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ESCOLA EM TEMPOS 
DE ISOLAMENTO 

A suspensão das atividades escolares para frear o 
espalhamento do vírus causador da COVID-19 
no território nacional colocou dentro de 

casa, de maneira súbita, quase 45 milhões de alu-
nos do ensino infantil, fundamental e médio da 
rede pública e privada, impondo à educação 
brasileira um novo desafio: como oferecer 
conteúdos a distância e manter a aprendi-
zagem em tempos de isolamento social?
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Em meio a incertezas sobre 
o futuro, ainda sem previsões 
confiáveis sobre o desfecho 
da epidemia, gestores atuam 
para converter o costumaz 
modelo de ensino presencial 
em formato 100% domiciliar, 
apostando em soluções tec-
nológicas, como a criação de 
aulas on-line e a adoção de 
ferramentas educacionais di-
gitais. Esse esforço para man-
ter os alunos concentrados 
nos estudos exige ainda pre-
paração dos professores, além 
de diálogo constante com os 
pais. Em conversa com a equi-
pe da Árvore Educação, Jane 
Serrato Rocha Lima, diretora 
pedagógica do Centro Edu-
cacional Miraflores, do Rio de 
Janeiro, falou sobre as mu-
danças implementadas pela 
escola para bem atender as 
700 crianças de 0 a 10 anos 
matriculadas nas duas unida-
des da instituição.  

Segundo a diretora peda-
gógica, recursos tecnológicos 
que já faziam parte do dia a 
dia da escola foram importan-
tes nessa adaptação, em espe-
cial um aplicativo usado como 
ferramenta de comunicação 

“Hoje, o Miraflores não é 
mais o que era ontem. Esta-
mos encarando a situação 
como uma oportunidade de 
inovação e crescimento. De 
certa forma, eu acho bom 
ver a escola se movimen-
tando. Essa situação nos 
levou a testar uma série de 
possibilidades que talvez 
não fossem testadas. Vimos 
que existe a possibilidade 
de levar os professores para 
dentro das casas. Meu con-
selho é que escolas e pais 
olhem para o futuro.”
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Para que a experiência de 
ensino domiciliar tenha êxito, 
Jane considera fundamental a 
participação dos pais. Mesmo 
crianças em anos avançados, 
já mais independentes, preci-
sam de um espaço adequado 
para seguir as orientações da 
professora, agora na tela do 
dispositivo eletrônico. Essa 

Com assessoria de parcei-
ros, que deram dicas de como 
produzir vídeos, o Miraflores 
decidiu oferecer aulas ao vivo 
para os alunos, mantendo o 
plano de ensino, agora no mo-
delo a distância. Em suas ca-
sas, os professores da escola 
receberam treinamentos para 
lidar com a nova situação. 
Além das orientações pedagó-
gicas, eles aprenderam como 
posicionar a câmera, escolher 
o cenário e dar a melhor aula 
possível distante de seus alu-
nos. De acordo com Jane, o 
conteúdo transmitido ao vivo 
também fica disponível como 
gravação para que os pais 
possam acessar as lições no 
horário mais confortável.

com os pais, que permitiu in-
formar, de maneira rápida e 
direta, as medidas adotadas e 
também compartilhar alguns 
conteúdos. Produtos digitais 
de educação, que antes eram 
trabalhados em sala de aula, 
viraram uma ótima opção 
para oferecer atividades aos 
alunos no isolamento.

“Não é só colocar a pro-
fessora ao vivo em uma 
tela para ser acessada das 
casas. É preciso pensar na 
rotina dos pais, que também 
estão isolados, trabalhando. 
Esses pais usam os dispo-
sitivos eletrônicos, então, 
além de ter a transmissão 
ao vivo, oferecemos as au-
las gravadas, para que eles 
possam acessar mais tarde, 
quando funcionar melhor na 
agenda da casa.”

“Somos uma escola de van-
guarda, que trabalha há 20 
anos com essas tecnologias, 
entre elas Árvore de Livros e 
Guten News. Isso nos aju-
da nesse momento. Porém, 
nosso trabalho sempre foi 
100% presencial, nunca 
com as crianças em casa. 
De um dia para outro, tive-
mos que nos organizar para 
entender melhor quais são 
as possibilidades.”

professora, segundo a dire-
tora, não consegue ver como 
o aluno está se portando du-
rante as aulas nem se ele está 
cumprindo as tarefas propos-
tas. Cabe aos pais acompa-
nhar os filhos na nova aborda-
gem, ainda estranha a todos 
os envolvidos.  

“Os pais estão muito ansio-
sos, porque sabem que preci-
sam participar desse momen-
to. Eles também necessitam 
de um suporte profissional, 
pois a professora, agora na 
tela, não pode ver se o alu-
no está sentado da maneira 
correta, se está levantando a 
todo momento… É uma nova 
dinâmica, em que a profes-
sora dá as diretrizes da aula 
por vídeo e o aluno continua 
envolvido  com as atividades 
depois da aula.”     
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Ainda que o momento seja 
de grande agitação e ansie-
dade, Jane lembra que a es-
cola é um ambiente de desco-
bertas, criatividade, interação 
e questionamentos. Para ela, 

“O professor, de uma hora 
para outra, precisou sair de 
uma zona de conforto. Essa 
mudança dói, mas no momen-
to ela é necessária. Estamos 
todos nos sentindo como no 
primeiro dia de aula, com 
muitas emoções, com muitas 
inseguranças. Mas tenho cer-
teza de que as crianças estão 
preparadas para esse tipo 
de mudança, para uma nova 
realidade que envolve mais 
tecnologia.”

Apesar de todas as dificul-
dades em aplicar o novo mo-
delo, a diretora pedagógica 
do Miraflores acredita que a 
aula on-line para ensino in-

“Essa aula on-line é um 
alento para as famílias que 
precisam oferecer alguma 
coisa aos filhos que estão 
em casa. Seguimos com a 
ideia de um ano letivo com 
aula 100% presencial, que 
é o princípio do Miraflores, 
mas, como ainda não sa-
bemos qual será o desfecho 
dessa situação, temos que 
pensar em soluções para a 
possibilidade de esse isola-
mento perdurar.”

No caso do ensino infantil, 
o empenho de pais e profes-
sores é ainda maior, pois as 
crianças dessa faixa de idade 
necessitam de mediação para 
executar as atividades indica-
das na aula on-line.  

“Assim que suspendemos as 
aulas presenciais, entrega-
mos todos os materiais que 
estavam na escola aos pais 
do ensino infantil, para que 
fosse possível fazer as ativi-
dades a distância. No vídeo, 
a professora comanda a 
aula usando esses materiais, 
mas é claro que a distância 
torna a experiência do aluno 
totalmente diferente.” 

fantil é uma ótima opção para 
a família que busca conteú-
dos educacionais para essas 
crianças. 

a desconstrução repentina da 
estrutura de sala de aula tem 
efeitos incertos, razão pela 
qual a escola tem apoiado 
professores e pais, que vivem 
um período de insegurança. 


