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CONTEXTUALIZAÇÃO: REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO DIANTE DA 

PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS1 

 

Cristiane Elisa Ribas Batista2 

 

As demandas da educação no contexto da pandemia do novo coranivÍrus  

resultaram, não apenas no enfrentamento de estratégias adaptativas de educadores, 

mas na inversão dos papéis sociais no processo de ensino. Os familiares passaram 

a exercer o papel de professor e mediador na comunicação entre o aprendizado do 

aluno e o professor. Tal contexto, é permeado por situações que, direta ou 

indiretamente, relacionam-se com a qualidade de ensino e aprendizagem, podendo 

resultar em problemáticas de ensino a médio e longo prazo, desconhecidas no 

momento. A inserção da família, enquanto suporte do processo de ensino e 

aprendizagem vêm sendo discutida a longa data. Se em contextos sociais anteriores 

a pandemia, a presença da família no contexto educacional estava restrita a 

reuniões semestrais, a pandemia demandou a sua efetiva inclusão no ambito 

educacional. A inclusão efetiva das familias no contexto da educação, pode 

contrubuir com o desenvolvimento da aprendizagem, no entanto, na medida em que 

as mudanças do contexto social alteram-se rapidamente, requerem novas 

adaptações, também urgentes, sem que haja tempo hábil para o planejamento do 

ensino no âmbito familiar.  

O ensino passou a ter responsabilidades efetivamente compartilhadas entre 

todos os envolvidos, que deparam-se, a cada dia, com novas demandas. A efetiva 

qualidade do ensino no âmbito familiar interrelaciona-se com questões da própria 

organização familiar, como a capacidade de planejar um roteiro de estudos, 

motivação para auxiliar no ensino, administração do tempo em relação as demandas 

familiares e profissionais. Ao âmbito familiar somam-se, ainda, as questões 

                                                      
1 Material construído como parte do projeto Psicologia Escolar: Perspectivas de Atuação no âmbito da 

educação no Contexto da Pandemia do novo coronavírus. Projeto proposto como alternativa de 
atuação em Educação diante das novas demandas das medidas de restrição social. Implementado 
pelos professores e acadêmicos do curso de Psicologia da Universidade do Contestado – UnC – Rio 
Negrinho.  

2 Mestre em Psicologia Organizacional e do Trabalho pela Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), Especialista em Avaliação Psicológica pela Associação Catarinense de Ensino – Faculdade 
Guilherme Guimbala (ACE), Docente do curso superior em Psicologia na Universidade do 
Contestado – UnC Campus Rio Negrinho. E-mail: psicologia.cristiane@gmail.com 
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socioeconômicas, acesso aos meios de educação virtual, a realidade do contexto 

familiar em específico como acometimentos de saúde de membros familiares, 

vulnerabilidade social, moradia, conflitos familiares, problemas de uso ou abuso de 

substâncias psicoativas por membros da familia e perda de emprego, que podem 

apresentar-se como fatores de risco e de estresse e que implicam na qualidade e 

disponibilidade familiar no processo de ensino e no processo de aprendizagem do 

aluno, muitas vezes, excluído neste próprio contexto. 

Se por um lado o professor e os familiares precisam lidar com situações até 

então desconhecidas, por outro, recaiu sobre o aluno a agilidade e adapção ao 

contexto de aprendizagem no âmbito familiar. As características da figura escola e 

professor deixou de existir, ainda que temporariamente, o aluno precisa reelaborar a 

sua própria identidade de aluno que, agora, deixou de ir a escola para aprender. O ir 

a escola não apenas desenvolve uma mémoria cognitiva na criança, como também 

auxilia a sua organização emocional, a interação social com colegas, a aprender 

relações de convívio que enontram-se muito além do desenvolvimento de atividades 

teóricas. Neste contexto, o aluno precisa reaprender a se relacionar e integir com 

colegas, reaprender o brincar mediado virtualmente, concentrar-se em atividades 

que precisam competir com os estímulos de videos e jogos virtuais, reorganizar suas 

emoções diante da troca da figura do professor por um membro familiar, reaprender 

a ampreender no contexto familiar no qual está inserido, independente das 

vulnerabilidades e/ou conflitos existentes. 

Se por um lado novas demandas surgiram aos educadores, familiares e 

alunos, a escola enquanto instituição precisou descobrir meios e ferramentas 

mediadoras de ensino, bem como, garantir que educadores, familiares e alunos 

adquiram conhecimento sobre o manuseio das tecnologias mediadoras do saber. 

Aos processos de gestão escolar, foram adicionados gestão de conflitos, gestão 

familiar, nao apenas do aluno, mas muitas vezes, das famílias dos próprios 

educadores, não podemos esquecer que estes, também estão inseridos, em 

contextos familiares diversos e, podem estar compartilhando das mesmas 

problemáticas familiares de seus alunos.  Recaiu sobre a instituição escola a gestão 

amplificada do ensino que transcede as metodologias em si, gerenciar conflitos, 

mediação de comunicação, que serve se base e suporte para os atores efetivos do 

processo de ensino aprendizagem: Educadores, famílias e alunos. 
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Considerando as demandas oriundas da pandemia da COVID-19, que em 

poucos meses, se configurou, como uma das maiores emergência de saúde pública 

do mundo com consequências imensuráveis e até mesmo desconhecidas no 

momento.  

Considerando que órgãos e instituições, tais como Organização Mundial da 

Saúde, Ministério da Saúde, CAPES, Universidades Brasileiras e Internacionais têm 

salientado a importância do fomento e desenvolvimento de pesquisas e atuações 

que envolvam os aspectos relacionados a saúde mental da sociedade em geral, 

bem como salientado as demandas educacionais de adaptação de metodologias, 

acesso dos alunos a educação, demandas psicológica e emocionais de educadores.  

Considerando as novas demandas da educação, a urgência de adaptações 

de metodologias, de recursos emocionais necessários para gerir a educação diante 

de ferramentas e tecnologias, até então, pouco utilizadas na docência por 

professores em regime presencial, surgem demandas de administração do tempo 

em um ambiente de trabalho distinto do habitual, configurações dos trabalhos 

remotos, administração do ambiente familiar, além do compromisso de manter a 

qualidade do ensino remoto.  

Considerando o papel social e transformador das instituções de ensino e sua 

responsabilidade em buscar conhecimentos aplicáveis às demandas que emergem 

nos mais distintos contextos, nasceu o o projeto: Psicologia Escolar: Perspectivas de 

atuação no âmbito da educação no Contexto da Pandemia do novo coronavírus.  O 

projeto emergiu a partir dos desafios de formular estratégias que pudessem englobar 

a educação no atual contexto da pandemia, a partir de ações de pesquisa e atuação 

efetiva com contribuições práticas, que contemplassem a tríade educacional: 

Professores, familiares e alunos. Para o desenvolvimento do projeto foi firmado 

parceria entre a Universidade do Contestado – Unc Campus Rio Negrinho e as 

Secretarias Municipais de Educação das cidades de São Bento do Sul – Santa 

Catarina e de Rio Negrinho – Santa Catarina. O projeto atendeu as necessidades 

específicas de cada cidade. Na cidade de Rio Negrinho as ações destinam-se ao 

atendimento individual de cada Unidade Escolar, enquanto que em São Bento do 

Sul as ações são globais com interação entre todas as Unidades Escolares. O 

projeto envolveu ainda, professores do curso de Psicologia e todos os academicos 
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matriculados no Estágio de Psicologia Escolar da oitava fase do curso de Psicologia 

da Universidade do Contestado – UnC – Rio Negrinho. 

As ações contemplam a realização de palestras com temas relevantes para o 

manejo do ensino no contexto familiar, destinada a professores, alunos e familiares; 

Desenvolvimento de Pesquisa com educadores e familiares; Escuta Qualificada em 

decorrência das necessidades evidenciadas por meio da pesquisa e a elaboração de 

material teórico, que resultou na presente publicação. 

O projeto encontra-se em fase de implementação prática, até o momento, 

foram realizadas 22 horas de palestras por meio de metodologias remotas, as quais 

abordaram os temas: Interação com a escola em tempo de Pandemia; Dificuldades 

relacionadas ao Ensino e Aprendizagem; Administração do Tempo nas Atividades 

Remotas; Manejo Emocional; A dinâmica familiar em tempo de Pandemia; Manejo 

das atividades familiares e de ensino; Autoconhecimento; Reconhecimento das 

emoções; Empatia; Importância do auxílio familiar no processo de ensino e 

aprendizagem; Inteligência Emocional no Processo de Ensino e Educação Inclusiva. 

A pesquisa com educadores e familiares tem a desídia de obter 

conhecimentos sobre a realidade e as especificidades dos envolvidos neste contexto 

e, a partir destas informações, desenvolver estratégias de atuação que possam 

atender e respaldar as ações de ensino nos municípios, bem como oferecer suporte 

de escuta qualificada para familiares e educadores cuja pesquisa tenha identificado 

demanda. Para a pesquisa foi ebalorado um projeto específico, o qual foi submetido 

à análise do Comitê de Ética em Pesquisa e encontra-se em fase de coleta de 

dados. 

A publicação do presente material foi contemplado no projeto, com obejtivo de 

contribuir com a produção de conhecimento no ambito acadêmico, mas acima de 

tudo, subsidiar a informação aos educadores, familiares e alunos, oferecendo 

suporte e informação que possa auxiliar na compreensão dos temas relacionados a 

educação no contexto da pandemia do novocoronavírus. O conjunto de materiais 

publicados será disponibilizados em volumes, sendo o primeiro apresentado na 

presente publicação que destina-se a discutir e orientar familiares de alunos sobre 

os processos inerentes ao contexto de ensino e aprendizagem. Os materiaisa serem 

disponiblidados aos professores e alunos serão contemplados nas publicações 

abordadas nos próximos volumes. 
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Para finalizar, gostaria de refletir que o mundo mudou e tem pressa! As 

mudanças mundiais decorrentes da pandemia nos apresentou desafios que não 

estão restritos ao ambito da educação, mas a todas as esferas da vida humana. 

Adaptar-se, tavez tenha sido a nossa grande descoberta. Enquanto a escola, o 

trabalho, o convivio familiar e social estão sendo reconfigurados emocional e 

psicologicamente, temos apreendido a adaptar-se com agilidade, a reinventar nossa 

história enquanto sociedade e enquanto seres humanos. Neste contexto, todos 

estamos apreendendo, seja no ambito pessoal, profissional ou educacional, 

estratégias serão adaptadas, algumas de maneira mais efetiva, outras, nem tanto, 

mas o que permanecerá será a história dos nossos pequenos passasos enquanto 

humanidade na busca de soluções que nos permitam continuar evoluindo em todas 

as esferas sociais independente de suas condições. 

Desejamos uma boa leitura, que ela possa contribuir e auxiliar no decorrer do 

processo de reaprender: interagir, comportar-se, comunicar-se, sentir-se, ensinar e 

de contruir o futuro com ajuda de todos aqueles que, embora distantes, permanecem 

unidos! 
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IMPORTÂNCIA DA MOTIVAÇÃO PESSOAL E FAMILIAR NO PROCESSO DE 

APRENDIZAGEM3 

 

Santa Cecilia Marques Herzog4 
Shirlei Vitoria Schreiner5 

 

A palavra motivação deriva dos termos latins motus (“movido”) e motio 

(“movimento”), logo a sua conceituação tem a ver com ato ou efeito de 

motivar/motivo. Segundo Houaiss (2009) esse conceito de refere ao conjunto de 

processos que dão ao comportamento uma intensidade, uma direção determinada e 

uma forma de desenvolvimento próprias da atividade individual. 

O motivo da motivação indica uma “construção hipotética”, é um fenômeno 

que não pode ser medido e reconhecido diretamente, mas é algo que se supõe. A 

ação de uma pessoa se baseia em 

múltiplos motivos e objetivos. O 

comportamento em diversas 

situações depende em boa parte dos 

estímulos presentes nessas 

situações. A partir de um 

determinado repertório de ocasiões 

que ocorrem com uma pessoa, suas 

experiências, seus possíveis 

resultados de ação, e suas 

expectativas para as demais consequências ligadas ao primeiro comportamento 

emitido, é o que motiva o comportamento “adequado” para cada uma das situações. 

Logo as pessoas tendem a escolher, e realizar as ações que julguem conduzir a 

uma consequência desejada (THOMAS, 1983). 
                                                      
3Material construído como parte do projeto Psicologia Escolar: Perspectivas de Atuação no âmbito da 

educação no Contexto da Pandemia do novo coronavírus. Projeto proposto como alternativa de 
atuação em Educação diante das novas demandas das medidas de restrição social. Implementado 
pelos professores e acadêmicos do curso de Psicologia da Universidade do Contestado – UnC – Rio 
Negrinho.  

4Coordenadora e Docente no Curso de Psicologia, Universidade do Contestado – Campus Rio 
Negrinho, e pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Saúde e Meio Ambiente – NUPESC, E-mail: 
santacecilia@unc.br  

5Acadêmica do Curso de Psicologia, Universidade do Contestado – Campus Rio Negrinho, e 
pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Saúde e Meio Ambiente – NUPESC, E-mail: 
shirlei.schreiner1.ss@gmail.com  

mailto:santacecilia@unc.br
mailto:shirlei.schreiner1.ss@gmail.com
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O sentido que os indivíduos empregam em seus motivos, mostra como as 

pessoas se diferenciam quanto à expectativa geral de seu desempenho, ou quanto 

as normas e valores que querem alcançar. Por isso, os motivos não são inatos, são 

aprendidos, que seria em toda via a satisfação de suas necessidades. Os motivos 

são resíduos de experiências à longo prazo, e é por isso que ele é composto por 

objetivos e expectativas (THOMAS, 1983). 

Dentro do campo da Psicologia da Aprendizagem, motivação vem ser tudo 

que incentiva uma pessoa a realizar determinadas ações e a persistir nelas até 

alcançar seus objetivos. Possui a característica de um impulso, um sentimento o 

qual faz os seres humanos emitir determinados comportamentos para alcançar suas 

metas (CAMPOS, 2010). Durante a pandemia da COVID-19, os seres humanos 

sofrem interferências no seu processo motivacional, consequentemente isso gera 

reações de estresse e ansiedade, já que altera o cotidiano das pessoas, trazendo 

dificuldades em alcançar suas metas e seus objetivos que se reflete na motivação 

pessoal, familiar e os processos de aprendizagem. 

Na literatura encontramos quatro tipos de motivação: (1) as fisiológicas, que 

tem por objetivo garantir o equilíbrio orgânico (homeostase), exemplos: dor, sono, 

sede, fome; (2) as sociais, são 

aprendidas e adquiridas, segundo 

Bergamini (2008) as motivações sociais 

variam de pessoa para pessoa, de 

cultura para cultura e são adquiridos por 

meio do processo de socialização e 

resultam do processo de aprendizagem 

social. Exemplos são a necessidade 

afiliação, ou o desejo de ser aceito, necessidade de realização/sucesso, padrões de 

desempenho elevado, desenvolvimento de atividades difíceis vencer a resistência e 

os obstáculos; (3) as cognitivas, são a necessidade de informação e de 

conhecimento que têm como base a curiosidade e a atividade exploratória; e (4) as 

motivações combinadas dos três tipos de motivação citados anteriormente. 

Segundo Arias (2004) as motivações externas são vistas como metas de 

rendimento e as internas como metas de aprendizagem. Logo a motivação 

intrínseca é quando uma pessoa tem prazer de realizar algo, e a extrínseca é 
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quando uma pessoa realiza algo para obter uma recompensa, e as motivações 

combinadas são assim denominadas porque combinam fatores biológicos e fatores 

sociais/aprendidos. Com essa contextualização teórica, e sem muitos estudos na 

área das consequências escolares durante a pandemia (2020), nota-se pelas falas 

dos professores e dos alunos, um decréscimo das motivações, porém com esse 

referencial teórico, podemos levantar a hipótese de que as motivações fisiológicas 

podem se encontrar desreguladas já que as pessoas passam por um processo de 

adaptação que interfere diretamente na sua homeostase. As motivações sociais, 

além de contarem com a sua variação pessoal, trazem agora o déficit de 

reforçamento positivo, já que nesse momento não há mais um contato direto entre a 

comunidade escolar como um todo (2020). Algumas das medidas de enfrentamento 

são suspensões de contratos trabalhistas, quarentena, o que interfere diretamente 

na interação de professores e alunos, o que se reflete nas dificuldades citadas no 

processo motivacional. Por consequência, elas reproduzem os obstáculos no 

desempenho como um todo, o desenvolvimento de atividades difíceis, e a própria 

resistência aos obstáculos. 

As necessidades humanas começam pelas mais básicas: as fisiológicas e as 

de segurança. Só depois de que elas forem supridas, as outras necessidades que 

contemplam uma hierarquia de satisfação mais complexa, pode se desenvolver. Se 

não ocorrer obstáculos, o ser humano progride na hierarquia até o topo. Com a 

pandemia essas necessidades estão sendo supridas minimamente, e ainda há 

casos em que elas não são supridas, o que dificultada o processo de aprendizagem 

e o próprio processo motivacional, onde a atenção se foca, prioritariamente, em 

suprir as necessidades básicas e de segurança. 

Segundo Maslow (1977), a satisfação das necessidades fisiológicas domina o 

comportamento humano (Figura 1). As necessidades de segurança só surgem se 

estas forem satisfeitas, onde agora todos procuram por proteção contra o vírus 

SARS-CoV-2, e ocorrem as buscas para a vacina para que deixe o ambiente 

estável. 
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Figura 1 – Pirâmide de Maslow: Hierarquia das necessidades humanas 

 
Fonte: Ghermandi (2018). 

 

O primeiro grupo social que um indivíduo faz parte é a família, o primeiro 

contato com o aprendizado da criança é no convívio familiar. Goetz e Vieira (2009) 

se referem ao conceito de família 

como algo muito difícil de definir, 

pois, a todo o momento, a sociedade 

sofre modificação em seus 

costumes, cultura, valores e crenças 

referentes aos papéis dos membros 

familiares, sendo essas 

características mutáveis que diferem 

uma geração da outra. A família tem 

um significado social muito 

importante. Muller (2007) conceitua família a partir da abordagem Sistêmica em 

Psicologia, definindo família como o primeiro microssistema com o qual a pessoa em 

desenvolvimento interage, colocando assim seu papel fundamental no processo de 

desenvolvimento e no processo de aprendizagem da criança. 

Cerveny (2000) considera família como um sistema em que as pessoas vivem 

no mesmo espaço e mantém relações significativas. Assim, qualquer um dos 

membros e seus comportamentos, é interdependente dos outros, em consequência 

disso, cada membro do sistema influência os outros membros e ao mesmo tempo é 
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influenciado por ele. Muller (2007) cita que dentro da Psicologia o grupo familiar 

pode apresentar diversas configurações: família tradicional, família de origem, 

família extensa, família nuclear, família substituída, família monoparental, família 

homossexual, entre outras configurações. 

Veiga e Antunes (2005) citam em sua obra que os estudantes que tem 

motivação das famílias para estudar, tendem a desempenhar melhor e com mais 

responsabilidade as tarefas escolares, e com o apoio dos pais apresentam um nível 

mais elevado de competência, pois o aluno já sai motivado de casa, ele desenvolveu 

um significado pelo qual está estudando, ele encontrou um motivo.      

A capacidade de aprendizagem depende de vários fatores, como por 

exemplo: inteligência, motivação, maturação, percepção, a pessoa em si, o que se 

interliga ao seu estado físico e 

emocional e ao ambiente no qual ela se 

encontra inserida. A aprendizagem é um 

processo de transformação 

comportamental que é adquirido por 

meio das experiências estabelecidas por 

fatores neurológicos, emocionais, 

relacionais e ambientais, ela vem ser o resultado de uma construção que ocorre em 

virtude de uma interação, que coloca em jogo a pessoa total (VISCA, 1988). 

O processo de aprendizagem permite a obtenção e a identificação de novas 

formas de ser, pensar e agir. Ela se refere a aquisição de uma resposta em 

particular, que se aprende através da experiência. É um processo complexo que 

envolve a mente, o ambiente, as relações sociais, e outros fatores particulares 

(BOSSA, 2007). Esse processo de construção se dá pela interação da pessoa com o 

meio que o cerca. Como as escolas se encontram fechadas, não ocorre essa 

interação, por outro lado ela se transfere para o ambiente familiar, tanto para os 

professores que agora dão aula online, quanto para os alunos que agora participam 

da aula online. 

O ambiente atual (2020) de interação é o familiar, mas o que ocorre é a 

confusão de papeis, pois na escola o professor é o professor, e o aluno é o aluno; 

mas em casa além desenvolverem esses papeis eles também desenvolvem os 

papeis de membros do seu círculo familiar, o que acarreta em outras 
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responsabilidades que acabam se misturando, servindo de interferência em seus 

processos motivacionais e refletindo diretamente no processo de aprendizagem. 

Aprendizagem é um processo integrado que provoca uma transformação 

qualitativa na estrutura mental daquele que aprende. De acordo com a Psicologia da 

Aprendizagem, todo ser humano nasce suscetível a aprender, necessitando apenas 

de estimulações externas e internas para o aprendizado, o que tratamos como 

motivação. Campos (2010) cita que na vida humana a aprendizagem pode se iniciar 

com o nascimento, e tende a se prolonga até a morte. 

Na concepção Cognitiva de aprendizagem, se ressalta as ações mentais que 

contemplem a maneira como se percebe, seleciona, organiza e atribui significados 

aos objetos e acontecimentos. Ela vem ser um processo dinâmico, onde se tem: 

sujeito → informação → codificação → recodificação → processamento → 

aprendizagem. Por isso é bom gerar desequilíbrios, inventar desafios, nortear a 

pessoa para a conquista do autocontrole e da autonomia, fazer com que o indivíduo 

assuma um papel de investigador, pesquisador, orientador, coordenador, induzindo-

o a trabalhar o mais livremente possível. “[...] todo indivíduo aprende e, através da 

aprendizagem, desenvolve os comportamentos que o possibilitam viver” (CAMPOS, 

2010). 

Perante a pandemia da COVID-19, todos os seres humanos estão passando 

pelo processo de desequilibro, porém todos se encontram em fase de adaptação 

que difere como cada um está passando por esse momento é as suas estratégias de 

enfrentamento, que são criadas na infância, por isso é tão importante o processo 

motivacional na aprendizagem, pois quando abordamos esse conceito devemos 

ressaltar que ele não é limitado, ele pode abordar vários tipos de aprendizagem, e a 

adaptação ao momento de pandemia é um aprendizado. É esse processo em 

específico que permite a sobrevivência da espécie 

humana. 

Vygotsky trata, em suas obras, que as 

particularidades mais elevadas do homem como a 

inteligência, memória, capacidade de planejar ações, 

não são uma herança genética, não se encontram 

prontas ao nascer, e não são incorporadas de fora para 
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dentro, como transmissão. Há a existência de fatores biológicos, mas sua essência 

primordial é a construção pela interação com os fatores culturais. Portanto, as 

características mais elevadas dos seres humanos são construídas. O ser humano 

conta com uma perspectiva histórica, social e biológica, mostrando a interconexão 

da motivação pessoal e familiar no processo de aprendizagem. 

A conexão que o ser humano desenvolve com o externo e com o seu interno 

provocam a criação de seus significados próprios. É durante esse processo que a 

pessoa se individualiza, torna-se sujeito, e passa a utilizar os significados como 

instrumento de pensamento e ação (VYGOTSKY, 1987). 

Piaget é um dos diversos autores que 

aborda o tema da adaptação, ele diz que esse 

processo ocorre através da organização, 

sendo que o organismo discrimina entre 

estímulos e sensações, selecionando aqueles 

que irá organizar em forma de estrutura. A 

adaptação possui dois mecanismos 

complementares: a assimilação e a 

acomodação. Segundo Piaget (1998), o conhecimento é o equilíbrio ou reequilíbrio 

entre assimilação e acomodação, ou seja, entre os indivíduos e os seus significados 

de realidade. 

Ele propõe que os esquemas de assimilação devem passar por atividades 

desafiadoras que provoquem desequilíbrios e reequilíbrios, promovendo a 

descoberta e a construção do conhecimento. É desse ponto de partida que se 

espera a criação da vacina para o vírus SARS-CoV-2, porém, por se tratar de um 

momento crítico na educação onde cada aluno e professor deve se reinventar, isso 

consequentemente traz o processo de assimilação e acomodação, mas também 

pelo equilíbrio e reequilíbrio. 

Um dos problemas centrais nas atividades oferecidas online é a criação de 

significados para as crianças/adolescentes para criarem um motivo que os motive a 

continuar, é eles responderem a pergunta “qual o objetivo da educação?”. Em 

contrapartida os professores precisam de um feedback de seu desempenho, de 

estratégias de enfrentamento, de conciliação em sua rotina onde ele consiga 

organizar seus papeis e lidar com seu estresse e sua ansiedade, mas para que isso 
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ocorra, eles irão passar por períodos de equilíbrio e reequilíbrio. Durante o tempo de 

pandemia, a família é um instrumento muito importante para a motivação, é por isso 

que essa tríade professor - aluno – família se complementa no processo de 

aprendizagem, pois cada um tem a sua colaboração, seja ela direta ou indireta. 
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ALFABETIZAÇÃO COLABORATIVA ENTRE ESCOLA E FAMÍLIA6 

 

Giselle Caroline Fuchs7 
Fernanda Aparecida Lima dos Santos8 

 

Crianças em geral têm peculiaridades parecidas. Elas precisam de carinho, 

atenção, cuidados básicos, dedicação e muito amor familiar para crescer com um 

desenvolvimento saudável. Elas são como sementes: já tem um potencial do que 

virão a ser um dia, mas para isso elas precisam de condições que permitam esse 

desenvolvimento, para que um dia possam alcançar seus objetivos. Assim, cada 

criança, com as suas particularidades, merecerá seu cuidado, seja você pai ou 

professor (KONKIEWITZ, 2009).  

Essa “plantinha” precisa de cuidado e proteção, para que um dia possa ser 

uma árvore grande. Os primeiros cuidadores são os pais, ou as pessoas que 

ocupem esse lugar. Em seguida, vem o papel da escola. Desta forma, família e 

escola é o mundo da criança. A escola vem com outro papel importante, onde a 

criança tem seus primeiros contatos com a sociedade sem ser o seu núcleo familiar, 

faz com que ela tenha interação com os demais indivíduos e aprende que não é só 

ela. 

Todos nós sabemos que algumas crianças apresentam dificuldades de 

aprendizagem, crianças agressivas, violentas, sem limites, crianças que machucam 

as outras, enfim crianças com sérios distúrbios. Esta situação faz com que os pais 

possam se sentir culpados, pois não imaginam a origem desses comportamentos, 

um sentimento de incapacidade por não saber o que fazer e ao mesmo tempo vem 

um sentimento de revolta diante daqueles que não aceitam a diferença em seu filho, 

e dos profissionais que não se empenham em ajudar. Também há aqueles que 

negam os problemas, colocam a culpa em outras pessoas, afastam-se e escondem 

o problema (KONKIEWITZ, 2009).  

                                                      
6Material elaborado como parte do projeto de Estágio em Psicologia Escolar, denominado: Psicologia 

Escolar Diante do Contexto da COVID-19. Projeto proposto como alternativa de atuação no âmbito 
da Educação a partir das demandas decorrentes de pandemia do novo Corona Vírus e das medidas 
de restrição social. Implementado pelos professores e acadêmicos do curso de Psicologia da 
Universidade do Contestado- UNC- Rio Negrinho. 

7Mestre em Desenvolvimento Regional, Psicóloga e Docente do Curso de Psicologia na Universidade 
do Contestado - UnC. 

8Graduanda em Psicologia pela Universidade do Contestado- Campos Rio Negrinho 
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Na situação do professor podemos observar os dois lados da moeda. 

Deparando-se com uma criança com problemas de comportamento e aprendizado, 

sente-se de início talvez até um estímulo, por estar enfrentando um novo desafio, 

mas com isso logo vem a frustração por encontrar muitos limites em poder ajudá-lo. 

Muitas vezes, a escola não tem recursos disponíveis, seja em relação ao material 

didático ou a falta de espaço adequado para a realização de atividades especiais. 

Também pode-se dizer o trabalho redobrado, pois enquanto uma criança necessita 

de atenção o restante da sala também precisa de cuidados. 

A falta de contatos com o maior número de multiprofissionais nas escolas, 

onde cada um com seus conhecimentos possam orientar de forma adequada o que 

o professor(a), possa fazer para ajudar da melhor forma o seu aluno com 

dificuldades especiais. O professor se vê diante de um problema para o qual não foi 

preparado durante a sua formação acadêmica, pois estas crianças com transtornos 

de comportamento e aprendizagem precisam de avaliação de profissionais da 

psicologia, e demais profissionais para que assim seja estabelecido a natureza da 

sua dificuldade e uma estratégia adequada de apoio e tratamento. 

As causas desses transtornos podem ser inúmeras, podendo haver uma 

alteração neurológica, como na paralisia cerebral, ou alterações psíquicas, ou uma 

combinação de tudo isso juntamente com os estímulos externos, como é a relação 

dele em casa com seus pais sobre a aprendizagem, se é estimulado ou não. Sendo 

assim, uma criança pode ter ansiedade, depressão e dificuldades de alfabetização, 

ou hiperatividade, transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e tiques ou problemas 

sérios de conduta e déficit intelectual.  

O sucesso do desempenho escolar são fatores que dependem inteiramente 

da relação como um todo dos pais da criança e também da escola. O ensino que é 

repassado nela e revisto em casa. A forma como os pais e os professores orientam, 

ensinam, corrigem e respondem às necessidades de anseios da criança é decisiva 

para um resultado de sucesso ou fracasso. 

Sendo assim, essa cartilha foi desenvolvida pensando em fornecer para pais 

e professores orientações básicas no auxílio de crianças que tenham dificuldades de 

aprendizagem, mas essas mesmas orientações são válidas para todas as crianças 

de um modo geral. 

Boa leitura! 
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Papai e Mamãe: 

As orientações que serão repassadas são para você que está enfrentando 

problemas de aprendizagem e no desempenho do seu filho querido, ainda mais 

agora que os estímulos externos e a maneira de aulas remotas que eles estão tendo 

tornam-se mais difícil, ainda mais por ser uma experiência nova, nunca vivida antes. 

Mas lembrem-se todas as crianças têm as suas características próprias, com o seu 

tempo e maneira que se adaptam melhor para aprender.  

Na prática pode ser que tudo se torna mais difícil. Nada acontecerá de 

repente e mesmo as pequenas mudanças 

exigirão esforço e sacrifício de ambas às 

partes, pais, alunos e professores, mas no final 

valerá a pena. Seja participativo, vá a reuniões 

quando solicitado. Procure se inteirar nos 

acontecimentos da escola como um todo, não 

apenas o que relacione seu filho. Ajude para 

que ela se torne um ambiente melhor, pois é lá que seu filho passará a grande parte 

do seu dia, cuidar dela é cuidar do seu filho também.  

Se seu filho vem apresentando dificuldades de aprendizagem ou alterações 

no comportamento, fique atento, não pense que 

é passageiro e normal, pode não ser. Procure 

saber o que realmente está acontecendo com 

seu filho. Pergunte há quanto tempo ele vem 

apresentando esses sinais e se for necessário já 

procurar ajuda de outros profissionais, não tenha 

medo ou vergonha. Leia sobre o assunto e 

lembre-se que quanto mais cedo você agir, maiores serão as chances de vencer o 

problema. 

Se seu filho tem um transtorno 

diagnosticado, não esconda. Explique para os 

professores quais as dificuldades, se está sendo 

tratado e como, e de que forma eles devem ficar 

atentos. Trabalhe em parceria, a alfabetização 
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de seu filho deve ser uma via de mão dupla, entre escola e casa. E lembre-se de 

ficar em silencio não vai fazer o problema desaparecer. 

Converse com os profissionais que 

acompanham seu filho, pergunte ao médico, 

psicólogo, fonoaudiólogo ao professor o que 

estão pensando, o que estão observando, se 

está havendo melhoras. Desta forma, pode 

ajudar nos métodos de aprendizagem e no 

processo de alfabetização do seu filho em 

casa e qual a melhor forma de ajudá-lo com as tarefas de casa ou com aquilo que é 

solicitado pela escola.  

 

Não subestime a capacidade do seu filho em hipótese alguma, nem permita 

que os outros lhe digam até onde ele poderá chegar ao seu processo de 

desenvolvimento. A criança é um ser em 

transformação constante e que reserva 

muitos potenciais desconhecidos, que 

precisam ser instigados. Lembre-se, cada 

criança é um ser único e cada uma tem um 

processo diferente de aprendizagem, 

algumas demorando mais, e outras menos 

para serem alfabetizadas.  

 

Não pressione seu filho a ter um progresso além daquilo que ele está 

podendo conseguir no momento. Isto geraria stress, sensação de fracasso e 

incapacidade. Em curto prazo, o ser 

humano melhora seu desempenho sob 

pressão, mas se esta for constante, pode 

levar a uma piora gradual do 

aprendizado, da memória e até mesmo 

da saúde. Descubra o que seu filho tem 

de melhor. Não existe ninguém que não 

tenha algo a ensinar. Seu filho tem habilidades e talentos. Observe-o no esporte, 



 

24 
A família no contexto de ensino e aprendizagem : perspectivas no contexto da pandemia do novo 
Coronavírus (ISBN: 978-65-88712-05-4) 

artes, ideias originais, percepções. Ai estará a chave que abrirá as portas para a sua 

transformação. 

 

 

Ame seu filho e demonstre isso. Uma criança 

precisa se sentir amada e aceitar que tem valor. Diga o 

quanto o ama, elogie, ela tem seus pequenos sucessos, 

mostre que se importa com seus problemas.  

 

 

 

Estabeleça um ambiente de disciplina, onde as 

regras são claras e se mantêm as mesmas. Treine o 

autocontrole do seu filho. Ajude-o a pensar e refletir, 

antes de tomar decisões por impulso.  

 

 

 

 

Assim, desta forma, você irá ajudar no 

processo de aprendizagem e alfabetização do seu 

filho. Junto com a escola os dois vão conseguir 

ajudar o seu filho, como uma via de mão dupla para 

que ele consiga aprender e absorver esse 

conhecimento da melhor maneira possível. 

 

 

Querida professora, ou professor! 

 

Quando estiver com problemas 

relacionados à dificuldade de aprendizagem ou a 

alfabetização de um determinado aluno, não fique 
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só, procure ajuda e orientação de outros profissionais. Leia sobre o assunto, 

pesquise na internet, compartilhe suas dificuldades e experiências. Aprenda e faça 

dos seus problemas uma oportunidade de crescimento pessoal.  

Dê as mãos às famílias dos seus alunos, em especial aquelas que mais 

necessitam. Tradicionalmente a escola é um 

espaço fechado, onde tem a tarefa de transmitir 

conhecimento de forma estruturada. Mas, em 

uma maneira mais flexível as coisas se tornam 

mais fáceis, tanto para os pais quanto para os 

professores, facilitando atingir o objetivo principal, 

que é levar o conhecimento para o aluno. 

 

Informe a família sobre as dificuldades do 

aluno, mas com muita sensibilidade e empatia. 

Por vezes, os pais podem negar tudo e dizer que 

você, ou a escola é que é o problema, não se 

exalte, nem desista do aluno. Atitudes de 

negação, de desinteresse, podem ser formas de 

defesa, pois todos nós queremos que nossos 

filhos sejam perfeitos e só recebam elogios.  

 

Seja uma fonte de esperança. Encoraje e 

estimule as pessoas ao seu redor. Descubra os 

talentos de seus alunos, em especial aqueles 

que você só consegue enxergar problemas. 

Comunique aos pais os pequenos progressos, 

as mínimas conquistas no aprendizado. É 

importante que percebam que você quer ajudar 

a criança.  
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Crie um ambiente bem estruturado com 

regras e uma rotina com horários. As atividades 

devem ser divididas e atender da melhor forma 

todos os alunos, os que têm mais dificuldades e 

aqueles que não têm. Para que nenhuma saia 

prejudicada. Desenvolva projetos, onde haja 

recompensas ao final de cada etapa. Junte 

equipes com alunos que apresentam dificuldades e outros que não tenham tantas, 

para que assim eles possam se ajudar, partilhar conhecimento. 

 

Evite confrontos com a criança em sala 

de aula, não humilhe, não critique em público, 

chame a atenção da criança em particular. 

Esse comportamento pode gerar sentimento 

de revolta nos demais alunos. 

 

 

Nunca suponha má vontade, sempre 

procure uma razão para um mau desempenho. 

Pense em possíveis transtornos de 

aprendizagem que o aluno possa ter como 

dislexia, discalculia, dificuldades de 

coordenação, pense no transtorno de déficit de 

atenção e hiperatividade. E lembre-se cada 

aluno leva um tempo diferente para aprender. 

 

 

Respeite os sentimentos das 

crianças, muitas sofrem por medo de errar, 

de serem ridicularizadas ou de 

fracassarem. Não exponha uma criança em 

uma situação que ela não deseje, desta 
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forma você pode transformar esses medos simples em fobias. Converse com os pais 

e tomem uma decisão juntos da melhor forma que deverá ser trabalhado com seu 

filho. 

Desta forma, a família e os professores conseguirão encontrar soluções para 

o melhor convívio e a melhor educação que o aluno possa ter. Família e escola 

fazendo o seu papel tão importante juntos. A família, a escola e os profissionais da 

saúde precisam se unir, trocar experiências e se fortalecer mutuamente, pois as 

crianças são responsabilidades de todos nós e o nosso comportamento deixará 

marcas em suas vidas, podendo construir uma ponte para o fracasso, ou para a 

superação de obstáculos e a transformação.  
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AUXÍLIO NAS ATIVIDADES ESCOLARES9 

 

Santa Cecilia Marques Herzog10 
Fernando Pilz11 

 

Com a mudança das rotinas causadas em decorrência da pandemia do 

Coronavírus, o qual atingiu a toda população mundial e mostrou a necessidade do 

“re-inventamento” das práticas cotidianas em lidar com as adversidades do dia a dia, 

assim como a reinvenção da escola, que precisou ser reformulada e reinventada, 

possibilitando a criação de documentos informativos, tais como esta cartilha, como 

uma alternativa de aproveitamento das horas.  

No decorrer do presente material serão abordadas diversas dicas de como as 

famílias (pais e/ou responsáveis) podem colaborar e auxiliar nas atividades 

escolares das crianças, voltadas principalmente para a área da psicologia.  

Para começarmos, devemos saber que o brincar da criança é natural. Querer 

saltar, pular, cantar, rir e se divertir é um hábito saudável de todas as crianças. 

Então, privar a criança de brincadeiras é 

deixá-la de ser feliz, vindo assim a 

respingar em diversos comportamentos 

negativos. Mas, o brincar pode ser 

muito além de apenas uma passa 

tempo.  

Nossas rotinas e hábitos 

mudaram, muitos integrantes familiares 

perderam seus empregos, escolas não 

estão recebendo crianças e a carga dos responsáveis pelas crianças aumentaram, 

uma vez que o período em que elas estavam na escola, agora estão em casa.  

 

                                                      
9Material construído como parte do projeto Psicologia Escolar: Perspectivas de Atuação no âmbito da 

educação no Contexto da Pandemia do novo coronavírus. Projeto proposto como alternativa de 
atuação em Educação diante das novas demandas das medidas de restrição social. Implementado 
pelos professores e acadêmicos do curso de Psicologia da Universidade do Contestado – UnC – Rio 
Negrinho.  

10Coordenadora e Docente no Curso de Psicologia, Universidade do Contestado – Campus Rio 
Negrinho, e pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Saúde e Meio Ambiente – NUPESC, E-mail: 
santacecilia@unc.br 

11Acadêmico do Curso de Psicologia, Universidade do Contestado – Campus Rio Negrinho. 
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Mas, não devemos nos desesperar diante desta situação, mesmo com medo 

e com grandes incertezas, devemos nos adequar a estas novas situações e até 

mesmo aproveitar este momento, considerado único, para estreitarmos relações e 

nos aproximarmos da família, transformando em uma oportunidade de convivência.  

Para auxiliá-los nesta situação, desenvolvemos a cartilha, contendo 

informações importantes que possam ajudar e ainda, nela trazemos algumas dicas 

de como reagir mediante as situações envolvendo a questão educacional, para 

contribuir com um desenvolvimento de atividades que possam contribuir para uma 

convivência saudável dentro de casa. Vamos iniciar com algumas dicas simples, 

mas que colaboram com a facilidade e manejo das crianças no aprendizado.  

A primeira coisa que se deve ter consciência, é que nem sempre toda 

atividade planejada chegará aos objetivos propostos, sendo elas atividades 

escolares ou do lar e tudo bem, não exagere nas cobranças, isso tornará as 

próximas atividades mais difíceis. O simples fato de ambos (família e criança) 

estarem trocando informações, convivendo ou estarem desenvolvendo juntos uma 

atividade em comum já é positivo, pois isso estreita laços familiares.  

Pais, por mais que os nossos dias são corridos, e parece que não dará tempo 

para fazer tudo o que deseja em um dia só, é importante que se tenha um 

planejamento do dia. Uma boa ideia para isso é realizar a confecção de um 

calendário diário, onde se insere todas as atividades que serão desenvolvidas 

durante o dia, tais como varrer a casa, lavar a louça, cozinha (tarefas diárias), 

momento do estudo/tarefa e até mesmo o momento de descansar. Com todas estas 

atividades descritas em um papel, o tempo será bem mais organizado, sendo que 

até mesmo você perceberá que sobrará tempo do seu dia para ser preenchido com 

alguma outra atividade de lazer.  Neste planejamento, é necessário também incluir 

quando as atividades escolares das crianças serão desenvolvidas, mas, nunca 

deixando a criança sobrecarregada com atividades. Lembre-se, brincar também é 

necessário, então coloque nesta programação os tempos de brincar.  

É importante que se crie o hábito, tanto os pais como as crianças a realizar as 

suas higienizações, ainda mais neste tempo de pandemia que estamos vivendo. 

Algo legal a se fazer, é tornar estes hábitos divertidos, tais como incluindo canções 

em meio aos hábitos, criar um alarme com recompensas e etc., pois assim o 

incentivo é maior de se repetir o hábito. Inclua ainda, nestes momentos, a 
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informação do porquê é necessário realizar a lavagens das mãos, mesmo que de 

forma lúdica, mas com que a criança entenda a necessidade disso.  

Para que se consiga criar um hábito saudável de ajudar as crianças nas suas 

atividades, é necessário que se coloque no lugar dela, ou seja, tentar se adequar em 

seu modo de pensar, tentando brincar e imaginar o mundo no olhar delas, para que 

assim, ela se sinta mais segura em aceitar as suas orientações, mesmo que 

brincando, mas isso se estendendo para as atividades escolares.  Além de se criar 

hábitos de lavar das mãos, é necessário que outros afazeres virem rotinas na 

família, os quais não dependem somente da criança, mas também dos 

responsáveis, conforme recomendações do Ministério de Saúde, sendo elas:  

O primeiro delas, como já 

comentado, é o hábito de lavar as 

mãos frequentemente, evitando 

assim a contaminação de 

superfícies; 

Quando for expirar ou tossir, 

não retire a máscara do rosto 

(quando estiver fazendo o uso dela), 

coloque o seu braço em frente a boca, assim, evita de lançar gotículas de saliva em 

superfícies que possam ser contaminadas ou até mesmo contaminar diretamente 

uma pessoa;  

Evite dividir copos e outros talheres com seus amigos, isso também pode 

evitar a contaminação da doença; Evite de colocar sua mão nos olhos, na boca e no 

nariz, pois sua mão, quando não lavada, pode trazer o vírus até você; Crie o hábito 

de tomar mais água. Um corpo saudável é mais resistente a contaminação ou a 

recuperação de qualquer doença; durma bem. Boas noites de sono contribuem para 

uma vida mais saudável. 
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Se for sair, faça o uso de máscaras, pois estes diminuem a chance de 

contágios. E por fim, coma alimentos saudáveis, pois, assim como descrito 

anteriormente, um corpo saudável é mais resistente a contaminação ou a 

recuperação da doença.  

Tente ocupar todo o tempo da criança com atividades, mesmo que com 

brincadeiras, e utilize isso para ainda passar lições e aprendizados. Algumas dicas 

de brincadeiras são:  

 Desenhos (exposição de sentimentos);  

 Histórias (moral da história ou 

aprendizados);  

 Pinturas com tintas (expressões 

sentimentais);  

 Bolha de sabão;  

 Você pode ensinar as brincadeiras que 

eram feitas na sua infância (pega-pega, 

esconde-esconde…). 

Agora que já sabemos que é importante manter as crianças informadas sobre 

esta nova rotina e estilo de vida, vamos conversas e responder a nossa dúvida 

inicial: Como eu (pais, responsáveis e/ou família como um todo) posso colaborar e 

auxiliar no bom desenvolvimento das atividades escolares da criança?  

Sabemos que a escola é um ambiente muito diferente do ambiente de casa, 

pois em casa elas possuem grandes estímulos adversos que interrompem e 

dificultam a concentração das crianças, fazendo assim, com que não finalizem suas 

atividades ou até mesmo fazem com que ela nem comece suas atividades. Com 

isso, indicamos que é necessário fazer com que o ambiente de casa pelo menos 

propicie um ambiente legal para estudo, sendo que este deve conter as seguintes 

características:  

 Procure um ambiente calmo e sem distrações: É indicado que este ambiente 

seja um local fixo, para que vire rotina estudar neste canto, fazendo assim 

que a criança se adapte a este local. Evite ainda locais que geram 

distrações, tais como locais onde há circulação de pessoas ou rua 
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movimentada. Ainda, permaneça este local longe de aparelhos eletrônicos 

ligados, como televisões, rádios ou celulares;  

 Tome cuidado com a ergonomia: Deixe este ambiente o mais confortável 

possível, sem que este “conforto” possa gerar desconfortos musculares, ou 

seja, se não for possível um ambiente parecido com a escola, tente deixá-lo 

com uma mesa com uma boa altura, procure ainda uma iluminação 

adequada (bem iluminado, sem prejudicar a visão), ainda uma cadeira que 

seja confortável, sem ser exageradamente confortáveis, uma vez que a 

criança pode sentir sono nestes (como sofás e camas);  

 Mantenha o local limpo: Manter a limpeza não só no sentido de não misturar 

comidas e bebidas com as folhas e equipamentos de estudo, mas também 

deixá-lo o mais organizado possível, pois assim, a mesma conseguirá se 

orientar melhor, e até mesmo facilita na busca de materiais a serem 

encontrados (sem estarem perdidos em meio a tantos outros papéis ou 

objetos);  

 Evitar a companhia de 

terceiras pessoas: Esta regra é 

válida apenas quando esta 

outra pessoa não está ali para 

ajudar a criança, mas sim, 

quando esta mesma gera 

alguma distração, tal como um 

colega, vizinho ou primo que o 

aguarda para brincar, pois isso 

desconcentrará muito ela nas atividades escolares, ainda irá querer 

conversar e deixar de fazer as atividades, ou até mesmo fará de “qualquer 

jeito” para poder finalizar rápido e sair dali.  

 

Outro fator a ser levado em consideração, é o estabelecimento de horários 

para as atividades. Isto se faz necessário uma vez que, estando em casa, é 

necessário que a criança tome consciência de que não está de férias. Pode-se criar 

momentos de brincadeira, sendo está a maior parte do dia, outros momentos de 
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estudo e ainda outros de descanso. Se for necessário, ainda pode-se incluir os 

horários de alimentação, para que assim isto também entre na rotina. Segue um 

exemplo de estabelecimento de horários:  

 

Quadro 1 – Modelo de Cronograma para Rotinas Diárias  

HORÁRIO ATIVIDADE OBSERVAÇÃO 

9:00 h às 9:30 h  Café da manhã  
Acordar, escovar os dentes e arrumar o 

quarto  

9:30 h às 12:00 h  Momento Livre  Permitido o uso de celular ou televisão  

12:00 h às 12:00 h  Almoço  Ajuda a enxugar a louça  

15:00 h às 16:00 h  Momento de Estudo  Fazer as atividades escolares  

16:00 h às 16:30 h  Café da Tarde  Intervalo de descanso do estudo  

16:30 h às 17:00 h  Momento de Estudo  Fazer as atividades escolares  

17:00 h às 19:00 h  Momento Livre  Permitido o uso do videogame ou celular  

 19:00 h às 20:00 h  Jantar  Momento Família  

20:00 h às 21:00 h  Livre  Não permitido o uso de aparelhos digitais  

21:00 h  Hora de dormir  Escovar os dentes  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na escola, as crianças possuem sempre o auxílio dos professores, os quais 

retiram todas as dúvidas e auxiliam nas atividades com dificuldades. Na atualidade, 

por mais que os professores estão à disposição para ajudar os alunos, nem sempre 

é possível por dependerem dos meios eletrônicos para auxiliar, por isso, é de 

extrema necessidade que os pais e/ou responsáveis possam oferecer algum tipo de 

ajuda nestes momentos, até para que elas não se sintam desamparadas e sozinhas. 

No entanto, se acalme, não se preocupe. Vocês adultos, não tenham o dever de 

saber tudo o que os professores 

sabem e estão ensinando, até 

porque, muitas vezes, vocês 

nunca nem viram os conteúdos 

ministrados ou faz muitos anos 

que estão fora da sala de aula. 

Entretanto, quando não se 

conhece o conteúdo, e a criança 

está apresentando dúvidas, 

utilize este momento para que 

ambos possam ganhar. Utilize a internet ou procurem os professores para que 
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assim, os pais já possam mostrar que existe a possibilidade de aprender e que é 

possível, mesmo estando no conforto de suas casas.  

E por fim, tenha paciência. Deve-se também tentar compreender que para a 

criança, tudo também é novo e diferente, onde antes uma rotina que incluía uma 

vasta quantidade de pessoas, vários amigos, professores e demais ambientes, 

agora passou a ser dentro de casa, somente com a presença da família. Manter a 

paciência é fundamental, pois as crianças notam quando os pais estão agitados ou 

nervosos, e isso pode gerar medo nelas, fazendo assim que se calem perante uma 

dúvida.  

Devemos manter a esperança de que tudo isso passará, mas até lá, vamos 

nos adequar com novas rotinas, para que mesmo em meio a esta pandemia, 

conseguimos aproveitar da melhor maneira, utilizar este momento que estamos mais 

em casa para estreitar laços com a família, sendo que muitas vezes, antes da 

pandemia, nossas vidas eram tão corridas que “estar em família” não era rotina.  
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ATIVIDADES FAMILIARES ORIENTADAS AO PÚBLICO INFANTIL12 

 

Fernanda Cristina Neidert Batista13 
Karolayne Aluna Schultz14 

 

FAMÍLIA E SUA IMPORTÂNCIA NO DESENVOLVIMENTO ESCOLAR 

 

De acordo com Crepaldi (2015), a família é um dos primeiros contatos com a 

sociedade que o indivíduo presencia, logo após temos a escola, o onde a criança 

passa compreender o mundo e a sociedade. Dentro da família a criança desenvolve 

sua cultura, seus costumes e valores. Assim surge o grande papel da família no 

desenvolvimento do indivíduo, pois todas essas normas repassadas a criança no 

âmbito familiar são reproduzidas em outros ambientes e tendem a formular a 

personalidade do mesmo até a vida adulta.  

No decorrer dos anos percebe-se uma grande dificuldade dos docentes em 

entrarem em contato com os pais dos alunos, tanto para dar notícias positivas 

quanto para negativas. O que muitas vezes tende a se perceber uma falta de 

interesse do responsável em participar da educação de seu filho ou filha (CREPALDI 

2015). 

 Ao buscar pesquisar sobre essa falta de interesse dos pais percebemos que 

o problema vem da estrutura familiar, muitas vezes formada desde a primeira 

geração, e apenas vem sendo repassada para as novas que vem surgindo, 

podemos citar aqui a fala de PRADO (1981) que dizia, mesmo com os conflitos e 

problemas familiares, a família é a única que acolhe o indivíduo com toda sua 

história de vida  pessoal.  

 

                                                      
12Material elaborado como parte do projeto de Estágio em Psicologia Escolar, denominado: Psicologia 

Escolar Diante do Contexto da COVID-19. Projeto proposto como alternativa de atuação no âmbito 
da Educação a partir das demandas decorrentes da pandemia do novo coronavírus e das medidas 
de restrição social. Implementado pelos professores e acadêmicos do curso de Psicologia da 
Universidade do Contestado – UnC – Rio Negrinho. 

13Mestre em desenvolvimento regional pela universidade do contestado (UnC). Docente do curso de 
psicologia na Universidade do contestado (UnC). Rua Pedro Simões de Oliveira, n° 315, centro, Rio 
Negrinho (SC), CEP: 89295-000. E-mail: fernanda.batista@unc.br. 

14Graduanda em psicologia pela Universidade do contestado – Campus Rio Negrinho, Rua: Pedro 
Simões de Oliveira, n° 315, centro, Rio Negrinho (SC) CEP: 89295-000. E-mail: 
karolaynealuanaschultz@gmail.com. 
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Cubero (1995. p. 253) afirma que:  

 

A escola é junto com a família, a instituição social que maiores 
repercussões têm para a criança. Tanto nos fins explícitos que persegue 
expressos no currículo acadêmico, como em outros não planejados, a 
escola será determinante para o desenvolvimento cognitivo e social da 
criança e, portanto, para o curso posterior da vida. 

 

A família representa a conexão com as outras pessoas, é através dela que o 

indivíduo passa a perceber sua relação com os outros, em decorrência da mesma 

que ele irá se relacionar no futuro. Portanto, não é de obrigação da escola educar o 

indivíduo, mas sim da família, que constrói junto a ela seus costumes, regras, 

culturas e muito mais (FERREIRA 1998). 

 Com a participação ativa dos pais na escola a criança se sente acolhida e 

começa a perceber o interesse dos pais pelas suas conquistas, e se sente muito 

mais segura sabendo que seus pais sempre estarão ali para auxiliá-la em uma 

dificuldade, com toda essa atenção o estudante tende a ter mais interesse sobre o 

meio escolar. 

De acordo com Ferreira (1998), a comunicação deve ser ativa entre a escola 

e os pais, pois ambos devem sempre estar atentos a mudanças de comportamento 

que possam prejudicar o ensino do mesmo. Como por exemplo, ansiedade em 

acesso, se não percebida, pode levar a grandes prejuízos no rendimento do aluno. 

 Mesmo sabendo da importância da família no desenvolvimento escolar do 

aluno, devemos levar em conta que muitas famílias já se encontram 

desestruturadas, e a educação do aluno muitas vezes fica realmente por conta da 

escola ou do mundo lá fora. Como diz Vasconcellos (1995, p. 22): 

 

Percebemos muitas famílias desestruturadas, desorientadas, com 
hierarquia de valores invertida em relação à escola, transferindo 
responsabilidades suas para a escola [...], a família não está cumprindo sua 
tarefa de fazer a iniciação civilizatória: estabelecer limites, desenvolver 
hábitos básicos. 

 

Percebemos então que a educação do aluno não irá depender apenas da 

escola, mas sim da família e da instituição, pois é um trabalho conjunto. Família irá 

mostrar seus valores e escola deve repassar todo o ensino que é de seu direito, e o 
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aluno deve absorver e obter maior conhecimento de acordo com sua influência 

familiar (VASCONCELLOS 1995). 

Lembramos também que algumas vezes a própria escola é causadora do 

distanciamento entre os pais, portanto devemos lembrar de realizar programas que 

incentivem os pais a buscarem a escola, como em tardes festivas e programas que 

incluam os alunos como os principais participantes do evento. Muitas vezes esses 

programas fazem com que a família se aproxime mais do ambiente escolar de seu 

filho (CUBERO 1995). 

 

DESCRIÇÃO DE INFÂNCIA 

 

O significado da palavra infância vem do latim e diz “ausência de fala e ainda 

dependência”. Portanto analisamos a infância, fase do desenvolvimento do indivíduo 

aonde ele é dependente necessita de auxílio. Como uma forma de esconder a 

infância percebemos seu significado ligado a “ausência da fala” como se fosse algo 

não tão importante de se falar, ou perceber (LAJOLO, 2006). 

 Com o passar do tempo a infância foi tomando vida e muitos procuraram 

compreender melhor esse fenômeno. Desde então assim como várias outras 

palavras, o conceito de infância foi sendo reformulado cada vez mais. De acordo 

com Lajolo 2006, os primórdios viam a criança como um adulto menor, logo após foi 

percebido que adulto e criança eram fases distintas de uma mesma pessoa, em 

seguida a criança se tornou um tabula rasa que era escrita pelo ser e pela sociedade 

em que a mesma estava inserida. 

Para a autora Redin (2007), é a própria criança que se descobre, e monta sua 

própria história. Porem ela ressalta o quanto a palavra é complexa, pois é a criança 

quem vive a infância, porem essa fase é ditada e formulada a partir do meio em que 

a mesma vive, ou seja, a infância depende por exemplo e principalmente da classe 

social a qual a mesma está inserida pois ela dita como será a infância desta. Por 

exemplo, trabalho infantil, carência de saneamento básico gerando doenças que 

podem marcar sua vida etc. 

Ao percebemos as diferentes concepções podemos concluir que a infância 

não tem um significado correto, pois o ser humano cresce evolui, se desenvolve 

cada vez mais essas concepções vão se adaptando de acordo com as necessidades 
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humanas. Porem a maioria dessas concepções anteriores postulavam que a criança 

era adulta, tinha mesmas necessidades que ele, e simplesmente não eram vistas 

como diferenciadas e fragilizas (LAJOLO, 2006). 

Desde então toda criança tem o direito de infância, ou seja, desenvolver seus 

conhecimentos com fantasias e criatividade, podendo escolher seu caminho de 

desenvolvimento. Autores como Vygotsky (1896-1934) Piaget (1896-1980) Winicout 

(1896-1971) reconheciam o quanto a infância era primordial no desenvolvimento 

humano. Fase em que o ser aprendia com os adultos criava e formulava suas 

próprias opiniões, frisando a força inata de crescer e se desenvolver de acordo com 

o mundo a sua volta, a partir das crenças, valores e culturas. 

 

MOMENTOS DE LAZER EM CASA COM A FAMÍLIA 

 

Lazer, momento para se dar muita atenção, porem nos dias atuais fica difícil 

dar conta de toda rotina agitada e ainda ter tempo para realizar atividades de lazer, 

ainda mais complicado quando estamos em meio a uma pandemia, que agora exige 

da população muito mais, responsabilidades (VARGAS, 2020).  

Porem devemos ressaltar que o laser pode ser praticado em casa e se vê 

sendo extremamente necessário em decorrência de toda esta pressão do momento. 

Como a maioria das famílias estão em casa podemos fazer do lazer um momento de 

realçar os vínculos familiares. Lembrando aqui que não é necessário realizar 

atividades especificas para fortalecer esses vínculos, apenas entre no embalo e 

busque brincadeiras que toda a família gosta, indiferente se a proposta venha de 

uma rede social ou de um terapeuta ou medico especialista em vínculos. Apenas 

use a criatividade e abuse destes momentos, tornando a quarentena muito mais 

produtiva (VARGAS, 2020).  

De acordo com Ritualli (2019), os benefícios do lazer são vários, não apenas 

questões emocionais e psicológicas, mas também físicas e de saúde, aumentando a 

qualidade de vida do indivíduo. Passar o tempo todo trabalhando pode ser muito 

gratificador no final do mês, porém como fica sua saúde ao se dedicar totalmente a 

ou trabalho?  A exaustão e o estresse podem tomar conta da sua vida e afetar não 

apenas você, mas de toda sua família.  
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Portanto, tire um tempo para se divertir não apenas nos finais de semana, é 

uma ótima opção para você conhecer a si mesmo, por exemplo, desenvolver 

habilidades que você nem sabia que tinha facilidade, podendo aumentar até sua 

produtividade no trabalho. As crianças desenvolvem muito mais criatividade e se 

sentem muito mais calmas, auxiliando no aprendizado com as atividades escolares, 

e na resolução de conflitos quando se encontram em uma situação estressantes, 

lembrando também que os laços com os pais são renovados, tornando a 

comunicação muito mais ativa e facilitadora (RITUALLI, 2019). 

 

VISÃO DOS DOCENTES FRENTE ENSINO OFERTADO PELA FAMÍLIA 

 

De acordo com pesquisas realizadas durante a pandemia iremos explicar a 

percepção de professores e diretores das instituições sobre o ensino ofertado pelos 

pais neste momento de isolamento (BAIA, 2020). 

De acordo com o depoimento da direção, algumas famílias não são nada 

presentes no desenvolvimento do aluno e acabam influenciando negativamente na 

aprendizagem do mesmo. Isso acaba frustrando as expectativas da instituição. 

Desta maneira, percebemos o quanto a família é importante no processo de ensino 

da criança, pois juntos, escola e pais, ambos buscam incentivar e estimular a 

aprendizagem da criança (BAIA, 2020). 

Direção frisa o quanto as situações em casa influenciam no desenvolvimento 

da criança, toda a cultura, todos os costumes são repassados na escola, como má 

educação, ou comportamentos agressivos. Portanto, com esse relato vemos a 

importância da educação fornecida pela família. 

Freire (1987) já dizia que a família é o primeiro contato da criança e é de total 

responsabilidade desta ofertar o seu desenvolvimento de acordo com seus valores 

sobre respeito e cultura. Os professores frisaram a importância da família nas 

atividades e deverem escolares é a partir destas que o indivíduo se sente motivado 

para realizar as tarefas, sempre que há participação da família o melhor 

desempenho do aluno. 

Percebemos o desânimo dos professores por saberem que a maioria das 

famílias não participa desse processo ativo e muitas vezes só leva o filho a escola 

por obrigação, ou como se fosse uma forma de se livrar do mesmo. De acordo com 
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Baia (2020), os docentes destacam que com a família, a criança não aprende 

apenas crenças culturas, mas também são ensinadas a dar e receber carinho afeto 

amor cuidados, e outras questões emocionais que também entram em jogo quando 

o aluno está inserido na escola, e precisa socializar com colegas professores e 

outros. 

Mesmo demonstrando muita decepção com as famílias, é enfatizado que 

alunos que são extremantes orientados pelos pais e apresentam condutas 

totalmente positivas em relação a aprendizagem a postura e outros fatores escolares 

(BAIA, 2020). 

Percebemos que os professores assumem responsabilidades que na verdade 

são da família, como ensinar valores e condutas, que são deixadas de lado ou até 

mesmo esquecidas pelos pais, muitas vezes esse fator acaba influenciando no 

verdadeiro papel do docente, que é fornecer a aprendizagem e não ensinar crenças 

(BAIA, 2020). 

 

DICAS DE CONVIVÊNCIA 

 

Vamos citar aqui algumas atividades propostas por Vargas (2020), para 

serem feitas no tempo livre com as crianças, como forma de lazer para os pais e 

para as crianças, visando auxiliar nas novas pressões e responsabilidades causadas 

pela pandemia do coronavírus.  

 

 Cozinhar em família é uma ótima atividade a ser desenvolvida em casa, esta 

tem o intuído de incluir as crianças 

nas rotinas do lar, e para que os 

pequenos aprendam novos sabores 

novos cheiros, e até conheçam alguns 

produtos alimentícios desconhecidos. 
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 Montar um 

acampamento no jardim de 

casa ou na sala ao ar livre 

você pode montar um 

piquenique com toalha 

colorida frutas e biscoitos, já 

na sala você pode montar um 

acampamento com lençóis 

almofadas ou cobertas, esses 

dois meios iram gerar entretenimento e diversão por grande tempo. 

 

 Cultivar plantas e hortaliças se você tem um quintal em casa pode incentivar 

seu filho a ajudar na plantação 

de legumes ou flores no jardim, 

se você não tem jardim pode 

montar uma pequena horta na 

varanda com litros de garrafas 

pet.  Esta atividade diminuiu a 

ansiedade e o estresse, pois 

mexer com terra é algo 

satisfatório para as crianças e 

para os adultos. 

 

 Brincar com bolinhas 

de sabão, uma brincadeira 

simples, e que pode ser feita 

com matérias que você já 

tem em casa, como com 

canudos ou arames com 

formato de raquete, 

detergente e água, esta 

brincadeira é extremamente 
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divertida para os pequenos além de estimular a criatividade. 

 Falando em 

criatividades, estimule e auxilie 

a criança a inventar um 

brinquedo, de material 

reciclável, por exemplo, monte 

carrinhos casinhas bonecas e 

estimule toda a criatividade da 

criança.  

 

 Para crianças maiores temos a ideia de viajar o 

mundo junto a ela busque na internet museus históricos 

para que o mesmo possa conhecer pela tela do 

computador, assim você irá auxiliar na aprendizagem do 

mesmo, e no interesse em buscar conhecer novos locais 

históricos.  

 

 Sabe-se que mesmo realizando todas essas 

atividades em casa, a dimensão social é muito 

importante para o indivíduo, portanto realize vídeo chamadas para que o 

mesmo entre em contato com seus colegas, familiares, professores e possa 

continuar interagindo.  

 

 Jogos e filmes antigos são uma ótima opção para você mostrar para seu 

filho brincadeira que eram utilizadas na sua época, pois neste momento 

qualquer atividade que seja fora da tela do celular, pode despertar muito 

interesse nos pequenos (VARGAS, 2020). 
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 Por último, temos a meditação 

que pode ser uma grande parceira 

nesta quarentena, não apenas para as 

crianças, mas também para os pais. Ela 

estimula a concentração e a respiração, 

proponha que seu filho fique em silêncio 

por um minuto e conte o que ouviu 

neste tempo, peça para que o mesmo sinta seu corpo, como por exemplo, 

seu coração, será uma grande atividade para diminuir a agitação. 

 

Com esta cartilha tivemos o intuito de pesquisar e informar sobre as 

atividades, orientadas ao público infantil, explicamos um pouco sobre infância sobre 

família e sobre a visão dos professores frente ao ensino ofertado pelos pais. Assim 

então, buscamos procurar atividades que auxiliem na convivência entre pais e filhos 

neste momento de isolamento social. 

Lembramos aqui da importância da participação da família no âmbito escolar, 

frisamos o quanto o distanciamento dos pais com a escola pode prejudicar o ensino 

de seu filho, diminuindo até mesmo a motivação para os estudos, ocasionando em 

notas baixas e mau rendimento. Busque sempre participar ativamente da vida 

escolar do seu filho, isso trará vários benefícios ambos, como motivação, bons 

rendimentos, satisfação, alegria e muito mais. 
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FAMÍLIAS E ENSINO: DIFICULDADES DE AUXÍLIO NAS ATIVIDADES 

ESCOLARES15 

 

Fernanda Cristina Neidert Batista16 
Karolayne Aluana Schultz17 

 

CONCEITO E EVOLUÇÃO DA FAMÍLIA 

 

De acordo com Augusto (2020) o significado de família vem do latim famulus, 

que diz a grupos de escravos ou servos que são do mesmo padrão, porem este 

conceito foi formulado a muitos anos atrás quando as culturas e costumes eram 

totalmente diferentes das atuais. Aqui explicamos um pouco melhor sobre a 

evolução deste conceito.  

Devemos nos lembrar que em décadas anteriores a formulação de família era 

dita pela junção patrimonial e imperialista, ou seja, não se dava importância aos 

laços afetivos e a verdadeira sintonia de um casal como nos dias de hoje. Antes uma 

família era construída na base do fortalecimento econômico, os pais escolhiam com 

quem seus filhos ou filhas iriam se casar para que o seu sobrenome fosse sempre 

bem honrado por possuir riquezas (AUGUSTO, 2020). Não existiam outras formas 

de união além do casamento, divórcio era algo que não existia na época, pois 

representava uma quebra no poder econômico, que era fixado no casamento. 

Nos dias atuais vemos a família como constituição de alegria, liberdade, 

laços, o que já na época não era nada importante a nível de se levar em 

consideração. Toda essa mudança de conceito vem sendo formulada desde em que 

iniciaram os trabalhos pela luta dos direitos, igualdades, e valorização da dignidade 

do ser humano, portanto nos dias de hoje todo aquele modelo patriarcal foi 

descartado, dando lugar ao modelo igualitário, aonde todos seus membros têm 

direitos igualitários e valorizando a busca de felicidade para todos. Com esta 

                                                      
15Material elaborado como parte do projeto de Estágio em Psicologia Escolar, denominado: Psicologia 

Escolar Diante do Contexto da COVID-19. Projeto proposto como alternativa de atuação no âmbito 
da Educação a partir das demandas decorrentes da pandemia do novo corona vírus e das medidas 
de restrição social. Implementado pelos professores e acadêmicos do curso de Psicologia da 
Universidade do Contestado – UnC – Rio Negrinho. 

16Mestre em desenvolvimento regional pela universidade do contestado (UnC). Docente do curso de 
psicologia na Universidade do contestado (UnC). E-mail: fernanda.batista@unc.br.  

17Graduanda em psicologia pela Universidade do contestado – Campus Rio Negrinho. E-mail: 
karolaynealuanaschultz@gmail.com.  

mailto:fernanda.batista@unc.br
mailto:karolaynealuanaschultz@gmail.com
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evolução devemos frisar a importância da união familiar no desenvolvimento 

humano (AUGUSTO, 2020). 

 

EDUCAÇÃO CONCEITO E EVOLUÇÃO 

 

De acordo com Souza (2020), o ensino é toda e qualquer forma de conteúdo 

que forneça aprendizagem ao indivíduo, de diferentes temas ou áreas, fornecer 

conhecimento prático ou teórico para todos, de forma igualitária. Desenvolver 

habilidades, contribuir no desenvolvimento do indivíduo, estimular a interação com a 

sociedade, auxiliar na resolução de problemas e de conflitos, visar desenvolver a 

aumentar a capacidade intelectual do ser humano.  

Objetivos de ensino nas creches, tanto particulares quanto públicas:  ofertar 

desenvolvimento físico, psicológico intelectual e social. Apresentamos aqui os 

objetivos de ensino das series iniciais: ofertar conhecimento científico, auxiliar na 

convivência em grupo, ensinar a ler e a escrever, habilidades de raciocínio e 

linguagem. As aulas de geografia e de história no ensino fundamental, por exemplo, 

são ofertadas para que a criança ou adolescente entre em contato maior com e 

realidade e perca o famoso “achismo” ou fantasias sobre determinados assuntos 

(SOUSA 2020). 

Como Souza (2020) diz: Outro intuito é fazer com que o sujeito se perceba 

como atuador na história, analisando as consequências de determinadas ações do 

humano, assim o indivíduo aprende a agir, transformar e participar em meio a 

sociedade, criando sua própria identidade, providenciar o domínio da escrita da 

leitura e do cálculo. 

 Por último temos o ensino médio, última etapa da educação básica do 

indivíduo o qual tem intuito de aprofundar todos os conhecimentos adquiridos nos 

anos anteriores, focando no mercado de trabalho e buscando fornecer 

aprendizagem que irá auxiliar na autonomia e no desenvolvimento do sujeito fora da 

instituição (SOUSA, 2020). 
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DIFICULDADES DE AUXÍLIO NAS ATIVIDADES ESCOLARES  

 

Um dos maiores desafios é a família aceitar que a escola se tornou a casa, e 

que os professores viraram os pais, pois em dias normais muitas das 

responsabilidades dos alunos eram impostas pela escola, sendo repassado aos pais 

apenas casos de estrema importância e nesse momento de pandemia todas as 

responsabilidades se voltaram aos seus responsáveis. Jules White, professor chefe 

da Tanbridge House School, disse “O grande aprendizado só acontece quando as 

crianças se sentem felizes, protegidas e protegidas. Dê aos seus filhos confiança e 

amor.” 

Devemos lembrar que mesmo não tendo aula presencial, sem contato com os 

professores colegas e demais, os alunos têm maior interação com a família, o que é 

muito importante para se perceber melhor o que as mesmas estão aprendendo e 

como estão se desenvolvendo, porém os pais devem manter a situação com um 

grau de normalidade, sem obrigar ou pressionar seu filho a atingir notas superiores, 

porém buscar com que os mesmos tenham uma rotina controlada, e organizem seus 

afazeres, sem precisar extrapolar ou reduzir o ensino (LACERDA, 2020). 

De acordo com Nubia (2020), uma das dificuldades é a desigualdade social, 

acesso à internet, ausência de aparelhos eletrônicos como computadores e 

celulares, e até mesmo ambiente adequado para realização das atividades são 

problemas apresentados por famílias de classe baixa que precisam se desdobrar 

ainda mais para oferecer estudo aos seus filhos. Lembrando ainda, famílias que 

possuem crianças especiais e que precisam de atenção redobrada, indivíduos com 

deficiência auditiva necessitam de ensino especializado e muitas vezes os pais não 

conseguem dar conta desta demanda.  

A administração do tempo também é um dos problemas apresentados de 

acordo com as pesquisas, muitas crianças não são cobradas para realizarem as 

atividades semanais, e muitas passam a maioria do tempo brincando ou realizando 

outras atividades ao invés das tarefas escolares, o que dificulta o aprendizado do 

aluno e a instituição de educação que precisa cobrar as tarefas (NUBIA, 2020). 

Outra dificuldade apresentada é a compreensão dos pais sobre as tarefas. 

Muitas vezes precisam explicar a atividade aos seus filhos, porém em decorrência 

da alfabetização, muitos pais não conseguem ler as atividades, ou quando sabem ler 
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e escrever não conseguem compreender o que a tarefa está pedindo, 

impossibilitando assim a passagem do conteúdo aos seus filhos. Pais relatam que 

algumas tarefas passadas pelos professores são incompreensíveis, com falta de 

explicação, ou seja, um problema de falta de comunicação, entre professores e pais, 

pode acarretar significativamente no desenvolvimento do aluno (LACERDA, 2020). 

 

DICAS DE ENFRENTAMENTO 

 

Em decorrência de cada estudante possuir uma necessidade especifica neste 

momento de pandemia, não é possível estabelecer uma solução especifica para 

todos, porém cada aluno com sua dificuldade pode ser auxiliado pela escola em que 

frequenta, aqui então vamos apresentar algumas resoluções que possam auxiliar no 

desenvolvimento escolar dos estudantes (LACERDA, 2020). 

 

 Alunos que não tem acesso a internet ou que não possuem aparelhos 

tecnológicos como computador ou celular, os pais devem 

comparecer a escola em que o mesmo está matriculado e solicitar 

que as atividades sejam impressas pela instituição, possibilitando 

assim que o aluno realize as mesmas e devolva para escola assim 

que possível.  

 

 A comunicação entre a escola e os pais e familiares deve ser frequente, 

pois os dois devem prestar auxílio ao 

aluno sempre que for necessário, 

problemas que estejam afetando o 

desenvolvimento do mesmo devem ser 

conversados e analisados, para 

efetuação da resolução dos problemas, 

troca de ideias entre os mesmos são de 

estrema importância, para efetuação de 

técnicas que facilitem o desenvolvimento do aluno. 
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 Lembramos também que os 

professores estão sempre disponíveis a 

responder dúvidas, portanto não deve 

ser de obrigação dos pais darem 

respostas a questionamentos difíceis do 

filho, apenas devem solicitar a pergunta 

aos professores de sua turma. 

 

 Alunos que tem acesso a internet e a aparelhos eletrônicos, devem junto aos 

pais compreender melhor sobre a 

plataforma online que será utilizada, 

neste momento é de grande importância 

que os pais mostrem onde o aluno pode 

tirar dúvidas, como ele pode escrever ou 

falar durante a aula, estas são dicas 

importantes que iram tornar muito mais 

fácil a comunicação entre professor e aluno, se os pais não compreendem 

como utilizar  plataforma será de grande importância que os mesmos 

compareçam à escola de seu filho em busca de auxilio, fazendo com que a 

adaptação com o mesmo seja muito mais rápida e pratica.  

 

 Junto com a organização dos 

horários do estudante deve ser 

estabelecido um ambiente para 

realização das atividades e das aulas, 

com os materiais que iram ser utilizados, 

de preferência o ambiente não deve 

conter distrações para que o aluno não 

de distraia facilmente. 
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 Neste momento de pandemia é 

importante que os pais não se 

preocupem extremamente com os 

conteúdos em que seus alunos estão 

perdendo longe das aulas, pelo 

contrário, neste momento deve-se 

focar nas oportunidades em que seus 

filhos estão tendo de aprender, como a lidar com as relações sociais, que vão 

ser utilizadas para o resto de suas vidas, portanto de importância, e ensine 

seus filhos a passar por dificuldades e aprender com elas, neste momento de 

isolamento social os pais devem lembrar que não são professores, e muitas 

vezes não tem habilidades para desenvolver as atividades do mesmo, porém 

devem lembrar que neste instante são pai e mãe. 

 

 Você pode até mesmo preparar seu 

filho para a volta às aulas desenvolvendo 

atividades que trabalhem a coordenação 

motora fina. Isso que fará com que seu 

filho tenha muito mais controle da escrita 

quando as aulas retornarem, já os alunos 

dos anos finais devem ser estimulados a 

terem responsabilidades.  Portanto, 

atividades que desenvolvam a autonomia são extremante importantes. 

 

 Atividades físicas também devem 

fazer parte da semana de seu filho. 

Estimular alongamentos, podem melhorar 

o desempenho da criança. Portanto, 

estipule horários em que atividades 

físicas possam ser realizadas. 
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 Reserve um tempo para atividades 

em família como brincadeiras em que 

todos gostam de realizar, este momento 

deve ser aberto para que pais e alunos 

expressem suas angústias, como 

maneiras de resolver problemas 

apresentados um pelo outro, 

amenizando assim a angustia. 

 

Apresentamos algumas atividades para serem realizadas como forma de 

superar as dificuldades encontradas após a paralisação das escolas, lembramos que 

estas são apenas dicas de enfrentamento, portanto você pode buscar outras 

maneiras que auxiliem neste momento. 

Toda a explicação dada sobre o 

tema foi realizada com intuito de perceber 

melhor sobre as dificuldades apresentadas 

pelos pais neste momento de pandemia, 

aonde sua rotina foi totalmente alterada, e 

todos precisaram se adaptar de formas 

diferentes a este momento. Lembramos 

que cada ser humano tem sua forma de 

reagir a tais situações, cada um se adapta de uma forma, assim como procura 

soluções que estão ao seu alcance. De acordo com pesquisas realizadas buscamos 

soluções mais passíveis em decorrência do alto nível de tal dificuldade apresentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 
A família no contexto de ensino e aprendizagem : perspectivas no contexto da pandemia do novo 
Coronavírus (ISBN: 978-65-88712-05-4) 

REFERÊNCIAS 

 

AUGUSTO, F. L. A evolução da ideia e do conceito de família. Mar/2015. 
Disponível em: https:/ /advocaci atpa.jusbrasil. com.br/artigos/1 76 611879/a-
evolucao-da-ideia-e-do-conceito-de-familia Acesso em: jul. 2020. 
 
LACERDA, P. Longe das escolas o que pais podem fazer para estimular o 
aprendizado de seus filhos em casa em tempos de corona vírus. Jornal o globo. 
Mar/2020. Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-
servico/longe-das-escolas-que-pais-podem-fazer-para-estimular-aprendizado-de-
seus-filhos-em-casa-em-tempos-de-coronavirus-24339810 Acesso em jul. 2020. 
 
NUBIA, J. Mães de alunos relatam dificuldades com ensino remoto durante a 
pandemia. G1. Porto Velho, jun/2020. Disponível em: 
https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2020/05/26/maes-de-alunos-relatam-
dificuldades-com-ensino-remoto-durante-pandemia-em-ro-nao-consigo-ajudar.ghtml 
Acesso em: jul. 2020. 
 
SOUZA, R. Brasil escola: educação. 2016. Disponível 
em:https://brasilescola.uol.com.br/educacao  Acesso em: jul. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://advocaciatpa.jusbrasil.com.br/artigos/176611879/a-evolucao-da-ideia-e-do-conceito-de-familia
https://advocaciatpa.jusbrasil.com.br/artigos/176611879/a-evolucao-da-ideia-e-do-conceito-de-familia
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-servico/longe-das-escolas-que-pais-podem-fazer-para-estimular-aprendizado-de-seus-filhos-em-casa-em-tempos-de-coronavirus-24339810
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-servico/longe-das-escolas-que-pais-podem-fazer-para-estimular-aprendizado-de-seus-filhos-em-casa-em-tempos-de-coronavirus-24339810
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-servico/longe-das-escolas-que-pais-podem-fazer-para-estimular-aprendizado-de-seus-filhos-em-casa-em-tempos-de-coronavirus-24339810
https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2020/05/26/maes-de-alunos-relatam-dificuldades-com-ensino-remoto-durante-pandemia-em-ro-nao-consigo-ajudar.ghtml
https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2020/05/26/maes-de-alunos-relatam-dificuldades-com-ensino-remoto-durante-pandemia-em-ro-nao-consigo-ajudar.ghtml
https://brasilescola.uol.com.br/educacao


 

53 
A família no contexto de ensino e aprendizagem : perspectivas no contexto da pandemia do novo 
Coronavírus (ISBN: 978-65-88712-05-4) 

ESTRESSE FAMILIAR: MANEJO E DIRECIONAMENTO18 

 

Santa Cecília Marques Herzog19 
Natália Arnold20 

 

Mediante a situação de calamidade mundial causada pela COVID-19, faz-se 

necessário a busca urgente de novas inclinações em diversos âmbitos da vida da 

população, pois a normalidade até então conhecida e vivenciada, se alterou.  

Na América latina, o primeiro caso foi registrado em fevereiro de 2020, na 

cidade de São Paulo, não demorou muito para o vírus se espalhar pelo país, 

causando grande impacto na rotina dos brasileiros.  

Após a chegada da COVID-19 no Brasil, a população começou a adotar 

medidas de segurança, ligadas a higiene, prevenção ao contagio e controle da 

doença, sendo passadas a população através dos meios do governo federal, 

governos estaduais e municipais, muitas dessas medidas hoje se tornaram 

obrigatórias devido à resistência do vírus e a falta de diligência de partes da 

população.  

A pandemia vem causando crise social, sanitária e econômica grave, o 

impacto da ausência de uma vacina específica para as pessoas infectadas, o 

isolamento social é a principal medida de saúde pública recomendada pela 

Organização Mundial da Saúde. 

Essa situação se tornou 

extremamente estressora, um vírus o qual 

surgiu sem precedência de tratamento e 

cura, da mesma forma que a onda de 

notícias referente aos casos, os quais 

vemos nas mais diversas mídias sociais, 

levou a população a um grande 

                                                      
18 Material construído como parte do projeto Psicologia Escolar: Perspectivas de Atuação no âmbito 

da educação no Contexto da Pandemia do novo coronavírus. Projeto proposto como alternativa de 
atuação em Educação diante das novas demandas das medidas de restrição social. Implementado 
pelos professores e acadêmicos do curso de Psicologia da Universidade do Contestado – UnC – Rio 
Negrinho.  

19 Professora Cecília Marques Herzog, professora coordenadora de curso e supervisora do estágio 
Escolar.  

20 Acadêmica Natália Arnold, graduanda da oitava fase do curso de Psicologia – Unc – Rio Negrinho  
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desequilíbrio emocional, temendo por suas vidas, as de seus familiares e 

conhecidos, seus empregos e os mais diversos fatores que aos poucos sofreram 

modificações, sem noção prévia do tempo que será cabível tais medidas e a 

substancial necessidade de mudanças.  

Como mencionado, a população teve que se adequar aos novos meios de 

sobrevivência, o novo normal, até o momento em que haja uma vacina para 

tratamento eficaz da doença.   

Cabe aos mais diversos profissionais a 

estudar e verificar métodos e estratégias a fim 

de ocasionar e facilitar a nova rotina da 

população, mediante a obrigatoriedade. 

Enfatizando que a literatura mostra que o 

isolamento social é uma das principais 

medidas não farmacológicas para o 

enfrentamento da pandemia da COVID-19. 

(GARCIA; DUARTE, 2020)  

 

Mas afinal, como agir mediante proporções integradas ao novo estilo de vida? 

Afinal, o processo do isolamento social tem causado impactos na vida das pessoas, 

de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020).  

O ideal nem sempre é real, 

portanto, nas mais singulares famílias, 

há aquelas em que o lar é um ambiente 

propício ao isolamento social de certa 

forma saudável para os membros e há 

casas onde não há estrutura 

semelhante. Disto isso, há muito que se 

preocupar diante situação a qual o 

mundo se encontra.  

É fundamental que os profissionais das redes de proteção e cuidado às 

pessoas em situação de violência estejam cientes dos riscos deste aumento durante 

a pandemia e que são atores importantes na identificação e acompanhamento 
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dessas pessoas. De acordo com a OMS, a violência pode ser de natureza física, 

sexual, psicológica, em forma de privação ou abandono.  

Ainda há muito a se estudar sobre como mediar violências dentro de casa, 

ainda mais esse período de pandemia e isolamento social.  

Assim como há um grande estresse gerado decorrente da alteração de rotina, 

o que por si só já causa desconforto na vida do indivíduo, evidentemente como na 

saúde, muitas mudanças ocorreram no âmbito organizacional, escolar, etc. Como 

resultado, estudos vêm sendo propagados com o princípio de auxiliar na medida do 

possível, tamanhas situações estressoras. Portanto, para algumas famílias como 

lidar com as crianças em casa nesse período ao mesmo tempo em que sofrem 

ajustes no âmbito individual e social, gera muito estresse e desequilíbrio.  

O estresse está presente no dia a dia por diversos fatores, mediante nova era 

de transformações imediatas a qual nos encontramos se faz ainda mais atuante. De 

acordo com Hocke (1955) o 

estresse pode ser conceituado como 

uma forma extrema de emoção. O 

medo, a raiva, a tristeza, podem 

produzir estresse no indivíduo, 

quando experimentado de forma 

extrema. Pais estressados tendem a 

utilizar-se de práticas educativas 

negativas, que se tornam fontes de estresse para a criança (GOMIDE, 2003). 

O papel de sentar-se ao lado da criança para exercitar as tarefas e 

ensinamentos passados pelos professores se tornou parte da rotina diária dos 

cuidadores. Portanto, para que haja sucesso em tal atividade de tanta importância, é 

importante aprender a dar limites às crianças, de acordo com cada idade, como 

explica a psicóloga Elizabeth Monteiro, autora do livro “Criando filhos em tempos 

difíceis – atitudes e brincadeiras para uma infância feliz”.  

Dar limites a criança consiste em selecionar o que ela pode ou não fazer, 

quando e como lidar com a resistência. Elisabeth Monteiro elucida:  

A punição tem que ter uma ligação direta com o que a criança fez de errado. 

Se ela pintou a parede do quarto, não adianta deixá-la uma semana sem televisão, 

pois isso não vai fazer sentido para ela. O castigo nesse caso deve ser limpar a 
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parede. Agora, se ela deixou de fazer o dever de casa porque ficou assistindo à 

televisão, aí sim é devido cortar a TV.   

Portanto, o manejo emocional é de suma importância para que a criança 

aprenda e para que se desenvolva uma relação familiar que propicie tal aprendizado 

e relação familiar saudável.  

Vygotski (1995) relaciona o seguinte aos processos do desenvolvimento, “[...] 

a cultura origina formas especiais de conduta, modifica a atividade das funções 

psíquicas, edifica novos níveis no sistema do comportamento humano em 

desenvolvimento”. Dessa forma, traz a singularidade de cada indivíduo, relacionada 

ao seu ambiente de convívio diário.  

A cada idade o indivíduo passa por transformações físicas, mentais e 

emocionais, como mencionado, de acordo com o seu próprio desenvolvimento. De 

acordo com a concepção Piagetiana, o desenvolvimento cognitivo se baseia em 

quatro estágios, mas ressalta que é variável entre as idades.  

 

Sensório Motor (até 2 anos): Desenvolvimento da noção de permanência do 

objeto. Também nessa fase, a criança elabora o conjunto de subestruturas 

cognitivas.  

 

Operações Concretas (7 a 12 anos): A criança está apta para entender que 

as situações estáticas podem ser transformadas, pois compreende que cada estado 

se concebe através de uma transformação. 

 

Pré-Operacionais (2 a 7 anos): Desenvolvimento da capacidade simbólica 

em suas diferentes formas. A criança não depende unicamente de suas sensações. 

 

Operações Formais (12 anos em Diante): Distinção entre o real e o 

possível. Capacidade de pensar em termos abstratos, formular hipóteses e testá-las 

 

Portanto cabe a nível de conhecimento compreender os aspectos funcionais 

da mente em formação da criança e sua influência relacionada ao meio.  

Mediante situação atual de pandemia, métodos alternativos foram adotados 

para facilitar e dar continuidade a rotina das pessoas, atualizada ao novo normal, 
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questão geradora de ansiedades, decorrente da sua obrigatoriedade no abandono a 

zona de conforto.  

Conforme Atkinsons et al. (1995), o 

estresse é categorizado por eventos, são 

eles traumáticos, incontroláveis, 

imprevisíveis, desafiadores dos limites da 

capacidade do indivíduo e conflitos 

internos.  

Conclui-se, portanto, que o suporte 

familiar é imprescindível para o desenvolvimento de todos os integrantes no meio. 

Em um estudo da (FSS - Family Support Scale), foi identificado que o adequado 

suporte social e familiar pode ter efeito benéfico quando os indivíduos estão diante 

de situações de estresse (HANLEY; TASSÉ; AMAN; PRACE, 1998).  

Diversos meios de comunicação vêm divulgando diversas formas de facilitar e 

auxiliar nesse processo de Ensino-Aprendizagem dentro de casa. Muitos destes 

meios citam a necessidade de 

complementar uma nova rotina na vida dos 

integrantes, assim como um 

espaço/horário unicamente exclusivo para 

a realização e divulgação das tarefas do 

dia, dessa forma, impondo as novas regras 

ao costume, até segunda ordem referente 

a pandemia. Mombeli et al. (2011) elucida 

que a presença de stress tem relação com 

a percepção, por parte da criança, de um 

suporte familiar inadequado. 

Consequentemente cabe aos tutores da mesma a identificação no seu núcleo 

familiar de fatores estressantes os quais levam ao desequilíbrio harmônico, 

buscando se possível, auxílio profissional adequado as suas subjetividades.  

Um trabalho realizado através do centro de Atenção Psicossocial e Saúde 

Mental do Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres em Saúde 

(CEPEDES/Fiocruz), Departamento de Estudos sobre Violência e Saúde Jorge 

Careli (Claves/Fiocruz) e Programa de Investigação Epidemiológica em Violência 
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Familiar (PIEV-IMS/UERJ) ressaltam que é importante estabelecer uma rotina 

equilibrada entre atividades que propiciem prazer, satisfação e conexão social. 

Ajudar com responsabilidade também significa cuidar de sua própria saúde.  
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ATIVIDADES FAMILIARES PARA TEMPO LIVRE21 

 

Fernanda Cristina Neidert Batista22 
Erickson Augusto Kollross23 

 

O que é família? 

 

Podemos conceituar família acordo com Menezes (2020) como algo que 

representa a união entre pessoas que possuem laços sanguíneos, de convivência e 

baseados no afeto, porém este conceito não é rígido ou imutável, de modo que ao 

longo da história o conceito de 

família já possuiu diversos 

significados. De acordo com a 

Constituição Brasileira de 1988 

nas palavras de Bernardo (2018 

p.01), podemos compreender a 

família da seguinte maneira.  

 

Desse modo, a família deve ser entendida como o núcleo no qual o ser 

humano é capaz de desenvolver todas as suas potencialidades individuais, tendo 

em vista o princípio da dignidade da pessoa humana, além dos princípios do Direito 

das Famílias. 

Na psicologia, possuímos diversas linhas de estudos, como por exemplo, a 

psicanálise, behaviorismo, humanista, psicologia corporal entre outras. Existe uma 

linha chamada de terapia relacional sistêmica que foi desenvolvida pela psicóloga 

Solange Rosset na cidade de Curitiba - PR. Nesta teoria dizemos que a família tem 

potencial e potência de atrapalhar ou de curar os seus indivíduos, nas palavras de 

Rosset (2008). 

                                                      
21Material elaborado como parte do projeto de Estágio em Psicologia Escolar, denominado: Psicologia 

Escolar Diante do Contexto da COVID-19. Projeto proposto como alternativa de atuação no âmbito 
da Educação a partir das demandas decorrentes da pandemia do novo coronavírus e das medidas 
de restrição social. Implementado pelos professores e acadêmicos do curso de Psicologia da 
Universidade do Contestado – UnC – Rio Negrinho. 

22Mestre em desenvolvimento regional pela universidade do contestado (UnC). Docente do curso de 
psicologia na Universidade do contestado (UnC). Rua Pedro Simões de Oliveira, n° 315, centro, Rio 
Negrinho (SC), CEP: 89295-000. E-mail: fernanda.batista@unc.br. 

23Graduando em psicologia pela Universidade do contestado – Campus Rio Negrinho 
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Se compreenderem que têm sua própria competência interna, seus 
membros poderão sempre acionar esses instrumentos para cuidar-se, 
proteger-se, curar-se e, assim, poder crescer, aprender e enriquecer 
sempre mais. A família em si é uma unidade, como um organismo, em que 
todas as partes estão ligadas e interagem. Há um movimento contínuo, 
circular, de trocas entre o sistema familiar e a estrutura individual. Dessa 
forma, o indivíduo é um elemento potencial de entrada de novos estímulos 
no sistema, ao mesmo tempo em que vive complexidades, contradições e 
conflitos dentro da rede interacional. 

 

Ou seja, a família é onde o indivíduo pode se desenvolver, de modo que é 

feita uma troca de conhecimentos e vivências para que isso ocorra. A família 

também passa por ciclos, um ciclo que estamos passando neste momento, é o da 

pandemia, onde é necessária a união familiar para conseguir superar da melhor 

maneira possível. Sobre os ciclos familiares, Rosset (2003) nos traz as seguintes 

considerações.  

 

A família passa por ciclos e, de diferentes maneiras, busca manter um 
equilíbrio. Duas ideias são importantes com relação aos ciclos vitais. Uma 
delas é de que cada ciclo traz uma aprendizagem específica, algo que 
precisa ser conquistado ou algo que precisa ser deixado de lado. Essa 
compreensão leva a ver a entrada e saída nas fases de desenvolvimento 
realmente como etapas de aprendizagens, como níveis a serem 
alcançados. A outra ideia é de que as famílias estão em constante 
transformação; então, sempre haverá pessoas em fases diferentes. 
Portanto, a família é o espaço especial para as aprendizagens necessárias 
em cada etapa (ROSSET, 2003, p. 47-64). 

 

O ciclo que vivenciamos pode nos trazer ótimas reflexões sobre família, pois 

com a pandemia, houve inúmeras transformações na rotina das mesmas, com a 

mudança de hábitos e todos estando em suas casas sem as obrigações do dia a dia, 

tivemos a reaproximação de todos os membros, onde é possível observar as 

transformações necessárias (as melhorias), bem como as coisas boas que já 

existem no meio familiar e que podem ser aprimoradas. Todos estão em constante 

evolução, assim como a família, o indivíduo deve buscar reflexões sobre si mesmo 

para que assim possua um convívio saudável com todos. 

Conforme Duarte (2015), a família é importante para que o indivíduo constitua 

– se como autônomo, sendo um meio indispensável para garantir sobrevivência, 

onde existe proteção e afetividade. É na família que existe o desenvolvimento e 

papel decisivo na educação formal e informal e absorvidos valores éticos e 

humanitários construindo as marcas entre as gerações e valores culturais. Outros 
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autores como Sousa (2012) diz que a família é o ventre onde o ser humano absorve 

valores culturais, religiosos, deveres, responsabilidades, compromissos, para que 

assim venha a fortalecer as estruturas pessoais. 

Deste modo podemos ter como ideia que a família é indispensável para o 

desenvolvimento do indivíduo, pois é nela que o ser se torna atuante na sociedade. 

Por fim Ribeiro (2015, p.3) traz a seguinte reflexão em questões relacionadas a 

importância da família no desenvolvimento do sujeito. 

 

É no ambiente familiar que o sujeito, desde criança, desenvolve suas 
habilidades, expressa seus sentimentos e adquiri exemplos de 
comportamentos adotados pelos familiares. Compreende-se que a família, 
como base da sociedade, deve assegurar que os direitos da criança sejam 
priorizados para que esta se torne um sujeito atuante na sociedade. 

 

Ainda podemos pautar as colocações de Godoy (2018) que nos traz uma 

reflexão onde o que se espera é que as famílias diante das diversidades e com 

tantas novidades que o mundo atual 

nos apresenta, possam trazer e 

praticar o respeito e o diálogo entre 

pais, mães e filhos construindo 

assim uma família de futuro bem 

como o desenvolvimento dos seus 

indivíduos. A família é a uma das 

maiores riquezas que o ser humano 

pode ter, onde o amor o respeito e o 

companheirismo devem prevalecer. 

 

O que são atividades de lazer? 

 

Existem diversos tipos de definições de lazer, a mais conhecida é a do 

sociólogo francês Dumazedier (2004, p. 34) que define da seguinte forma. 

 

O lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se 
de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e 
entreter-se, ou ainda, para desenvolver sua informação ou formação 
desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre capacidade 
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criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, 
familiares e sociais.  

 

Podemos trazer como lazer, as ideias de Souza (2006, p.01) “o ato de poder 

praticar alguma atividade prazerosa em algum momento do dia, podendo ser as 

mais diversas imagináveis, 

dentre alguns exemplos temos: 

ler um livro, ver TV, ouvir uma 

música que gostamos dançar, 

praticar algum exercício físico, 

meditar, dentre outros”. 

Por que é necessário 

termos um momento de lazer 

durante o nosso dia? Nas 

palavras de SOUZA (2006, p.01) refletimos da seguinte forma. 

 

Em uma sociedade aonde a globalização chegou muito rápido e junto com 
ela a tecnologia, a tendência de nós, seres humanos, é cada vez mais 
vivermos isolados e sozinhos. Nem que seja durante uma hora, ou talvez, 
até minutos do dia, é necessário termos um momento em que possamos 
sentir prazer e/ou diversão por alguma coisa. 

 

Os benefícios que as atividades de lazer podem trazer às pessoas são 

inúmeros, tanto para a saúde física, quanto para a mental também. Alguns desses 

benefícios são: Aumentar a qualidade de vida, trazer novas experiências, 

desenvolver novos interesses e habilidades, aumentar a expectativa de vida, dentre 

outros. Ainda trazendo informações sobre os benefícios das atividades de lazer, 

temos nas palavras de Basso (2011, p.01) algumas questões. 

 

O lazer também promove a estimulação de nossos centros cerebrais de 
recompensa associados ao prazer. Essas são as mesmas regiões do 
cérebro estimuladas quando nos deliciamos com um saboroso alimento, 
quando experimentamos a paixão, quando compramos algo novo e muito 
desejado, quando temos atitudes altruístas ou quando solucionamos um 
problema. A ativação desses centros leva à liberação de uma série de 
neurotransmissores como dopamina, serotonina, endorfina, e que estão 
associados à sensação de prazer. O lazer é uma das maiores 
oportunidades para fugirmos da rotina, da repetição. Assim nosso cérebro 
vivencia o novo e o inesperado, que são fatores críticos para a estimulação 
de nossos centros de recompensa, com boas repercussões sobre a saúde 
psíquica e o estado imunológico. Um meio rico em estímulos promove ainda 
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uma maior saúde de regiões cerebrais tais como o hipocampo, que está 
relacionado a uma maior atividade cognitiva e menor risco de depressão. 

 

Por fim, compreendemos que as atividades de lazer são necessárias e que 

todos podem e devem praticar estas. Para fugir da rotina da quarentena, podemos 

programar algumas destas atividades e assim trazer mais harmonia e equilíbrio a 

nos mesmos e nossos familiares. 

 

Atividades familiares para tempo livre 

 

Com a pandemia e consequentemente a quarentena, muitas famílias 

começaram a passar muito mais 

tempo juntos do que comumente. 

De acordo com as palavras de 

Batista (2020), o momento que 

todos estamos passando não está 

sendo fácil, por isso devemos ter 

paciência uns com os outros para 

que assim seja possível se 

adaptar as novas rotinas impostas. Outra dica importante que a autora nos dá é o de 

organizar uma rotina para todos, pois alguns podem estar trabalhando em home 

office e outros estarem indo ao seu local de trabalho todos normalmente, a questão 

de organizar uma rotina, seria a ideia da família fazer refeições juntos e até mesmo 

se for possível preparar as mesmas. Fazer atividades todos juntos, seja brincar com 

as crianças, pintar, fazer receitas caseiras em família ou até mesmo fazer um 

piquenique em casa. Relembrar a infância, assistir filmes ou seriados são outras 

ideias ótimas para ocupar a todos, obviamente que tudo programado e por certo 

período de tempo.  

Para as crianças e como trabalhar com elas este momento, Batista (2020, 

p.01) nos traz as seguintes informações. 

 

Papais e mamães que tem seus filhos em casa, independentemente da 
idade, organizem a rotina dos pequenos também, pois assim como os 
adultos podem estar irritados e sem paciência com este momento, os 
pequenos também sentem falta de poder sair, ir ao parque, a escola, a casa 
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dos avós, dos titios ou também dos amiguinhos. Então estabeleçam em 
conjunto com as crianças e também com o seu conjugue, a hora de assistir, 
de brincar, de fazer atividades da escola, ou também de vocês terem um 
momento juntos para brincarem, fazerem alguma coisa, explorar o mundo 
em casa. 

 

Também é possível que as crianças auxiliem nas tarefas do lar, conforme 

Gontijo (2020) “Fazer com que as crianças auxiliem nas tarefas do lar é uma 

maneira de entretenimento além de desenvolver o senso de responsabilidade 

quanto ao compromisso de manter a casa limpa e arrumada, de modo distraído e 

com brincadeiras. Após o término das tarefas os pais podem incentivar os filhos com 

um gesto de celebração”. “Como o momento é evitar aglomerações, o correto é que 

as crianças brinquem sozinhas, é um ato natural da criança, pois assim, estimula o 

crescimento e as habilidades socioemocionais. Outra orientação essencial é 

higienizar sempre os brinquedos.” Este gesto de celebração citado acima pode ser 

uma premiação com algo que as crianças gostem.  

Por fim devemos lembrar que é um momento difícil para todos, onde a união 

deve prevalecer para superar todas as dificuldades. Faz-se necessário às vezes nos 

desligarmos de toda essa tecnologia que está a nossa volta, deixar o mundo digital 

de lado e procurar em nós mesmos algumas respostas para o que vivenciamos ou o 

que pretendemos viver. As atividades de lazer são uma forma de fazermos isso, 

principalmente neste momento que vivenciamos de quarentena e reflexões diárias. 

Aproveitar os momentos com a família, usar de nossa imaginação para realizar as 

brincadeiras e da organização para as atividades diárias, para que assim, possamos 

nos reinventar e refletir nos tornando assim, pessoas mais fortes e cada vez mais 

resilientes.  
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ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO24 

 

Fernanda Cristina Neidert Batista25 
Kauane Gabriely Oliveira26 

 

O QUE É ADMINISTRAR O TEMPO? 

 

Segundo Barbosa (2012) Administração do Tempo, ou Gestão do Tempo, é o 

processo de organizar e planejar como o tempo deve ser dividido entre as diversas 

atividades de uma rotina. Ela diz respeito a quantidade de tempo despendido para 

executar cada tarefa do seu dia. Também pode ser compreendido como 

gerenciamento de maneira coletiva nas organizações ou na particularidade de cada 

indivíduo. Coletivamente, o tempo é fator de construção, pois ele armazena histórias 

e também direciona a vida nas organizações. Subjetivamente, o tempo passa a ser 

organizado pelo indivíduo no seu dia a dia. Saber administrá-lo pode significar 

melhoria na qualidade, produtividade e realização otimizada nas suas tarefas 

(HELMS; ETTKIN, 2000). 

A pandemia da COVID-19 vem trazendo diversas mudanças à nossa 

dinâmica de trabalho e de vida em sociedade. Com isso, também vem a 

necessidade de adaptarmos nossos hábitos a uma rotina, em alguns casos, 

completamente nova. O trabalho remoto (home office) se inseriu no dia a dia de 

muitos profissionais pela primeira vez logo que a recomendação pelo isolamento 

social foi adotada ao redor de todo o mundo como uma medida de contenção da 

disseminação do vírus (FUNDAÇÃO INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO, 2020). 

 

 

 

                                                      
24Material elaborado como parte do projeto de Estágio em Psicologia Escolar, denominado: Psicologia 

Escolar Diante do Contexto da COVID-19. Projeto proposto como alternativa de atuação no âmbito 
da Educação a partir das demandas decorrentes da pandemia do novo coronavírus e das medidas 
de restrição social. Implementado pelos professores e acadêmicos do curso de Psicologia da 
Universidade do Contestado – UnC – Rio Negrinho. 

25Mestre em desenvolvimento regional pela universidade do contestado (UnC). Docente do curso de 
psicologia na Universidade do contestado (UnC). E-mail: fernanda.batista@unc.br. 

26 Graduanda em psicologia pela Universidade do contestado – Campus Rio Negrinho, E-mail: 
karolaynealuanaschultz@gmail.com. 
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Para muitos, tem sido uma possibilidade de reavaliar dinâmicas de trabalho 

até então praticadas e de descobrir novos jeitos de se trabalhar, sozinho ou em 

equipe. Para outros, tem sido difícil 

conciliar as entregas com a rotina 

doméstica e manter o foco e a 

disciplina. Conciliar as atividades do 

trabalho com a rotina familiar também 

tem sido um desafio principalmente 

para os pais, que neste momento além 

de seus afazeres ainda precisam 

auxiliar seus filhos nas atividades escolares.  

 

COMO ADMINISTRAR MELHOR O SEU TEMPO? 

 

Segundo Maitland (2000) planejar as atividades com base no tempo pode 

oferecer vários benefícios, dentre eles: maior controle; aumento da produtividade e 

do tempo livre; e, maior transparência. Além do planejamento adequado do tempo, 

há de se pensar em outro aspecto: qual tarefa executar primeiro? Para Alvarães 

(2004), um dos grandes problemas associados a gestão do tempo está relacionado 

com a diferenciação de três elementos básicos: a urgência, a importância e a 

prioridade.  

Junqueira (1998) enfatiza que as atividades urgentes são aquelas que devem 

ser realizadas dentro de um prazo específico e, podem ou não, ser importantes. As 

atividades importantes são aquelas relacionadas com o objetivo do negócio. E as 

atividades prioritárias combinam o caráter de urgência e importância. Então, deve-se 

começar o dia executando as atividades prioritárias. 

Machado e Pereira (2020) trazem 10 dicas de como organizar melhor sua 

rotina tendo em vista as dificuldades enfrentadas diante da pandemia do corona 

vírus, são elas:  
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1 - Priorize suas atividades 

pelo grau de importância; 

 

 

 

 

 

2 - Crie uma rotina de tempo; 

 

 

 

 

 

 

3 - Organize um espaço de trabalho, 

onde você consiga focar apenas nas suas 

atividades; 

 

 

 

 

4 - Planeje o tempo, tempo de modo a ter o 

foco no trabalho, mas também um tempo para 

necessário descanso nessa rotina; 
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5 - Estabeleça uma lista de 

atividades diárias, semanais e 

mensais; 

 

 

 

 

 

 

 

6 - Procure organizar horários de 

início, descanso (intervalo) e término de 

trabalho; 

 

 

 

 

 

7 - Planeje horários de trabalho e 

tempos disponíveis com a sua família; 

Organize um tempo em sua rotina diária 

também para o lazer e religião; 

 

 

 

 

8 - Comece pela atividade que te 

dá mais prazer e te deixe feliz; 
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9 - Combine encontros virtuais com os 

seus colegas para que possam compartilhar 

suas vivências e talvez angústias, mas também 

as coisas alegres nesses momentos de 

pandemia. 

 

 

BENEFÍCIOS OBTIDOS COM UMA MELHOR ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO: 

 

Segundo Hofrichter (2017) a gestão do tempo não deve tomar o seu tempo, 

mas sim gerar um tempo extra para você, uma boa administração do tempo significa 

permanecer em cima do seu tempo, vida e atividades. Não deve ser um esforço 

extremo, mas exige disciplina. Hofrichter (2017) traz dez benefícios obtidos ao 

administrar melhor o seu tempo, são eles:  

1. Menos estresse: Gerenciar seu tempo pode reduzir diretamente seu nível 

de estresse. Menos surpresas. Menos prazos apertados. Menos correndo 

de tarefa para tarefa e lugar a lugar. 

2. Obter mais produtividade: Claro, ser produtivo é um dos principais objetivos 

da gestão do tempo. Quando você está ciente do que precisa fazer, você 

pode gerenciar melhor sua carga de trabalho. Você poderá obter mais (das 

tarefas certas) em menos tempo. 

3. Menos retrabalho: Ser organizado resulta em menos retrabalhos e erros. 

Itens esquecidos, detalhes e instruções levam a um trabalho extra. 

4. Menos Fricção e Problemas de Vida: Com que frequência você cria seus 

próprios problemas? Quer se trate de um compromisso esquecido ou prazo 

perdido, não gerenciando seus resultados de tempo no aumento da fricção 

da vida. Evite criar seus próprios problemas planejando e preparando seu 

dia. 

5. Mais tempo livre: Não podemos criar mais tempo, mas você pode usá-lo 

melhor, gerenciando seu tempo. Mesmo ações simples, como mudar seu 

trajeto ou fazer o seu trabalho cedo, podem produzir mais tempo de lazer 

em sua vida. 
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6. Tempo menos desperdiçado: Quando você sabe o que precisa fazer, você 

desperdiça menos tempo em atividades inativas. Em vez de se perguntar o 

que você deveria fazer, você já pode estar um passo à frente do seu 

trabalho. 

7. Mais oportunidades: Estar no topo do seu tempo e do trabalho produz mais 

oportunidades. O “early bird” (madrugador) sempre tem mais opções. Além 

disso, a sorte favorece o preparado. 

8. Melhora sua reputação: Sua reputação de gerenciamento de tempo irá 

prosseguir você. No trabalho e na vida, você será conhecido como 

confiável. Ninguém vai questionar se você vai aparecer, fazer o que você 

diz que vai fazer ou cumprir esse prazo. 

9. Menos esforço: Um equívoco comum é que a gestão do tempo leva muito 

esforço. Pelo contrário, o gerenciamento adequado do tempo torna sua 

vida mais fácil. As coisas levam menos esforço, seja “fazendo as malas 

para aquela viagem” ou terminar “aquele projeto” 

10. Mais tempo para “onde isso importa”: Gerenciar seu tempo está atribuindo 

seu tempo onde ele tem o maior impacto. A gestão do tempo permite que 

você gaste seu tempo nas coisas que mais interessam a você. 

 

PARA REFLETIR 

 

Ditado irlandês “Tire Tempo” citado por Christian Barbosa (2012) em seu livro 

A Tríade do Tempo: 

 

Tire Tempo... 

 

Tire tempo para pensar. 

É a fonte do poder. 

Tire tempo para brincar. 

É o segredo da perpétua juventude. 

Tire tempo para ler. 

É a fonte da sabedoria. 

Tire tempo para rezar. 
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É o maior poder sobre a Terra. 

Tire tempo para amar e ser amado. 

É um privilégio concedido por Deus. 

Tire tempo para ser amistoso. 

É o caminho para a felicidade. 

Tire tempo para rir. 

É a música da alma. 

Tire tempo para dar. 

É que o dia é curto demais, para ser egoísta. 

Tire tempo para trabalhar. 

É o preço do sucesso. 

Tire tempo para fazer caridade. 

É a chave para o céu. 
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CRIATIVIDADE E APRENDIZAGEM NO CONTEXTO DA PANDEMIA DO 

NOVOCORONAVÍRUS27 

 

Cristiane Elisa Ribas Batista28 
Felipe Marcel Maahs29 

 

A pandemia ocasionada pelo Novo Coronavírus (SARS-CoV-2) tem 

demandado criatividade e aprendizagem constante de todas as pessoas, 

independente do país. A pandemia mundial exige que o mundo desenvolva a 

criatividade para enfrentar e desenvolver novos métodos de interação, de trabalho, 

de manutenção da economia, de saúde, o que requer a aprendizagem diária diante 

das adaptações e descobertas científicas diárias.  Por muito tempo, ouvia-se a 

expressão: “Pensar fora da caixa”, tal expressão designa a ideia de pensar além do 

habitual, além das percepções individuais, no entanto, em nenhum outro momento 

vivenciado pelas últimas gerações, a expressão passou a ser vinculada em todas as 

sociedades do mundo. O mundo apreendeu a pensar “fora da caixa” com agilidade 

e, em todas as esferas da vida, tendo criatividade para reinventar as ações humanas 

expressas no mundo. 

Convidamos você a pensar “fora da caixa”! Você pensa fora dela? Consegue 

pensar diferente e não fazer algo como outra pessoa faria? Há como aprender a 

pensar fora da caixa? A resposta é sim!  

Ser criativo é um aprendizado, é preciso prática, experiência e fazer o 

possível para perceber o mundo a partir de um ponto de vista diferente, para tanto, é 

preciso questionar as crenças que lhe são impostas diariamente. Ao questionar as 

crenças da sociedade e buscar fazer algo de forma diferente requer certa coragem, 

pois seguir o padrão é cômodo, é mais fácil, não demanda muito esforço. Em 

situações cômodas, o ser humano tem por hábito encontrar um responsável, um 
                                                      
27Material elaborado como parte do projeto de Estágio em Psicologia Escolar, denominado: Psicologia 

Escolar Diante do Contexto da COVID-19. Projeto proposto como alternativa de atuação no âmbito 
da Educação a partir das demandas decorrentes da pandemia do novo coronavírus e das medidas 
de restrição social. Implementado pelos professores e acadêmicos do curso de Psicologia da 
Universidade do Contestado – UnC – Rio Negrinho. 

28 Mestre em Psicologia Organizacional e do Trabalho pela Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), Especialista em Avaliação Psicológica pela Associação Catarinense de Ensino – Faculdade 
Guilherme Guimbala (ACE), Docente do curso superior em Psicologia na Universidade do 
Contestado – UnC Campus Rio Negrinho. E-mail: psicologia.cristiane@gmail.com 

29 Acadêmico da 8ª Fase do Curso de Psicologia da Universidade do Contestado – Campus Rio 
Negrinho 
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culpado quando as coisas não saem conforme planejado. O hábito de seguir um 

padrão rígido de pensamento regido por crenças gera a falsa sensação que a 

responsabilidade do resultado que obtém, em qualquer esfera da vida, não é de sua 

responsabilidade pessoal.  

Na vida cotidiana todos fazem escolhas diárias, com maior ou menor 

consciência, em situações significativas e em situações que passam despercebidas 

por fazem parte de um contexto habitual.  Escolher agir como o habitual, ou como a 

sociedade, a família, ou amigos sugerem, não tem problema algum, não há nada de 

errado nisso, no entanto, torna-se necessário ter consciência das escolhas pessoais 

e dos resultados possíveis. Questionar os motivos e as razões que permeiam as 

escolhas diárias, requer a compreensão de alguns fatores relevantes, tais como o 

medo, 

O medo é um sentimento universal, comumente designa um estado afetivo 

que decorre da consciência da existência, real ou imaginária, de perigo (HOUAISS, 

1979). O medo está presente na vida dos seres humanos desde os primórdios de 

sua existência, pois é uma emoção e um componente básico da vida humana 

(DELUMEAU, 1999). O medo pode ser subdividido em duas vertentes principais, a 

primeira refere-se ao medo compartilhado pelos seres humanos, ou seja, universais, 

tais como o medo da morte e do desconhecido. Na segunda vertente, estão os 

medos que alteram comportamentos para obtenção da aprovação social, tais como 

medo da solidão, medo da crítica e da solidão, assim, o medo revela o 

comportamento e costumes de uma sociedade (MESTRE, 2000). 

Sentir medo, é característico da 

natureza humana, é um sentimento 

comum, compartilhado e está presente 

na vida das pessoas. O medo coloca o 

organismo em um estado de alerta, o 

que tem sido primordial para a evolução 

da espécie humana, no entanto, pode configurar um mecanismo que resulta na 

paralisação e impedimento da ação e progressão. 

No livro “Torna-se Pessoa”, Carl Rogers postula que o medo tende a ser mais 

forte que a própria experiência em si, uma vez que as pessoas tendem a preocupar-

se diante do pode acontecer de errado, e na maioria das vezes, as coisas não 
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acontecem conforme ponderadas pelo medo. Estar no mundo de forma consciente 

contribui para estar em uma posição de abertura para avaliar e perceber a realidade, 

permeado por relações capazes de captar, compreender e expressar a realidade e 

criatividade, o que possibilita transformar o mundo por meio de sua própria ação. 

A criatividade refere-se ao modo de pensar diferente, para tanto, é preciso 

coragem. Situações empiricamente aprendidas durante a vida podem levar à 

fracassos que se configuram como experiências e aprendizados retomados diante 

de situações futuras que requerem uma ação diferente, desta forma, a criatividade 

ganha força, pensando e agindo diferente (PAVÃO, 1981). 

 

CRIATIVIDADE: CONVIVENDO COM CRÍTICAS 

 

Ao fazer algo de modo diferente do comumente realizado em um dado 

contexto, pode gerar uma percepção negativa dos pares sociais, uma vez que 

alterar o padrão de resposta cultural e comportamental causará uma mudança, que 

requer a saída da “zona de 

conforto”. A aversão negativa a 

mudança é denominada pelo 

Psiquiatra Pichon-Rivière (1907-

1977) como Ansiedade 

Paranoide, que se configura como 

uma ansiedade não compatível 

com o peso que a mudança em 

si, é capaz de causar.  

A criatividade no trabalho, na escola ou em qualquer outro ambiente, 

certamente encontrará, em algum momento, resistência de pessoas que encaram o 

processo criativo com uma ansiedade paranoide e tendem a agir em um movimento 

contrário a mudança proposta. A pessoa criativa precisa ser resiliente, saber lidar os 

as pessoas e confiar em seu trabalho.  
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COMO OCORRE O APRENDIZADO? 

 

Toda e qualquer informação do mundo é recebida através dos sentidos: 

audição, visão, tato, paladar e olfato. Estas, 

são as formas como são captadas as 

informações do meio e posteriormente 

registradas na memória. Os registros da 

memória dependem da singularidade de cada 

indivíduo, de suas preferências e facilidades 

de aprendizado. A forma de apreender não é 

igual para todos. Para apreender, torna-se 

necessário identificar qual meio de aprendizagem melhor atende as necessidades 

pessoais de modo a facilitar o processo de absorção de conhecimento. Identificar as 

características subjetivas do aprendizado permite a adequação de métodos, tanto de 

ensino, quanto de aprendizagem. As habilidades permitem realizar atividades de 

modo diferentes, enquanto algumas pessoas conseguem ler várias páginas de um 

livro antes de dormir, outras podem dormir enquanto fazem a leitura. A criatividade, 

se faz presente exatamente neste contexto, buscar alternativas para a 

aprendizagem. Ao reconhecer que a leitura noturna causa sono, os áudios books, 

PodCasts ou vídeos disponíveis na Internet, podem ser uma alternativa para 

aprender um determinado assunto. Ao buscar alternativas que melhor atendem as 

necessidades pessoais, receberá informações por outro órgão dos sentidos, que 

podem facilitar a aprendizagem.  

Quanto mais sentidos estiverem envolvidos em uma atividade, mais 

facilmente ela será memorizada e consequentemente aprendida, portanto, sugere-se 

que ao fazer uma leitura (visual), parar um instante e repetir um parágrafo em voz 

alta (auditivo), escrever o que compreendeu sobre o assunto (sinestésico – tato) e 

mentalizar como aquela leitura se relaciona com a sua vida. Este exercício, envolve 

diferentes sentidos e pode facilitar a absorção do conteúdo. De acordo com a 

Etimologia que se propõe a estudar as Palavras, treinar este processo é Inteligente, 

no sentido da palavra: inteligente vem do latim INTER (“entre”) + LEGERE (escolher, 

colher), assim, ao relacionar um determinado conteúdo entre duas informações (O 

livro e sua vida) e fazer uma escolha do que fará com o aprendizado, é inteligente.  



 

77 
A família no contexto de ensino e aprendizagem : perspectivas no contexto da pandemia do novo 
Coronavírus (ISBN: 978-65-88712-05-4) 

CURIOSIDADE E APRENDIZAGEM 

 

Por que o céu é azul? Como são formadas as ondas no mar? Por que 

sentimos sede? O que forma as nuvens? Por que o oceano é salgado? Como o 

dinheiro foi inventado? Quem são meus 

antepassados? Sem perguntas não há 

respostas, sem curiosidade não há 

perguntas, logo sem curiosidade não há 

aprendizagem e por fim sem 

aprendizagem não há mudança.  

O que seria da humanidade se não 

fossemos curiosos? Se não quiséssemos 

fazer sempre melhor? Certamente 

seriamos um ser passivo, somente se 

reproduzindo e vivendo dia após o outro 

somente em busca de água e comida para fins de sobrevivência. 

Nossos antepassados foram curiosos e isso permitiu a evolução da espécie 

humana. A curiosidade, o enfrentamento do medo, das incertezas e a aprendizagem 

possibilitam a constante evolução humana. Se Bill Gates não tivesse sido curioso e 

buscado aprender como chips e a tecnologia da informação funcionam, esta leitura 

não seria possível, ou pelo menos seria diferente. Tales de Mileto ao esfregar um 

âmbar (resina fóssil) na pele de um carneiro, percebeu que aquele âmbar, quando 

aproximado, atraía palha e pequenos pedaços de madeira. A partir desta 

observação, permeada de curiosidade e questionamentos, a eletricidade foi 

inventada.  

Um questionamento, aparentemente pequeno, pode transformar o mundo, 

portanto tenha curiosidade, não se conforme com o comum, questione mesmo que a 

pergunta pareça estúpida, pois estúpido é quem faz estupidez, e isso, em nada tem 

relação com questionar, muito pelo contrário, estupidez é não entender e mesmo 

assim fingir que entende.  

Existe uma infinidade de conteúdo na Internet, pesquisar sobre o que lhe 

chama atenção é primordial, a Internet é um mar de informação, navegue nela, não 
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seja alguém sem remo deixando-se levar pelas ondas. Aqui estão alguns canais do 

YouTube que podem ser do seu interesse:  

 Manual do Mundo – Explica Como Coisas Gerais Acontecem No Universo 

 Prof André Azevedo da Fonseca – Ensina Teorias de Filosofia e Psicologia 

 Jovens de Negócios – Canal Sobre Educação Financeira e Pessoas 

Inspiradoras 

 Primo Rico – Explica Como Múltiplicar o Dinheiro Investindo na Bolsa de 

Valores 

 Canal do Holder – Ensina Como Investir nos Estados Unidos a partir de 

R$50,00 

 Canal Nostalgia – Ensina História de Maneira Interativa 

 Papo de Biólogo – Conteúdo Geral Sobre a Biodiversidade 

 Anatomia Facil – Canal Sobre Anatomia e Fisiologia 

 

INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS 

 

O que é inteligência? A inteligência está relacionada a obter duas informações 

e a partir disso, escolher o que fazer com estas informações. Você sabia que 

existem vários tipos de inteligência? É isso que Howard Gardner, professor da 

Universidade de Harvard afirma em seu livro “Inteligência – Múltiplas Perspectivas” 

de 1995. Você certamente conhece uma pessoa, ou até mesmo é uma destas 

pessoas, que consegue absorver as informações e executar determinada atividade 

com certa perfeição. Nos deparamos na escola com estudantes, dos mais diversos 

estágios do desenvolvimento, na escola o tempo todo. Alguns estudantes 

conseguem destacar-se em Educação Física e História, em contrapartida, não 

conseguem absorver Matemática e Física, ou em outras situações, não consegue 

desenvolver-se em Educação Física, mas se destaca em Química. Este fenômeno é 

natural, as pessoas tendem a praticar e, consequentemente, melhorar aquilo que 

possui maior afinidade. Não existe somente uma inteligência, mas sim, várias. 

Identificar os tipos de inteligência e as afinidades individuais possibilita desenvolver 

estratégias que possam favorecer o processo de ensino ou de aprendizagem. 

Vamos conhecê-las? 
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 Inteligência Matemática: Refere-se à habilidade com números e cálculos. 

Pessoas com essa habilidade aguçada tendem a trabalhar em áreas que 

exigem uso da lógica e conteúdo concreto, como Contadores, Engenheiros 

ou Cientistas da Computação.  

 

 Inteligência Espacial: Diz respeito à capacidade de localização e de se 

encontrar no meio em que está. Pessoas com essa inteligência aperfeiçoada 

têm uma visão ampla do mundo ao seu redor. 

 

 Inteligência Linguística: Está relacionada à habilidade com palavras e 

idiomas. Pessoas com essa inteligência tendem aprender uma nova língua 

com facilidade ou fazer uma leitura que outras pessoas consideram difícil.  

 

 Inteligência Corporal Sinestésica: Refere-se a habilidade de movimentar-

se com assertividade e precisão tais como dançarinos ou atletas. 

 

 Inteligência Musical: Diz respeito a capacidade de vocalizar, executar ou 

reconhecer notas músicas e ritmos com facilidade. 

 

 Inteligência Interpessoal: Capacidade de conversar ou proclamar um 

discurso com facilidade, pessoas com essa habilidade tendem a ser muito 

claras em sua comunicação e ter facilidade para falar com estranhos. 

 

 Inteligência Intrapessoal: Refere-se a habilidade de reconhecer os 

próprios sentimentos e emoções e saber geri-los, pessoas com esta 

inteligência tendem a controlar suas emoções e não se deixar levar por elas. 

 

 Inteligência Naturalista:  Diz respeito a facilidade para lidar com plantas e 

animais, como biólogos, jardineiros e veterinários. 
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 Inteligência Existencial: – Esta inteligência menciona a competência de 

questionar o universo e buscar informações coerentes em relação à vida e o 

funcionamento do universo.  

 

 Inteligência Financeira: – Está relacionada com a habilidade de multiplicar 

capital financeiro.  

 

LINGUAGEM E EXPRESSÃO HUMANA 

 

A capacidade de comunicar-se por meio de uma linguagem estruturada, é 

uma das principais características que diferencia o homem dos demais animais. A 

linguagem humana é uma das funções 

superiores do córtex cerebral. Por meio da 

linguagem, é possível expressar ideias, 

compartilhar informações, emoções e 

expressar-se no mundo, com uso de 

tecnologias, é possível comunicar-se até 

mesmo com mesmo com pessoas 

distantes fisicamente.  

Nos expressamos através da 

linguagem e a forma como anunciamos diz muito sobre quem somos ou como nos 

sentimos. O tom de voz, pode demonstrar o humor no momento, mas além disso, as 

palavras usadas, deixam resquícios do próprio padrão de comportamentos, 

pensamentos e crenças característicos de cada indivíduo.  

A comunicação assertiva, com uso adequado das palavras torna-se 

importante para obtenção de uma comunicação clara, coerente e objetiva. A maneira 

como as pessoas se expressam pode refletir um padrão de características internas, 

que tendem a ser utilizadas de modo automático, sem que haja uma tomada de 

consciência da situação e que acabam por reforçar as crenças internas.  O padrão 

de características internas pode ser percebido quando a reação a determinada 

situação é expressa de modo automático, geralmente colocam o indivíduo em uma 

posição de inferioridade e podem ser expressas por meio de frases como:  “Eu não 
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consigo”, “de que adianta”, “não vale a pena”, “não vai dar certo”, “nunca deu certo”, 

“sou azarado”, “eu sou burro”, “eu não mereço”. 

Diante do exposto, torna-se relevante ouvir atentamente suas próprias falas, 

refletir sobre elas e perceber o conteúdo do que é verbalizado. A tomada de 

consciência daquilo que é expresso por meio da linguagem individual, deve ser 

coerente com os fatos, que justifiquem, de fato, o seu conteúdo. A avaliação dos 

sentimentos e emoções que refletem a fala pode estar relacionado ao medo, 

ansiedade e tantos outros sentimentos. Substituir a expressão negativa por 

conteúdos que reflitam a possibilidade e a capacidade de agir com uma finalidade 

positiva, auxilia na reorganização de percepções e sentimentos, buscar substituir 

frases pode ajudar neste processo: “Não sei se vai dar certo, mas vou tentar”, “Não 

deu certo antes, mas quem sabe agora dê”, “Se eu me esforçar eu consigo”, 

“Preciso entender porque não está dando certo e corrigir”, “Vou fazer pela 

experiência”. A mudança de postura diante da expressão da linguagem torna-se 

importante para impulsionar novas ações, despertar a curiosidade, aprender e ser 

criativo.  
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VAMOS TREINAR A CRIATIVIDADE E PERCEBER SEU PADRÃO DE 

PENSAMENTO AO SE DEPARAR COM O DESAFIO ABAIXO? 

 

Movendo apenas um palito, forme um quadrado: 
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PSICOMOTRICIDADE E ATIVIDADES FAMILIARES30 

 

Fernanda Cristina Neidert Batista31 
Kauane Gabriely Oliveira32 

 

O QUE É PSICOMOTRICIDADE? 

 

Psicomotricidade é a ciência que tem como objeto de estudo o homem 

através do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo. 

Está relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é a origem das 

aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. É sustentada por três conhecimentos 

básicos: o movimento, o intelecto e o afeto (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

PSICOMOTRICIDADE, 2019).  

Psicomotricidade, portanto, é um termo empregado para uma concepção de 

movimento organizado e integrado, em função das experiências vividas pelo sujeito 

cuja ação é resultante de sua individualidade, sua linguagem e sua socialização 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSICOMOTRICIDADE, 2019).33 

 

A Psicomotricidade baseia-se em uma concepção unificada da pessoa, que 
inclui as interações cognitivas, sensoriomotoras e psíquicas na 
compreensão das capacidades de ser e de expressar-se, a partir do 
movimento, em um contexto psicossocial. Ela se constitui por um conjunto 
de conhecimentos psicológicos, fisiológicos, antropológicos e relacionais 
que permitem, utilizando o corpo como mediador, abordar o ato motor 
humano com o intento de favorecer a integração deste sujeito consigo e 
com o mundo dos objetos e outros sujeitos (COSTA, 2002, p. 21). 

 

A psicomotricidade pode também ser definida como o campo transdisciplinar 

que estuda e investiga as relações e as influências recíprocas e sistêmicas entre o 

psiquismo e a motricidade. Baseada numa visão geral do ser humano, a 

psicomotricidade encara de forma conjunta as funções cognitivas, socioemocionais, 

                                                      
30Material elaborado como parte do projeto de Estágio em Psicologia Escolar, denominado: Psicologia 

Escolar Diante do Contexto da COVID-19. Projeto proposto como alternativa de atuação no âmbito 
da Educação a partir das demandas decorrentes da pandemia do novo coronavírus e das medidas 
de restrição social. Implementado pelos professores e acadêmicos do curso de Psicologia da 
Universidade do Contestado – UnC – Rio Negrinho. 

31Mestre em desenvolvimento regional pela universidade do contestado (UnC). Docente do curso de 
psicologia na Universidade do contestado (UnC). E-mail: fernanda.batista@unc.br. 

32 Graduanda em psicologia pela Universidade do contestado – Campus Rio Negrinho, E-mail: 
karolaynealuanaschultz@gmail.com. 
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simbólicas, psicolinguísticas e motoras, promovendo a capacidade de ser e agir num 

contexto psicossocial. A psicomotricidade possui as linhas de atuação educativa, 

reeducativa, terapêutica, relacional, aquática e ramain. 

Segundo Fonseca (2005) a psicomotricidade tem por finalidade: 

a) Mobilizar e reorganizar as funções psíquicas emocionais e relacionais do 

indivíduo em toda a sua dimensão experiencial, desde bebê até a velhice.  

b) Aperfeiçoar a conduta consciente e o ato mental (input, elaboração e 

output) onde emerge a elaboração e a execução do ato motor.  

c) Elevar as sensações e as percepções a níveis de conscientização, 

simbolização e conceitualização (da ação aos símbolos e vice-versa, 

passando pela verbalização). 

d) Harmonizar e maximizar o potencial motor afetivo-relacional e cognitivo, ou 

seja, o desenvolvimento global da personalidade, capacidade de 

adaptação social e a modificação estrutural do processamento da 

informação do indivíduo.  

e) Fazer do corpo uma síntese integradora da personalidade, reformulando a 

harmonia e o equilíbrio das relações entre a esfera do psíquico e a esfera 

do motor, por meio do qual a consciência, aqui encarada como dado 

imediato e intuitivo do corpo, se edifica e se manifesta, com a finalidade de 

promover a adaptação a novas situações. 

 

QUAL A SUA IMPORTÂNCIA? 

 

Segundo Fonseca (1985) a psicomotricidade é a relação entre o pensamento 

e a ação, englobando, portanto, funções neurofisiológicas e psíquicas, há uma 

combinação mútua entre a tonicidade e o equilíbrio para assegurar o controle 

postural, assim como a lateralização, a noção de corpo e a estrutura espaço-

temporal se inter-relacionam para elaborar qualquer tipo de práxis. Por isso, que 

qualquer disfunção de um fator psicomotor produz mudanças em todo o Sistema. 

Por este e outros fatores é que devemos atribuir cuidados e a devida importância ao 

desenvolvimento psicomotor humano desde cedo, sendo assim indispensável sua 

estimulação. 
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A Psicomotricidade contribui de maneira expressiva para a formação e 

estruturação do esquema corporal e tem como objetivo principal incentivar a prática 

do movimento em todas as etapas da vida de uma criança. Por meio das atividades, 

as crianças, além de se divertirem, criam, interpretam e se relacionam com o mundo 

em que vivem. 

Segundo Barreto (2000), “O desenvolvimento psicomotor é de suma 

importância na prevenção de problemas da aprendizagem e na reeducação do 

tônus, da postura, da direcional idade, da lateralidade e do ritmo”. A educação da 

criança deve evidenciar a relação através do movimento de seu próprio corpo, 

levando em consideração sua idade, a cultura corporal e os seus interesses. A 

educação psicomotora para ser trabalhada necessita que sejam utilizadas as 

funções motoras, perceptivas, afetivas e sócio-motoras, pois assim a criança explora 

o ambiente, passa por experiências concretas, indispensáveis ao seu 

desenvolvimento intelectual, e é capaz de tomar consciência de si mesma e do 

mundo que a cerca. 

Em geral, a psicomotricidade procura aprofundar a interação de dois 

componentes importantes do comportamento humano: Por um lado, a motricidade, 

entendida como um sistema dinâmico que subentende a organização de um 

equipamento neurobiológico sujeito ao desenvolvimento e à maturação. Por outro, o 

psiquismo, entendido como o funcionamento de uma atividade mental composta de 

dimensões socioafetivas e cognitivas (FONSECA, 2005). 

Segundo Fonseca (2005) quando tais componentes não se encontram 

sistemicamente integrados, surge a disfunção psicomotora, uma síndrome e não 

uma doença, cuja origem não é especificamente orgânica, traumática ou hereditária. 

Trata-se do efeito ou reflexo corporal, postural, práxico ou condutivo de uma 

perturbação ou dificuldade psicológica que tende a manifestar-se em termos de 

desenvolvimento e de aprendizagem ou de adaptação psicossocial.  

A atividade motora é de suma importância para o desenvolvimento global da 

criança, pois é través da exploração motriz que ela desenvolve consciência de si 

mesma e do mundo exterior. As habilidades motrizes são auxiliares na conquista 

desua independência. A psicomotricidade tem relação com o desenvolvimento 

afetivo emocional da criança, segundo Rosa Neto (2002, p. 17) “Em seus jogos e em 
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sua adaptação social, a criança dotada de todas as possibilidades para mover-se e 

para descobrir o mundo é, na maior parte das vezes, uma criança feliz e adaptada” 

No desenvolvimento intelectual, a psicomotricidade também tem influência, 

pois um bom controle motor permite à criança explorar o mundo exterior, aportando-

lhe as experiâncias concretas sobre as quais se constroem as noções básicas para 

o seu desenvolvimento intelectual (ROSA NETO, 2002). A criança pequena vive e 

cresce em um mundo exterior do qual depende estreitamente (é o mundo dos 

objetos e o mundo dos demais) ela percebe esse mundo exterior através de seu 

corpo, ao mesmo tempo em que seu corpo entra em relação com o mundo exterior 

(VIGOTSKY, 1998). 

 

ELEMENTOS BÁSICOS DA PSICOMOTRICIDADE SEGUNDO ROSA NETO 

(2002) 

 

 

Motricidade Fina: Movimento de 

pegar um objeto e lançá-lo (escrever, 

desenhar, pintar, recortar, etc) 

 

 

 

 

 

 

Motricidade Global: A capacidade da 

criança, seus gestos, suas atitudes, seus 

deslocamentos e ritmo, quanto mais defeituoso é o 

movimento, mais energia consome, esse gasto 

energético poderia ser canalizado para outros 

trabalhos neuromusculares. 
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Equilíbrio: O equilíbrio tônico postural do 

sujeito, os seus gestos, o seu modo de respirar, 

a sua atitude, e outros itens são o reflexo de 

seu comportamento e, ao mesmo tempo, de 

suas dificuldades e de seus bloqueios. Para 

voltar a encontrar seu estado de equilíbrio 

biopsicossocial, é necessário liberar os pontos 

de maior tensão muscular (couraças musculares), isto é, o conjunto de reações 

tônicas de defesa integradas à atitude corporal. 

 

 

 

Esquema Corporal: Referência, esquema e 

imagem de nosso próprio corpo, o modelo postural de 

nós mesmos, consciência que cada um tem de si. 

 

 

 

Organização Espacial: A organização 

espacial é ambivalente, pois é concreta, abstrata, 

finita e infinita. Envolve tanto o espaço do corpo, 

diretamente acessível, como o espaço que nos 

rodeia. 

 

 

Organização Temporal: Noção de futuro, 

presente, passado, ordem e duração dos eventos, 

sucessão que existe entre os acontecimentos. 

Diferentes unidades cronométricas: dia, noite, meses, 

anos, séculos, horas, minutos, segundos. Os aspectos 

relacionados à percepção do tempo evoluem e 

amadurecem com a idade. 



 

88 
A família no contexto de ensino e aprendizagem : perspectivas no contexto da pandemia do novo 
Coronavírus (ISBN: 978-65-88712-05-4) 

Lateralidade: É a preferência da utilização por um 

dos lados do corpo: esquerdo e direito. Hemisfério 

cerebral esquerdo. Hemisfério cerebral direito. 

 

 

 

 

Linguagem: “Pensamento discursivo” ou 

“lógico verbal” mediante qual o homem, baseando-se 

nos códigos de linguagem, é capaz de ultrapassar os 

marcos da percepção e expressar-se. “Pré-

linguagem: gritos e balbucio do bebê”. “Pequena 

linguagem: primeiras palavras e frases do bebê”.  

 

ATUALMENTE DIANTE DO MOMENTO DA PANDEMIA, COMO TRABALHAR A 

PSICOMOTRICIDADE? 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020, 

que o surto da doença causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19) constitui uma 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, o mais alto nível de 

alerta da Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. 

Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma 

pandemia. 

O afastamento das escolas, levando as crianças e os jovens a estudarem em 

casa, mostrou em muitos casos o quanto as famílias estavam até então afastadas 

da escola e do aprendizado de seus filhos. Ao terem que acompanhar mais de perto 

a rotina de estudos deles, pais e mães perceberam a necessidade de estarem mais 

próximos e inteirados do material didático, das metodologias adotadas e dos 

professores. 

Desta forma é importante lembrar que os laços entre família e escola são de 

fundamental importância para o decorrer das atividades no modelo remoto, o qual foi 

adotado pela maioria das instituições como forma de seguir o ano letivo sem que os 

alunos perdessem totalmente seu ano. A boa relação entre professores e pais 
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sempre agregou ao aprendizado e desenvolvimento do aluno, sendo que em vários 

estudos os dados mostram que alunos que tem pais presentes em sua vida 

acadêmica possuem um melhor rendimento escolar e apresentam mais dificuldades 

alunos que os pais não são presentes. Segundo Reis (2007), a escola surgiu para 

complementar a educação familiar, por isso a necessidade dos pais sempre estarem 

buscando acompanhar o desempenho educacional de seus filhos. 

Ao se discutir o estudo no modelo remoto, um dos temas levantados de 

fundamental importância a ser trabalhado com as crianças em casa foi a 

psicomotricidade. Levando em consideração que exercícios psicomotores auxiliam 

no desenvolvimento da criança assim como uma boa relação com seu ambiente 

familiar, então pensando em auxiliar tanto professores, quanto familiares e os alunos 

com seu tempo em casa, seguem algumas sugestões de exercícios psicomotores, 

baseados na obra: A Criança em Desenvolvimento: Cérebro, Cognição e 

Comportamento; Gomes (2004).  

 

EXERCÍCIOS DE ESQUEMA CORPORAL: 

 

a) Mímica: observando os movimentos realizados por um participante, tente 

adivinhar a ação ou o título de filme que ele está imitando. É bom sinalizar 

que o indivíduo não poderá emitir nenhum som, e esse exercício poderá 

ser feito com crianças, adolescentes e adultos. Você estará 

desenvolvendo a expressão corporal; 

b) Esculturas: pedir ao indivíduo que explore seu corpo reconhecendo-o e, 

após, fará o mesmo com o(s) companheiro(s) do grupo (família). Após 

esse reconhecimento pedir que esculpa com a massa ou a argila seu 

próprio corpo e o do outro à sua escolha; 

c) Adivinhação: O que é, o que é: 

 -Que fica em cima do pescoço? 

 -Que fica entre o pé e o joelho? 

 -Que fica entre os olhos e a boca? 

 O indivíduo tenta adivinhar, nomeando a parte do corpo, apontando-a ou 

movimentando-a; 
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d) Nomear partes do corpo, do corpo dos colegas (pais/irmãos), do corpo de 

bonecos; 

e) Juntar partes do corpo de um boneco em um quebra-cabeça; 

f) Desenhar uma figura humana, parte por parte. 

 

EXERCÍCIOS DE LATERALIDADE: 

 

a) Colocar mãos sobre o contorno de mãos desenhadas pela parede, direita 

sobre direita, esquerda sobre esquerda; 

b) Colocar pés sobre o contorno de pés desenhados pelo chão, direita sobre 

direita, esquerda sobre esquerda;  

c) Desenhar uma linha ou colocar um fio no chão esticado, pedindo que se 

posicione em um dos lados e, a seguir, por meio de sua solicitação, ele 

deverá se deslocar com o corpo para o lado solicitado (direita ou 

esquerda); 

d) Fazer gestos diante do espelho, imitando o educador. Colocar-se ao lado 

do indivíduo, diante do espelho e, ao levantar a parte do corpo, ele deverá 

repetir levantando o mesmo lado e nomeando (direita e esquerda); 

e) Colocar a mão direita em alguma parte corporal lado esquerdo e a mão 

esquerda em alguma parte corporal do lado direito e, por meio de algum 

aviso, fará a inversão dos lados 

f) Colocar um fio esticado verticalmente entre o teto e o chão. De frente, 

encostar o nariz e o umbigo no fio e perceber as partes do corpo que 

ficaram para fora. Fazer o mesmo de costa encostando a nuca e as 

nádegas. Sinalize os lados das sobras (direita e esquerda). 

 

EXERCÍCIOS DE COORDENAÇÃO: 

 

Coordenação dinâmica global 

a) Rolar no chão, com os pés juntos e os braços ao longo do corpo, para os 

dois lados; 

b) Engatinhar para frente e para trás, passando sobre obstáculos, por baixo 

de mesas e cadeiras, sobre caminhos marcados no chão; 



 

91 
A família no contexto de ensino e aprendizagem : perspectivas no contexto da pandemia do novo 
Coronavírus (ISBN: 978-65-88712-05-4) 

c) Andar, correr, pular, dançar, subir, 

d) Relaxar e tensionar partes do corpo; 

e) Chutar bolas de diferentes tamanhos e pesos. 

 

Coordenação visório-manual ou fina 

 

Exercícios gerais 

a) Escolher arroz ou feijão; 

b) Montar quebra-cabeça; 

c) Modelar com massa ou argila; 

d) Rasgar e amassar vários tipos de papel; 

e) Tocar piano ou outro instrumento de teclado;  

 

Exercícios específicos 

a) Recortar com o dedo; 

b) Recortar com tesoura; 

c) Colar, pintar, 

d) Perfurar, dobrar; 

e) Modular, bordar, traçar, 

f) Contornar 

 

Exercícios de coordenação visual 

a) Seguir com os olhos e a cabeça o movimento um objeto manipulado pelo 

educador, 

b) Andar ao redor de um objeto, sem desviar os olhos dele;  

c) Seguir apenas com os olhos os movimentos de baixo para cima, da direita 

para a esquerda etc. 

 

Exercícios grafomotores 

a) Passar o dedo indicador da mão dominante sobre uma reta horizontal, 

seguindo a orientação da esquerda para direita; 

b) Fazer um traçado sobre o traçado já feito e repeti-los ao lado igualmente. 

 



 

92 
A família no contexto de ensino e aprendizagem : perspectivas no contexto da pandemia do novo 
Coronavírus (ISBN: 978-65-88712-05-4) 

Exercícios de orientação temporal 

a) Marcam-se no chão duas linhas, uma de partida e outra de chegada, e os 

indivíduos ficam um ao lado do outro, atrás da linha de partida. Dado o 

sinal de inicia, o educador lança uma bola fazendo-a deslizar pelo chão na 

direção da linha de chegada, e todos os indivíduos correm de uma linha 

para outra. Todos deverão atravessar a linha de chegada antes da bola; 

b) Reproduzir ritmos variados com o próprio corpo e com objetos; 

c) Ouvir histórias, ou músicas que contêm histórias, e depois contar a 

sequência dos fatos; 

d) Ordenar cartões com figuras e formas e recompor uma história com início, 

meio e fim 

e) Tendo como referências situações de tempo, indagam-se aos indivíduos 

situações que os façam perceber a diferença entre ontem, hoje e amanhã; 

f) Decifrando sinais: cada sílaba corresponde a um sinal. Em seguida, 

decifrar a mensagem por meio da apresentação dos sinais. 

 

Exercícios de orientação espacial 

a) Pedir a todos que andam pelo ambiente, explorando-o, primeiro, com os 

olhos abertos e, depois, com os olhos fechados; 

b) Jogar amarelinha; 

c) Montar um quebra-cabeça; 

d) Obedecer às ordens, como colocar o lápis em cima da mesa, a caneta 

embaixo da cadeira etc.; 

e) Arremessar bolas em espaços determinados,  

f) Traçar uma linha entre contornos de linhas paralelas sem tocá-las. 

g) Atividades na área de comunicação e expressão 

 

Exercícios fonoarticulatórios 

a) Fazer caretas diversas; 

b) Assoprar apitos, línguas de sogra, penas, chama de vela, balão de ar etc.; 

c) Mastigação; 

d) Imitar os sons produzidos pelos bichos; 

e) Fazer bolhas de ar, 
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f) Jogar beijos. 

 

Exercícios respiratórios 

a) Inspirar pelo nariz e expirar pela boca; 

b) Inspirar profundamente com a boca fechada, expirar emitindo as vogais, 

prolongando-as, até soltar todo o ar; 

c) Assoprar o ar com força, como quem está enchendo uma bola de ar; 

d) Respirar de boca aberta, bem perto de um espelho; 

e) Fechar a boca e inspirar pelo nariz, tapar o nariz e expirar pela boca; 

f) Inspirar e expirar em etapas: inspirar duas vezes, expirar duas vezes. 

 

Exercícios de expressão verbal e gestual 

a) Contar a história de seus próprios desenhos,  

b) Formar histórias a partir de um título; 

c) Imitar algo, somente com gestos, para os colegas adivinharem o que é; 

d) Realizar passeios a pé e, depois, conversar sobre tudo o que foi 

observado, 

e) Contar o que vê em fotos ou gravuras. Começar com gravuras que 

contenham poucas gravuras; 

f) Lembrar palavras que comecem ou terminem com um som pedido. 

 

EXERCÍCIOS DE PERCEPÇÃO: 

 

Exercícios de percepção tátil 

a) De olhos abertos e, depois, fechados, sentir com as mãos, dedos e pés 

objetos diversos, pessoas e seu próprio corpo; 

b) Reconhecer colegas pelo tato. 

 

Exercício de percepção gustativa 

a) Experimentar coisas que têm e que não têm gosto;  

b) Provar alimentos em diferentes temperaturas, 

c) Provar alimentos de diferentes sabores e teores. 
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Exercício de percepção olfativa 

a) Experimentar odores fortes e fracos, agradáveis desagradáveis em 

materiais, como perfumes, sabonete, café, álcool, vinagre, chás, flores;  

b) Buscar o reconhecimento de objetos, alimentos e etc., por meio dos seus 

cheiros característicos. 

 

Exercícios de percepção auditiva 

a) Brincar de cabra-cega; 

b) Perceber os sons produzidos naturalmente pelo próprio corpo (respiração, 

batidas cardíacas); 

c) Identificar e imitar sons e ruídos produzidos por animais e fenômenos da 

natureza. 

 

Exercícios de percepção visual 

a) Identificar cores diversas; 

b) Separar objetos altos e baixos, curtos e compridos, finos e grossos, largos 

e estreitos, cheios e vazios;  

c) Agrupar objetos de acordo com suas cores e/ou formas; 

d) Descobrir o que falta e absurdos em desenhos;  

e) Marcar, entre diversas figuras, letras e números, apenas as que são iguais 

ao modelo; 

f) Encontrar figuras escondidas em um desenho. 

 

Exercícios de relaxamento 

a) Por meio da música, orientar o indivíduo (grupo ou individual) a se fazer 

relaxar. Para esse tipo de atividade, é necessário que a música seja 

instrumental. Você pode fazê-la usar a imaginação. 

b) O relaxamento pode ser induzido ou não, depende do momento e da 

iniciativa de cada grupo ou indivíduo. Poderá também usar instrumentos 

(materiais). Pode-se propor tirar os sapatos, fechar os olhos, ficar em 

silêncio. 
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INTERAÇÃO FAMILIAR NO PROCESSO EDUCACIONAL E PROPOSTAS DE 

ENFRENTAMENTO PARA O CENÁRIO PANDÊMICO34 

 

Fernanda Cristina Neidert Batista35 
Jéssica Beatriz do Prado Baum36 

 

O PAPEL DA FAMÍLIA NO PROCESSO DE EDUCAÇÃO  

 

Nos últimos anos, em toda a esfera mundial, vem crescendo a atenção para a 

participação da família no processo de aprendizagem, ou seja, lado a lado com a 

escola, como se uma complementasse a outra na construção social, moral e 

cognitiva das crianças, adolescentes e jovens. A partir dessa preocupação foram 

sendo criadas políticas públicas que visam a maior reinserção da família no contexto 

escolar, bem como, enfatizar os papeis e responsabilidades que cabem a cada uma 

dessas instituições. Aqui no Brasil, umas das primeiras iniciativas governamentais 

voltadas para os aspectos interação família-

escola foi a criação do “Dia Nacional da 

Família na Escola”, no dia 24 de abril de 2001. 

A programação do evento deveria ficar a 

critério de cada estabelecimento, e ser 

realizada a cada semestre. O espírito da 

proposta era de que se estabelecesse, nesse 

dia, um trabalho em parceria com os pais 

(NOGUEIRA, 2006). 

É importante reconhecer que o educar é uma tarefa de todos, tanto da família, 

como da escola. Dentro do ambiente familiar são construídos os primeiros laços de 

afetividade, na interação dos pais (cuidadores) com a criança. Ali são ensinadas 

                                                      
34  Material Elaborado como parte do projeto de Estágio em Psicologia Escolar, denominado: 

Psicologia Escolar Diante do Contexto da Covid-19. Projeto proposto com a alternativa de atuação 
no âmbito da educação a partir das demandas decorrentes da pandemia do novo coronavírus e das 
medidas de restrição social. Implementados pelos professores e acadêmicos do curso de Psicologia 
da Universidade do Contestado – UnC – Rio Negrinho.  

35 Mestre em Desenvolvimento Regional pela Universidade do Contestado (UnC). Docente do curso 
de Psicologia da Universidade do Contestado – UnC. E-mail fernanda.batista@unc.br.  

36 Graduanda no curso de Psicologia da Universidade do Contestado (UnC) – Campus Rio Negrinho, 
E-mail jessyca_beatryz@hotmail.com 
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crenças, regras sociais e valores morais, os quais a criança levará para si ao longo 

da vida. Daí vem a importância do afeto familiar.  

Para Goedert e Cardin (2011), é a partir do afeto, do amor e do cuidado, que 

as relações entre os pais e os filhos se tornam um núcleo de proteção e 

compreensão. Essas primeiras relações moldam e estruturam o desenvolvimento 

psíquico da criança, e a prepara para enfrentar as situações adversas da vida em 

sociedade, como mais assertividade. A falta de afeto pode tornar a criança insegura, 

agressiva e até indisciplinada. Como base para a formação da criança a família 

tende a ser um alicerce do qual tem em suas mãos o poder de moldar esses 

pequenos seres humanos que iniciam sua formação na sociedade. Deixá-los 

desprovidos, de forma que cresça carente desse afeto, pode prejudicar muito o 

desenvolvimento emocional da criança, e consequentemente, a sua aprendizagem 

no meio escolar.  

É importante lembrar, que o relacionamento entre os pais influencia 

diretamente as condutas dos filhos, pois a forma como a criança é tratada e o 

exemplo observado por esta, serve como 

aprendizagem para seus futuros 

relacionamentos de amor, amizade e trabalho. 

A observação é um importante método de 

aprendizagem, e os pais são os primeiros 

modelos das crianças, sendo assim, a família 

tem um papel decisivo no ato de educador, 

pois dela provém hábitos e comportamentos os quais serão reproduzidos e refletidos 

na escola, no trabalho e na vida em sociedade.  

Assim como primeira educadora, é indispensável que a família seja um bom 

exemplo na formação da criança como futuro cidadão. Deve contribuir para a 

socialização dos filhos em relação aos valores socialmente constituídos, ou seja, 

deve formar os filhos para a vida em sociedade. Ensinando-lhes grandes lições da 

vida como:  
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Respeitar o espaço do outro: ensinar 

seu filho a perceber o seu espaço, o seu 

corpo, os seus pertences, e que o seu 

coleguinha também tem um corpinho, tem 

seus pertences, e que para tocar, brincar ou 

mesmo falar com o outro, é necessário pedir 

permissão. Do mesmo modo essa permissão 

precisa ser dada por ele ao outro, quando necessário.  

 

Empatia: um dos desafios mais 

relatados no contexto escolar ainda é o 

bullying, ensinar seu filho a não fazer ao outro 

aquilo que não queira que façam consigo 

mesmo, é uma forma bem simples de estar 

ensinando-o a desenvolver a empatia.  

 

 

Respeitar as diferenças: viver em 

sociedade é conviver com o outro, e esse 

outro sempre será diferente de nós. Ensine 

seu filho a contemplar as diferenças. Não 

tem nada de errado em ser diferente. É 

essencial desenvolver o senso de alteridade 

em nossas crianças, promover o respeito 

mútuo desde as diferenças físicas, econômicas, intelectuais, religiosas etc. Nem 

melhor, nem pior, apenas diferente! 

 

Acatar o NÃO: muitos pais têm 

dificuldade em impor limites aos seus filhos, 

muitas vezes por não saber lidar com o 

comportamento-resposta do filho ao receber o 

NÃO. Ensinar seu filho a acatar ao NÃO, é 
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prepará-lo para a vida, é ensinar a lidar com a frustação, é ensinar que nem tudo é 

como e quando ele quer, é mostrar que o “perder”, o “não poder”, faz parte da vida e 

que ele não precisa adoecer com isso.  

 

O PAPEL DA ESCOLA NO PROCESSO DE EDUCAÇÃO 

 

Para Nobre e Sulzart (2018), a escola, como entidade socializadora, tem hoje 

a responsabilidade e uma participação fundamental na formação do caráter dos 

indivíduos. Espera-se que a escola da 

atualidade tenha a função não só de 

transmitir conhecimentos das disciplinas 

dispostas na grade curricular, mas também 

de repensar que tipo de sociedade pretende 

construir. Pensando nisso, a escola 

preocupada verdadeiramente com a 

educação global do indivíduo, deve buscar a formação de um cidadão ativo, crítico e 

agente de transformação, já que o espaço onde as crianças estão envolvidas é 

propício para o desenvolvimento de ideais, crenças e valores (RESENDE E SILVA, 

2016). 

Diante de muitas mudanças da sociedade, a escola também teve sua 

readaptação e novos olhares na concepção do educar. A preocupação apenas com 

o desenvolvimento cognitivo da criança, deu espaço para uma visão mais ampla do 

ser humano. A saúde mental e o bem-estar do aluno vêm cada vez mais, fazendo 

parte das prioridades da instituição. E para que seja possível possibilitar e visar o 

bem-estar dos alunos dentro da escola, alguns aspectos devem ser levados em 

consideração: 

 

Engajamento familiar: ter uma 

comunicação com a família do aluno, buscar 

conhecer a realidade dessa criança, para 

auxiliá-la no gerenciamento dos seus 

conflitos, juntamente com a família. Fazer com 
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que o processo de aprendizagem seja uma via de mão dupla, com ajuda mútua em 

prol do desenvolvimento da criança.  

 

Revisão métodos pedagógicos: 

flexibilizar os métodos de ensinar, 

proporcionar um ambiente saudável dentro 

de sala de aula, visando cada vez mais as 

necessidades de cada aluno na medida do 

possível.  

 

Comunicação acessível: a escola 

deve ser um espaço de informações sobre 

os diversos assuntos (educação sexual, 

bullyng, abuso sexual, política, cidadania, 

etc.). Ter formas de comunicações eficiente 

e eficazes é de extrema importância para 

que as mesmas cheguem a quem precisa 

dela, alunos, pais, equipe pedagógica e sociedade.  

 

INTERAÇÃO ESCOLA E FAMÍLIA NO PROCESSO DE EDUCAÇÃO 

 

Como vimos, tanto a família quanto a escola têm responsabilidades diferentes 

na educação do indivíduo. Muitos são os benefícios da participação da família no 

processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança. Os resultados têm mais 

ênfase, quando essa parceria entre família e a escola acontecem em conjunto, numa 

troca, uma ajudando a outra por um objetivo maior, que é o desenvolvimento global 

do indivíduo. Enquanto a escola estimula e desenvolve uma perspectiva cognitiva, 

voltada principalmente para o conhecimento, a família transmite valores e crenças e, 

como consequência, os processos de aprendizagem e desenvolvimento se 

estabelecem de uma maneira coordenada e com muito mais êxito (POLONIA; 

DESSEN, 2005). 
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Segundo Polonia e Dessesn (2005), existem alguns fatores que podemos nos 

atentar para promover uma melhora no processo de aprendizagem, tanto por parte 

da família, como também por parte da escola.  

 

Interação verbal: a comunicação entre 

pais e filhos é essencial para entender as 

demandas do seu filho em seus conflitos. 

Estabelecer um diálogo aberto, com 

participação ativa das partes e não repressivo 

é de extrema importância.  

 

 

Relacionamento afetivo familiar:propiciar 

à criança um ambiente harmônico, onde ela 

possa se sentir segura, acolhida, protegida e 

amada. É importante lembrar, que o 

relacionamento entre os pais, afeta 

diretamente a criança. 

 

Estratégias de controle e disciplina: dar 

limites à criança, além de ser saudável para a 

formação da estrutura psíquica, também é um 

valioso ensinamento social, já que estará 

ensinando-lhe a lidar com suas frustrações. 

Ensinar os filhos a resolver problemas, lidar 

com as frustrações e desenvolver uma mente flexível para novas adaptações 

sempre que necessárias. Criar uma rotina também em casa, mantendo um horário 

regular para seu filho se alimentar, tomar banho e ir para a cama, por exemplo.  
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Expectativas dos pais sobre o filho: 

observar quais são as expectativas que os 

pais estão tendo com seus filhos, avaliar se 

são adequadas para o contexto, para idade, e 

principalmente, qual é o efeito delas na 

psique da criança. 

 

 

Apoio pedagógico dos professores: 

educadores precisam constantemente reavaliar 

suas crenças referentes à educação. É preciso 

buscar, investir, dedicar-se muito, não só para 

ser uma ponte para o conhecimento, como 

também, proporcionar um aprendizado 

humanizado.  

 

ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO PARA O CENÁRIO PANDÊMICO 

 

A paralisação das atividades escolares presencias devido a pandemia do 

novo coronavírus, desde meados de março de 2020, já afetou cerca de 1,5 bilhões 

de estudantes pelo mundo, segundo relatório do Banco Mundial (INST. AYRTON 

SENNA, 2020). Com isso se instalou um grande desafio para os profissionais da 

educação, manter a qualidade de ensino no distanciamento social, procurando 

estratégias que minimizem os impactos negativos na aprendizagem do aluno. Umas 

das alternativas encontradas foi o ensino remoto, necessário para manter o vínculo 

dos estudantes com a escola, ajudando a diminuir as taxas de abandono e evasão 

no retorno. 

Dentre as dificuldades encontradas nesse novo cenário pandêmico, a 

dificuldade em relação à configuração geográfica e socioeconômica dos alunos afeta 

de forma significativa esse novo modelo educacional, já que há uma parcela de 

alunos que não possuem acesso à internet ou ainda moram no perímetro rural 

(SILVEIRA, 2020). Outros fatores como, dificuldades de adaptação com recursos 

tecnológicos, falta de professores e profissionais da educação capacitados, 
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dificuldades legislativas em relação ao cumprimento do calendário escolar e 

disciplinar, formas de avaliação a aprovação flexíveis, configuram uma situação 

desafiadora para toda a comunidade escolar (SEBRAE, 2020). 

Diante disso, podemos pensar em algumas estratégias de enfretamento, 

visando melhor adaptação e melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, e 

colaborando para o enfrentamento do cenário pandêmico juntos! 

 

Priorizar o ensino visando a 

manutenção da saúde mental dos 

alunos, pais e corpo docente 

Desenvolver atividades que priorizem o 

aprendizado leve, divertido, interativo, tornando a 

atividade produtiva, dinâmica e gostosa de realizar. 

Para isso podemos abusar da criatividade e dos 

recursos tecnológicos disponíveis, bem como com 

a ajuda, participação e interação da família para 

realização conjunta das atividades, principalmente 

para o ensino básico fundamental.  

Educar pais e alunos sobre a 

necessidade do distanciamento social 

Além de ser uma iniciativa mundial a questão do 

distanciamento social, a escola também pode 

reforçar a importância dessa ideia dentro das 

famílias, auxiliando dessa forma, as ações de 

utilidade pública visando alcançar os objetos 

conjunto com a saúde pública com maior êxito.  

Reavaliar a grade curricular 

Como a dinâmica de ensino mudou, uma nova 

configuração de organização curricular deve ser 

revista, apontando as prioridades de ensino.  

Expandir a comunicação com a 

família 

Aplicativos como o WhatsApp, Facebook, Skype, 

podem facilitar e aproximar a interação com os pais 

e alunos. 

Disponibilizar conteúdo aos que 

alunos que encontram dificuldades ao 

acesso virtual. 

Encontrar formas alternativas para disponibilizar os 

conteúdos, como pdf, pendrive, material impresso, 

atividades complementares em casos de 

necessidades específicas. Afim de democratizar e 

assegurar o direito do ensino para todos.  

Manejo de expectativas 

Ter um diálogo claro e aberto com os pais, é 

fundamental para alinhar as expectativas e 

objetivos da aprendizagem nessa nova 

configuração.  

Período pós pandemia 

Avaliar a necessidade de apoio das disciplinas 

lecionadas no modo de ensino remoto, em forma 

de revisão ou intensivo, após o período pandêmico.  

 

Com a ajuda e colaboração de todos, conseguiremos passar essa fase 

desafiadora em todos os aspectos, minimizando os impactos negativos, mantendo a 
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saúde física e mental, e fortalecendo a relação família-escola. É nos momentos de 

crises, que podemos encontrar oportunidades de mudanças para velhas 

problemáticas.  
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