
 

 

 

                                                                

 
 

OS IMPACTOS DAS 

RESUMO 

O ano de 2020 sem dúvidas entrará para a história. Desde seu i
se vê obrigada a aderir ao distanciamento social, por se tratar da medida mais eficaz contra 
a disseminação do vírus Sars
meio milhão de pessoas. Esse novo cenário transf
setores da sociedade. Dentre esses setores, o meio educacional foi severamente 
impactado, pois muitos dos alunos não possuem acesso à internet para participarem das 
aulas remotas que estão sendo ofertadas por muitas es
forma, muitos professores não possuem formação para desenvolver aulas com o auxílio das 
tecnologias digitais, fato que dificulta o desenvolvimento e aplicação das aulas. Sendo 
assim, buscamos investigar como os profissionais d
a disciplina de ciências para os alunos matriculados nos anos finais do ensino fundamental 
de duas escolas de Uruguaiana
com a prática do ensino remoto, tendo
recorrem ao auxílio de experimentos como ferramenta pedagógica para instigar o aluno na 
construção do conhecimento. Pretende
vantagens e desvantagens apontadas p
novo formato de aula. A presente pesquisa possui uma abordagem qualitativa de caráter 
exploratório com o respaldo da pesquisa bibliográfica. 
meio de um questionário onlin
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O ano de 2020 sem dúvidas entrará para a história. Desde seu início, a civilização mundial 
se vê obrigada a aderir ao distanciamento social, por se tratar da medida mais eficaz contra 
a disseminação do vírus Sars-CoV-2, causador da covid-19 que já levou à óbito mais de 
meio milhão de pessoas. Esse novo cenário transformou de maneira drástica os diversos 
setores da sociedade. Dentre esses setores, o meio educacional foi severamente 
impactado, pois muitos dos alunos não possuem acesso à internet para participarem das 
aulas remotas que estão sendo ofertadas por muitas escolas de nosso país. Da mesma 
forma, muitos professores não possuem formação para desenvolver aulas com o auxílio das 
tecnologias digitais, fato que dificulta o desenvolvimento e aplicação das aulas. Sendo 
assim, buscamos investigar como os profissionais da educação, responsáveis por ministrar 
a disciplina de ciências para os alunos matriculados nos anos finais do ensino fundamental 
de duas escolas de Uruguaiana- RS, têm contornado as possíveis dificuldades que surgiram 
com a prática do ensino remoto, tendo em vista que muitos professores de ciências 
recorrem ao auxílio de experimentos como ferramenta pedagógica para instigar o aluno na 
construção do conhecimento. Pretende-se também com esta pesquisa analisar quais são as 
vantagens e desvantagens apontadas pelos professores ao desenvolver as tarefas neste 
novo formato de aula. A presente pesquisa possui uma abordagem qualitativa de caráter 
exploratório com o respaldo da pesquisa bibliográfica. A coleta de dados será realizada por 

online contendo dez questões abertas, o qual foi encaminhado 
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se vê obrigada a aderir ao distanciamento social, por se tratar da medida mais eficaz contra 
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para o e-mail dos docentes, juntamente com Termo de Consentimento Livre Esclarecido 
(TCLE). Caso o professor concordar em participar desta pesquisa, deverá marcar no local 
indicado do TCLE, corresponde
da real dificuldade encontrada pelos professores em relação às práticas docentes; quais os 
impactos que a pandemia provocou na sua vida profissional/pessoal; saber qual o 
conhecimento que eles possue
como estão utilizando a favor da educação.
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mail dos docentes, juntamente com Termo de Consentimento Livre Esclarecido 
(TCLE). Caso o professor concordar em participar desta pesquisa, deverá marcar no local 
indicado do TCLE, correspondendo à sua assinatura. Espera-se como resultado uma visão 
da real dificuldade encontrada pelos professores em relação às práticas docentes; quais os 
impactos que a pandemia provocou na sua vida profissional/pessoal; saber qual o 
conhecimento que eles possuem acerca da diversidade das tecnologias de informação e 
como estão utilizando a favor da educação. 
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