudantil, sendo que com dados em mãos 

podemos fazer o levantamento dos dados, com a colaboração do professor orientador 

fizemos o levantamento e analise dos dados no período de aproximadamente dois meses. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Referente a situação atual em que se encontram os alunos da educação infantil em tempos 

de pandemia e com o isolamento social, pode-se observar vários fatores que tem impactado 

a vida e as crianças em idade escolar pode-se observar que medidas para minimizar a perda 

dos alunos, no que diz respeito ao conteúdo de aprendizagem dos alunos , escolas, 

professores e família tiveram que se adaptar frente a nova situação, no tocante ao resguardar 

as crianças da infecção do novo corona vírus, como também a continuação do ano letivo que 

saiu do prédio da escola e foi transferido para a casa de cada alunos. Nesse conceito, foi 

adotada a educação remota, como principal, as aulas através da internet. 

 Mas com as aulas pela internet pode-se detectar que, como nosso Brasil sobre com 

desigualdade social, muitas crianças continuam prejudicadas, pois não possuem acesso a 



 

tecnologia usada pela escola, por falta de condições sociais, e mesmo as famílias que podem 

ter acesso a internet em casa passam pela problemática de adaptação dos pais nas rotinas 

diárias para conseguir acompanhar os filhos nas tarefas remotas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a situação encontrada, conclui-se com que o Brasil tem muito a melhorar frente 

ao enfrentamento da COVID 19, que a pandemia vem causando uma realidade muitas vezes 

ignorada como a desigualdade social e diversas dificuldades de acesso a internet além de 

traumas causados pelo isolamento social força por causa da pandemia. Não só as crianças da 

escola pública, como também as de escolas particulares estão passando por dificuldades 

diante dessa nova realidade. 

O momento vivido pelas crianças da educação infantil pode causar prejuízos futuros 

para todos os setores da sociedade, uma vez que o ensino é a mola mestra para o 

desenvolvimento do pais. Nesse sentido faz-se necessário o esforço de todos para enfrentar 

o problema atual, como as dificuldades de acesso dos profissionais da educação e dos alunos 

e mostrou a importância da tecnologia na educação com jogos e atividades. Mas não podemos 

ignorar a importância do contato com o indivíduo, o contato com outros ares tudo é 

importante inclusive a tecnologia que sabendo usar é uma ferramenta maravilhosa que deve 

ser explorado mais com moderação e supervisão.  
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