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RESUMO 

 

No ano de 2020 em que enfrentamos uma pandemia mundial da COVID-19 (Sars- 
Cov-2) o ensino fundamental precisou passar por diversos desafios para alfabetizar 
remotamente. Este trabalho objetiva compreender a atuação de professores 
alfabetizadores diante das dificuldades já sentidas no processo de alfabetização em 
sala de aula, agora por meio de aulas remotas. Teve como caminhos metodológicos 
a pesquisa exploratória, pois busca analisar de que maneira os professores 
alfabetizaram remotamente, coletando dados por meio de questionário. Para que 
esse trabalho se desenvolvesse de forma sólida, vários autores como por exemplo, 
Oliveira, Tardif, Soares, entre outros trabalhados no curso de Pedagogia 
contribuíram fundamentando teoricamente o tema alfabetização. A partir das 
entrevistas realizadas com as professoras alfabetizadoras, pode-se perceber que 
mesmo com dificuldades e desafios encontrados para alfabetizar remotamente elas 
não deixaram de buscar novos recursos para dar continuidade à alfabetização de 
seus alunos, procurando sempre dar o seu melhor. 
 
Palavras-chave: Alfabetização. Aulas remotas. Escola. Família. 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

In the year 2020 when we face a global pandemic of COVID-19 (Sars-Cov-2), 

elementary education had to go through challenges to remotely literate. This work 

aims to understand the role of literacy teachers in face of the difficulties already felt in 

the literacy process in the classroom, now through remote classes. It had exploratory 

research as methodological paths, as it seeks to analyze the way that teachers 

learned to read remotely by collecting data through a questionnaire. In order for this 

work to develop in a solid way, several authors such as Oliveira, Tardif, Soares, 

among others worked in the Pedagogy course, contributed theoretically grounding 

the theme of literacy and from the discoveries made as literacy teachers, it can be 

seen that even with difficulties and challenges found to remotely teach literacy they 

are not criteria of looking for new resources to continue the literacy of their students, 

always trying to do their best. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como temática “A Atuação de Docentes na 

Alfabetização em aulas remotas: Ano 2020”, embasado na situação em que 

professores tiveram o desafio de lecionar remotamente, devido à grande pandemia 

mundial da COVID-19. Situação que se prolongou durante todo o ano de 2020. 

Dessa forma, depara-se com muitos questionamentos, muitas dúvidas e 

incertezas, cuidados e receios, isolamento e distanciamento social, para preservar a 

vida humana. Em relação à alfabetização inicial, os questionamentos e inseguranças 

foram muitos, pois as aulas foram mantidas de forma totalmente remota. Assim 

surge o seguinte problema de pesquisa: de que forma os docentes que trabalham 

com a alfabetização estão realizando as práticas pedagógicas em aulas remotas?  

Ao definir a temática da pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso, 

imediatamente realizou-se  conversa informal, com duas professoras da 

alfabetização partindo dos seguintes pressupostos:  

a) As aulas realizadas totalmente remotas estão apresentando, diariamente 

para muitos professores, um grande desafio em relação aos novos 

recursos tecnológicos. 

b) É preciso aproveitar esse momento para aumentar o vínculo das famílias e 

da escola, assim, fazer com que os pais estejam mais presentes na 

educação de seus filhos. 

c) Os professores estão trabalhando muito mais em casa do que antes, 

quando atuavam presencialmente na escola, sendo cobrados ainda mais 

em suas atividades do que dentro da sala de aula, e como os alunos estão 

reagindo? 

d) As famílias dos educandos estão tento uma nova visão dos professores e 

valorizando o trabalho realizado com os alunos. 

As conversas com estas duas professoras, fortaleceram a escolha da 

temática e o objetivo geral deste trabalho foi “Compreender a atuação de 

professores alfabetizadores diante das dificuldades já sentidas no processo 

alfabetização em sala de aula, agora por meio de aulas remotas”. Para dar conta do 

objetivo geral foram traçados os seguintes objetivos específicos: entender como está 

acontecendo o ensino, no primeiro ano do ensino fundamental, por meio de aulas 

remotas e como a escola está lidando com esta situação; acompanhar com as 
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professoras, o envolvimento das famílias e conjuntamente dos alunos; identificar 

quais as dificuldades encontradas pelos professores para trabalhar remotamente; e 

descrever como está sendo desenvolvida a psicogênese da língua escrita por 

docentes. 

Na conversa realizada com essas professoras, que atuam com turmas do 

primeiro ano do ensino fundamental, foi questionado como estão acontecendo às 

aulas remotas, como estão realizando e se está havendo retorno das atividades e na 

aprendizagem dos educandos. 

Para ilustrar estas questões, a professora nº 1 relatou que no começo da 

pandemia, no mês de março de 2020, realizou as atividades dos alunos com auxílio 

de livros didáticos e foi criado um grupo em WhatsApp com toda a turma para serem 

passadas as orientações para os responsáveis. No mês de abril a professora 

começou a realizar as atividades para os alunos com materiais impresso. A retirada 

dos materiais é realizada na escola pelos pais e/ou responsáveis, uma vez na 

semana. Importante deixar claro que as conversas com os pais ou responsáveis, 

continuaram nos grupos de WhatsApp. 

Essa mesma professora, começou a gravar vídeos ministrando aula para os 

alunos, passado instruções das atividades e postando no grupo de pais e 

responsáveis, para todos terem acesso ao material. A docente ainda está realizando 

formação no Google sala de aula e relata estar sendo um grande aprendizado para 

ela e também para os alunos. 

Obteve retorno dos alunos. Somente um teve problemas em acompanhar as 

atividades, sendo que os demais estão participando das atividades propostas.  

A professora relata, ainda, que está realizando com os alunos o teste da 

psicogênese através do aplicativo Google Meet. Diariamente realiza o teste com dois 

ou três alunos individualmente, onde realiza os ditados e toma a leitura deles, conta 

também que está sendo muito emocionante conseguir olhar para seus alunos, 

enxergar os rostinhos de cada um. 

Depois que realizar os testes da psicogênese com cada aluno, e saber quais 

os níveis que cada um se encontra a professora começa a planejar as atividades de 

acordo com cada nível da criança e  separar por grupos os alunos no aplicativo 

Google Meet onde serão realizadas as atividades. 

A professora n° 2 relata que está realizando o planejamento semanal das 

aulas e trabalhando por níveis de alfabetização, envia as atividades diferenciadas 
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por cada nível em que os alunos se encontram. Para verificar os níveis de 

alfabetização, está realizando a leitura juntamente com as crianças, também pelo 

aplicativo Google Meet, pede para que os alunos soletrem as palavras que são 

oferecidas, por exemplo, GATO e o aluno precisará soletrar a palavra.  

Relata que as crianças que estão fazendo todas as atividades e 

acompanhando as aulas no Google Meet, estão muito bem em relação à 

alfabetização e à leitura e escrita. Em relação às crianças que não estão 

acompanhando e não estão fazendo as atividades, estacionaram o desenvolvimento 

em relação à alfabetização.  

A professora dividiu em dois grupos, em um deles ela retoma somente a 

leitura, reconhecimento e som de cada letra onde explora bastante a questão da 

leitura, este grupo é o que teve mais atraso em relação ao restante da turma.  

O outro grupo seguiu tendo as atividades normalmente, lembrando sempre 

que diminuiu o número de atividades. Em relação ao planejamento, relata que está 

trabalhando mais, pois faz o planejamento semanal, porém durante cada aula 

observa como o aluno está se desenvolvendo então se ele está com dificuldade em 

algumas palavras ou letras ela refaz o planejamento para que fique adequado a 

cada aluno.  

A docente está realizando videoaulas diariamente e está encontrando 

bastante dificuldades em gravar os vídeos, grava os vídeos várias vezes para que 

fique fácil das crianças entenderem as atividades propostas, conta também que 

precisa formatar esses vídeos de forma que não fique pesado para ser enviado. 

Em relação ao retorno das atividades por parte dos alunos, relata que os pais 

gravam vídeos e tiram fotos dos alunos realizando as atividades e mandam para a 

professora no WhatsApp privado! 

Desta forma, pesquisar as práticas de alfabetização nestes dias pandêmicos, 

se torna difícil aos professores que  não possuem experiências, tão pouco 

conhecimentos para atuarem com as tecnologia. Desse modo, é necessário que o 

aluno tenha a autonomia de falar e não somente ouvir, num processo novo1 de 

ensino-aprendizagem, mas de forma remota. 

                                            

1 Processo totalmente novo, no contexto do ensino-aprendizagem escolar, pois estamos falando em 
primeiro ano do ensino fundamental. No RS nunca foi ministrado na modalidade EAD ou remota, para 
crianças. 
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Ao realizar uma pesquisa precisa considerar todos os cuidados e rigores 

metodológicos do caminho a percorrer, para segurar as condições do processo de 

produção do conhecimento cientifico.  

 A presente pesquisa é de caráter qualitativo exploratório. Tendo por objetivo 

aprimorar hipóteses, validar instrumentos e proporcionar familiaridade com o campo 

de estudo. Constitui a primeira etapa de um estudo mais amplo, e é muito utilizada 

em pesquisas cujo tema foi pouco explorado, podendo ser aplicada em estudos 

iniciais para se obter uma visão geral acerca de determinados fatos (GIL, 2002). 

O trabalho será desenvolvido com professores alfabetizadores em escolas 

públicas de São Luiz Gonzaga-RS, de livre participação, para que se possa entender 

como foi realizado este processo de ensino remoto, durante o ano de 2020, em que 

vive-se  com isolamento e/ou distanciamento social. 

Assim,  foram encaminhados questionários para professores para que se 

possa entender como estão acontecendo as aulas 100% remotas e por meio delas 

entender como os familiares e alunos estão se sentindo em meio tudo isso, 

denominado  “novo normal”.  

O trabalho segue as normas de apresentação de trabalho monográfico que 

consta no Manual para Publicação de Trabalhos Acadêmicos e Científicos da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O ano de 2020 apresentou-se carregado de incertezas e de fortes 

modificações no convívio social. Quando se refere à educação, as alterações foram 

imensas e as responsabilidades maiores ainda, se é que isso é possível. As escolas 

tiveram que fechar imediatamente e professores se reinventarem (termo muito usado 

neste ano de 2020) para continuarem ministrando aulas, até para manter os vínculos 

mínimos com as turmas. 

 

No que diz respeito à Educação, conforme a Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), sabemos que a 
crise causada pela Covid-19 resultou no encerramento das aulas em 
escolas e em universidades, afetando mais de 90% dos estudantes do 
mundo (UNESCO, 2020).  

 

As aulas remotas surgiram de forma urgente devido à pandemia da COVID – 

19, já no inicio do ano letivo de 2020, e foram buscando caminhos e amparadas por 

decretos governamentais federias, estaduais e municipais, visando contemplar a 

LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, principalmente no 

tocante as horas aulas exigidas, respeitando as deliberações dos municípios e 

estados.  

A pandemia obrigou os países a se reorganizarem e o Brasil publica a Lei 

13.979 de 6 de fevereiro de 2020 que “Dispõe sobre as medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do  

Coronavírus responsável pelo surto de 2019”. Após, vários decretos, portarias, 

pareceres foram emitidos buscando orientar as decisões que deveriam ser tomadas 

para evitar a propagação do coronavírus. 

 A Medida Provisória N° 934, de 1º de abril 2020, “Estabelece normas 

excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior 

decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde 

pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020”. 

Para validação das aulas remotas, em substituição as aulas presenciais nas 

universidades, o MEC editou a Portaria 544 de 16 de junho de 2020, que “Dispõe 

sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto 

durar a situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19, e revoga as Portarias 

MEC nº 343, de 17 de março de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979compilado.htm
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12 de maio de 2020”. Com esta medida, as IES foram estudando a forma mais 

segura de retornar.   

Partindo de uma série de incertezas, dessa forma pensando na vida escolar 

dos alunos, as redes de ensino optaram por postar atividades respeitando o horário 

em que os alunos frequentavam presencialmente as aulas, porém, antes disso 

acontecer foi preciso um grande esforço da gestão escolar e das mantenedoras para 

que avanços acontecessem na formação de professores para o uso dessas 

tecnologias em pouquíssimo tempo. Alguns destes docentes já são familiarizados 

com essas novas tecnologias, mas muitos tiveram que aprender rapidamente, o que 

demonstra, no meu sentir, o grande desejo de continuarem atuando e participando 

da vida escolar e das crianças. 

Se no Ensino presencial o papel do professor é fundamental, no Ensino 
remoto isso, provavelmente, também seria o caso, desde que este tivesse 
familiaridade com tecnologias e técnicas eficazes de Ensino a distância. No 
caso concreto, isso resultará na manutenção ou ampliação das 
desigualdades, dada a impossibilidade de desenvolver estratégias mais 
genéricas e robustas, no curto prazo, para suprir as carências no setor 
público (OLIVEIRA, 2020). 

É de se pensar que nem sempre todas as crianças irão acompanhar no 

horário correto, pois muitas delas precisam do auxílio dos familiares, levando em 

conta que nem todos os alunos foram privilegiados social e financeiramente, alguns 

não tem acesso à internet e nem mesmo equipamentos para acesso, sendo assim 

cada família pode ajustar as atividades a sua realidade. 

 

Não menos importante é a questão da desigualdade socioeconômica 
brasileira no contexto educacional. A literatura tem mostrado que em 
qualquer país é difícil reduzir desigualdades entre grupos de alunos ao 
longo das séries escolares (HECKMAN; MASTEROV, 2007 ; HIPPEL; 
HAMROCK, 2019).  

  

 

Por muito tempo se teve uma ideia formada de que a família pouco se 

importava com a aprendizagem dos alunos, que deixavam por conta somente dos 

professores, mas, neste ano de 2020 onde tudo foi radicalmente modificado essa 

relação de família e escola foi completamente essencial, e pode-se perceber que 

não somente os professores se empenharam, mas a família também está realizando 

um lindo trabalho com a aprendizagem de seus filhos. 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-40362020000300555&script=sci_arttext#B40
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-40362020000300555&script=sci_arttext#B42
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-40362020000300555&script=sci_arttext#B42
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Certamente não são todas as famílias que puderam estar presentes neste 

momento com as crianças porém, estão realizando o seu melhor todos os dias. 

Muitos pais e responsáveis talvez não tivessem a consciência de como a 

rotina das crianças é essencial em seu aprendizado, tirar um tempo com eles para 

ler, brincar e fazer suas atividades é de grande importância na alfabetização.  

O primeiro ano do ensino fundamental é muito esperado pelos pais e pelas crianças, 

é onde eles irão aprender a ler, escrever, socializar e entender o mundo e a 

sociedade onde vivem, e os pais tiveram papel fundamental neste momento de 

muitas descobertas e aprendizagens. A leitura e a escrita, no mundo altamente 

letrado que se vive, geram grandes expectativas nas famílias e, principalmente, nas 

crianças. 

Segundo Sorares (2004, p.16): 

 

Letrar é mais que alfabetizar, é ensinar a ler e a escrever dentro de um 
contexto onde a leitura e a escrita tenham sentido e façam parte da vida do 
aluno. Segundo o dicionário Aurélio, letrado é aquele “versado em letras, 
erudito”, enquanto que iletrado é “aquele que não tem conhecimentos 
literários” e também o “analfabeto ou quase analfabeto. 

 

A pandemia do novo coronavírus possibilitou a muitas famílias estar mais 

perto de seus filhos e dessa forma, entendê-los um pouco mais. O desenvolvimento 

geral das crianças é rápido o que leva aos pais e responsáveis, que trabalham fora 

de casa, perderem parte importante de seu crescimento, e a realidade vivida hoje, é 

um momento para aproveitar e criar um laço afetivo, boas memórias e lembranças, 

pois para eles também não foi fácil à mudança da rotina.  

No que tange a rotinas quem mais teve seu cotidiano alterado dentro de um 

contexto profissional, foram os professores. 

 

2.1 URGÊNCIAS NA FORMAÇÃO DOCENTE PARA ATUAR DE FORMA REMOTA 

 

Com o início da pandemia toda gestão escolar passou por constantes 

transformações. Os professores tiveram que criar novas formas de lecionar para que 

o processo de ensino-aprendizagem acontecesse remotamente. 

Não somente os alunos e pais apresentaram dificuldade nesta nova rotina em 

casa, com os professores não foi diferente, também encontraram dificuldades, 
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muitos  recém se familiarizando com a nova tecnologia, outros já estavam mais 

acostumados. Tardif fala: 

 

O professor aprende a ensinar fazendo o seu trabalho. Noutras palavras, o 
saber dos professores não é um conjunto de conteúdos cognitivos definidos 
de uma vez por todas, mas um processo em construção ao longo de uma 
carreira profissional no qual o professor aprende progressivamente a 
dominar seu ambiente de trabalho ao mesmo tempo em que se insere nele 
(TARDIF, 2012, p.14). 
 

Assim pode-se refletir que nesse período de pandemia, onde todos tiveram 

que trabalhar de suas casas, planejar aula, gravar vídeos, mandar atividades, está 

sendo um desafio para os professores, buscando aprender, para ensinar, “O saber 

dos professores depende, por um lado, das condições concretas nas quais o 

trabalho deles se realiza, e, por outro, da personalidade e da experiência profissional 

dos próprios professores” (TARDIF, 2012, p.16). 

A formação desses professores continuará além da pandemia, nada do que 

foi anterior a isso irá voltar, tanto que muito se fala do “novo normal”. As incertezas 

do que irá mudar ou continuar da mesma forma permanece em pensamentos 

diariamente. Uma coisa é certa, os professores estão preparados para o que pode 

acontecer, afinal sempre estiveram. Neste ano eles mostraram que o amor pela 

educação e o profissionalismo vai muito além do somente trabalhar. 

Ao revisarmos o que Tardif aponta, em relação aos saberes docentes, vamos 

perceber que muitos foram os saberes envolvidos, mas para além, houve a busca de 

especialização em aulas totalmente remotas. 

 

Os saberes que servem de base para o ensino, tais como são vistos pelos 
professores, não se limitam a conteúdos bem circunscritos que dependem 
de um conhecimento especializado. Eles abrangem uma grande diversidade 
de objetos, de questões, de problemas que estão todos relacionados com 
seu trabalho. Além disso não correspondem, ou pelo menos muito pouco, 
aos conhecimentos teóricos obtidos na universidade e produzidos pela 
pesquisa na área da Educação: para os professores de profissão, a 
experiência de trabalho parece ser a fonte privilegiada de seu saber-ensinar 
(TARDIF, 2002, p. 61). 

 

O trabalho dos professores neste período pandêmico foi acontecendo 

gradativamente, tanto para eles quanto para os alunos, em um desafio permanente. 

As aprendizagens para lecionar remotamente foram ganhando mais segurança com 

o passar dos dias, os alunos que no início das aulas online eram poucos, 

aumentaram de forma gradativa acompanhando as atividades. 
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As escolas de ensino presencial tiveram que reformular todas as suas formas 

de ensino, alterando o processo de ensinar e aprender, e para que se tenha uma 

boa aprendizagem remota foi necessário que aprendessem e percebessem, no dia a 

dia, que as aulas devem ser planejadas muito antecipadamente, pensando em todas 

as dificuldades que os alunos possivelmente encontrarão.  

Nesse tempo de ensino remoto foi essencial à escola e a família saber de 

suas responsabilidades diante dos alunos, os professores precisaram não somente 

priorizar o ensinar e aprender para seus alunos, mas primeiramente aos pais, ou 

seja, é uma ligação tão forte, que em nenhum outro momento anterior a pandemia, 

havia acontecido. Inaugurando um tempo de apoio e presença das famílias, mesmo 

que obrigatória pelas circunstâncias, no processo de ensino e aprendizagem.  

 

Não podemos esquecer que saúde física e saúde mental andam juntas. A 
duração prolongada do confinamento, a falta de contato pessoal com os 
colegas de classe, o medo de ser infectado, a falta de espaço em casa – 
torna o estudante menos ativo fisicamente do que se estivesse na escola –, 
e a falta de merenda para os alunos menos privilegiados são fatores de 
estresse que atingem a saúde mental de boa parte dos estudantes da 
Educação Básica e das suas famílias. Estimular a solidariedade, a 
resiliência e a continuidade das relações sociais entre educadores e alunos 
nesse período é fundamental, pois ajuda a minorar o impacto psicológico 
negativo da pandemia nos estudantes. Agora, importa prevenir e reduzir os 
níveis elevados de ansiedade, de depressão e de estresse que o 
confinamento provoca nos estudantes em quarentena (MAIA; DIAS, 2020).  

 

 

É muito importante não só para os professores, mas para as crianças terem o 

contato físico, a troca de ideias com os docentes e os colegas, para que se tenha 

uma aprendizagem mais significativa. 

Mas e os alunos? Estão aprendendo? Está é uma pergunta que não pode se 

deixar passar.  

  

2.1.1 Como os alunos e pais estão acompanhando a alfabetização remota 

 

O acompanhamento dos alunos neste momento de aulas remotas é um dos 

fatores de grande relevância, além de que se os pais ou responsáveis se mostram 

interessados em seu aprendizado, isso torna mais significativo para quem aprende. 

A escola foi para dentro de casa (seja pela internet, seja pelos materiais impressos e 

entregues para serem realizados em casa) e as famílias passaram a acompanhar 
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todo o processo, sendo também responsáveis pelas aprendizagens de ler e escrever 

que acontecem no primeiro ano do ensino fundamental.  

Neste sentido a urgência de aprender a atuar com o ensino remoto foi 

fundamental para as práticas docentes. E, repetindo um clichê midiático: os 

professores tiveram que se reinventar. Mas, e os alunos? Estão aprendendo?  

 

Quando se propõe nova situação ao educando, seu organismo (mente) já 
está funcionando (repetição) com determinada estrutura. O problema, pois, 
é fazê-lo ‘receber’ a nova situação (encontrar o esquema de assimilação) e 
provocar o desequilíbrio que leva ao esforço de reequilibração 
(acomodação) (PIAGET, apud LIMA, 1984, p. 37-38). 

 

Não se pode esquecer que nem todos os alunos das escolas públicas terão 

possibilidade de receber atividades igualmente, como por exemplo, em chamadas de 

vídeos, ou, até mesmo para realizar atividades lúdicas, pois muitas famílias não têm 

condições de estar comprando materiais para seus filhos, como por exemplo massa 

de modelar, cartolina, tintas, etc. Precisa-se conhecer a realidade do educando e 

das famílias. Vigotski, 2000, p. 58, afirma: 

 

O estímulo à leitura deve ocorrer não somente na sala de aula, como 
também no contexto familiar, uma vez que a família é a base para a 
formação do ser humano. A criança aprende e se desenvolve com o meio 
em que está inserido, caso não haja interesse pelos pais, os filhos também 
terão dificuldades em despertar interesse pelos livros. 

 

Para as crianças é de grande valia que tenham o acompanhamento e 

incentivo dos pais enquanto acessam os materiais a serem estudados, para que se 

tenha um melhor aprendizado seria essencial que os pais mantivessem o horário 

habitual das crianças, como por exemplo: a hora certa de levantar, alimentar-se, 

vestir-se e então partir para seus estudos como de costume. 

Anterior à pandemia, as crianças eram bastante ativas, pois estavam sempre 

em grupos, com brincadeiras permanentes entre seus pares, que exigiam presença 

física nos espaços escolares. Também participavam de várias atividades extras fora 

da escola, o que exige neste momento pandêmico, que os pais ou responsáveis 

prestem atenção nos sinais que os filhos apresentam neste isolamento ou 

distanciamento social. Ou seja, é muito importante os pais ou responsáveis 

observarem de que forma as crianças estão reagindo nas atividades escolares sem 

as atividades extras que antes faziam parte de suas rotinas. 



21 

 

Um dos fatores importantes para um bom aprendizado dos alunos é respeitar 

o tempo de descanso, intervalo e brincadeiras assim como na escola, para que a 

criança não se sinta sobrecarregada com as atividades remotas. 

Em março, mês que chegou o novo coronavírus no Estado houve grandes 

mudanças iniciando o isolamento social. O isolamento social foi uma das medidas 

tomadas para conter o avanço da doença, dessa forma mantendo o maior número 

de pessoas possíveis dentro de suas casas. No mês de maio passamos pelo 

distanciamento social diminuindo o convívio e a interação de pessoas, dificultando o 

contagio da doença. 

O distanciamento social se torna difícil quando se tem crianças em casa. Para 

os pequenos, é muito importante manter o relacionamento com outras pessoas, 

porém, é preciso criar novas maneiras de ensinar a se relacionar mantendo o 

distanciamento. 

Com a chegada da doença, além da questão gravíssima de saúde pública, o 

mercado de trabalho foi diretamente afetado, atingindo especialmente as pequenas 

empresas e famílias de baixa renda, que vivem em situações de risco, precárias, 

levando muitas pessoas a perderem seus empregos e assim passando por diversas 

dificuldades. Quanto mais vulnerável as famílias mais expostas elas ficaram neste 

momento de pandemia. 

Lavar as mãos frequentemente com água e sabão, fazer o uso de álcool em 

gel, usar máscaras para conter o vírus não estão ao alcance de muitas famílias. 

Condições financeiras e sociais precárias auxiliam para que fiquem mais vulneráveis 

ao contágio do vírus. Com isso aumenta as dificuldades de alfabetização no primeiro 

ano do ensino fundamental, como foi dito anteriormente os educandos precisam 

interagir e socializar com professores e colegas para que tenha uma aprendizagem 

mais significativa. 

 

2.2 AULAS REMOTAS NA ALFABETIZAÇÃO 

 

A alfabetização é a parte mais importante na vida escolar, pois vive-se  num 

mundo letrado e é preciso despertar nas crianças o gosto pela leitura e escrita. 

Porém, nesse ano de 2020 os professores alfabetizadores se encontraram com um 

grande desafio, que é, alfabetizar remotamente. Tema que ainda não configura em 
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nossas teorizações, é algo novo e desejamos, momentâneo e necessário. Segundo 

Ferreiro (1999, p. 47): 

 

A alfabetização não é um estado ao qual se chega, mas um processo cujo 

início é na maioria dos casos anterior a escola, ou seja, a criança começa a 
ser alfabetizada no ambiente familiar e no convívio social, comunitário, e 
não termina ao finalizar a escola primária. 

 

A alfabetização não só exige afetividade, mas também muitos outros fatores 

como, por exemplo, interação, relações diretas, conversas, carinhos, toques de 

mãos e corpos, com jogos, brincadeiras, leituras, livros e materiais que auxiliam no 

ensino aprendizagem. Vigotski (2007 apud CUNHA 2012, p.40) diz que:  

 

No brincar, a criança projeta atividades adultas da sua cultura, que 
pressupõem seus futuros valores. A socialização, mediante a instrução 
escolar, cria a zona de desenvolvimento proximal que é a distância entre o 
que a criança e capaz de realizar de forma autônoma e o que ela faz em 
colaboração com os outros É na escola que o aprendente começa a adquirir 
as habilidades necessárias para sua autonomia e participação social. 

 

Não podemos esperar também que a família se comporte como em uma sala 

de aula, pois casa não é escola, por isso, é preciso que antes de todo esse processo 

se tenha uma conversa direta com pais ou responsáveis das crianças. Eles não são 

professores, então de certa forma, é preciso ter mais paciência e propor atividades 

para que eles também consigam realizar com os alunos em suas casas. 

Quando os familiares começam a incentivar suas crianças, a ler juntamente 

com elas, as mesmas vão se familiarizando com a leitura, ampliam seu vocabulário e 

seu repertório cultural não somente a leitura de palavras mas também da leitura de 

mundo. 

 Desta forma neste período pandêmico estamos aprendendo e conhecendo 

novas tecnologias e maneiras de se ensinar, de acordo com Bordenave “a 

participação não se aprende pela leitura de textos, nem assistindo conferências ou 

preleções. Ela se aprende PARTICIPANDO” (1984, p.57, In.: DALMÁS, 1994, 

p.190). 

Assim pode se entender que não aprendemos apenas assistindo, mas sim, 

interagindo com os professores e colegas. Desta mesma forma acontece com as 

crianças, é preciso à interação juntamente dos colegas e professores, na escola e 

nas salas de aulas. 
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Há algo mais proveitoso na escola do que o fato de ela proporcionar uma 
variedade de oportunidades de uso da linguagem? Se o professor é capaz 
de oferecer uma ajuda efetiva quanto a diversidade das situações de uso, a 
criança poderá aprender, por meio desse uso, as regras de funcionamento 
da linguagem escrita (TEBEROSKY, 1991, p.15). 

 

O ensino remoto tornou-se a única opção para que as escolas continuassem 

suas atividades. E neste sentido é que muito se ouve, em todas as mídias e 

reinvenção profissional: atuar de forma totalmente remota. 

Reforçando que as atividades remotas são uma solução para manter as aulas 

temporariamente e que tem como ferramenta a internet. Esse modo surgiu para que 

os alunos não fossem prejudicados e continuassem com suas aulas de forma 

diferenciada, ou seja, esse modelo é pensado para atividades temporárias, já o 

ensino a distância (EAD) tem uma estrutura planejada para o ensino totalmente à 

distância.  

Importante deixar claro as diferenças entre as modalidades presencial e a 

distância. As atividades remotas são aplicadas de acordo com o horário de aula dos 

estudantes, já o modo EAD é basicamente atividades postadas e realizadas com 

auxílio de tutores e recursos de tecnologias. 

 

2.3 ALFABETIZAÇÃO NO CURRÍCULO ESCOLAR  

 

Devido a grande pandemia da COVID-19, começamos a nos questionar 

bastante em relação à educação, principalmente, aos anos inicias, alfabetização. A 

alfabetização é a base para que a criança tenha um bom desempenho, durante a 

sua trajetória escolar. A BNCC diz: 

 

No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, os componentes curriculares 
tematizam diversas práticas, considerando especialmente aquelas relativas 
às culturas infantis tradicionais e contemporâneas. Nesse conjunto de 
práticas, nos dois primeiros anos desse segmento, o processo de 
alfabetização deve ser o foco da ação pedagógica. Afinal, aprender a ler e 
escrever oferece aos estudantes algo novo e surpreendente: amplia suas 
possibilidades de construir conhecimentos nos diferentes componentes, por 
sua inserção na cultura letrada, e de participar com maior autonomia e 
protagonismo na vida social (BRASIL, 2019, p. 63). 
 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) não é um currículo, mas um 

orientador curricular para as escolas. Desta forma, pode se afirmar que, aprender a 
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ler e escrever amplia possibilidades de construir conhecimentos, abre novos 

horizontes para que criança se insira no meio social tendo autonomia. De acordo 

com Soares (2008, p.14): 

 

A alfabetização desenvolve-se no contexto de e por meio de práticas sociais 
de leitura e de escrita, isto é, através de atividades de letramento, e este, 
por sua vez, só se pode desenvolver no contexto da e por meio da 
aprendizagem das relações fonema-grafema, isto é, em dependência da 
alfabetização. 

 

 Assim por meio de suas práticas sociais as crianças estarão assimilando a 

leitura e a escrita.  

Ninguém estava preparado para receber uma pandemia, as secretarias, 

diretores, professores precisaram de muita criatividade para poder chamar a atenção 

dos alunos, tudo é muito novo não só para os educadores mas principalmente para 

as crianças, não ir para a escola todos os dias, sair completamente da rotina de 

alguma forma acaba prejudicando no ensino aprendizagem. 

Freire (2011, p.18) aponta: 

 

O preparo científico do professor ou da professora deve coincidir com sua 
retidão ética. É uma lástima qualquer descompasso entre aquela e esta. 
Formação cientifica, correção ética, respeito aos outros, coerência, 
capacidade de viver e aprender com o diferente, não permitir que o nosso 
mal-estar pessoal ou a nossa antipatia com relação ao outro nos façam 
acusá-lo do que não fez são obrigações a cujo cumprimento devemos 
humilde mas perseverantemente nos dedicar. 

 

Com isso, em meio ao caos da mudança, é indispensável na prática 

pedagógica que os professores mantenham sua ética e ações, acompanhando o 

ritmo de cada aluno e ao mesmo tempo motivando para as aprendizagens escolares. 

Respeitar os alunos neste momento é muito importante, ter compromisso com suas 

atividades e planejamento das aulas, assim aprendendo todos os dias com suas 

experiências em tempos de aulas remotas. 

É importante entender que a alfabetização em si, não se inicia no primeiro 

ano do ensino fundamental, mas, é uma sequência do que se estava aprendendo na 

vida, na pré-escola e que terá continuidade nos seguintes anos. 

 

Em síntese, o que se propõe é, em primeiro lugar, a necessidade de 
reconhecimento da especificidade da alfabetização, entendida como 
processo de aquisição e apropriação do sistema da escrita, alfabético e 
ortográfico; em segundo lugar, e como decorrência, a importância de que a 
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alfabetização se desenvolva num contexto de letramento – entendido este, 
no que se refere à etapa inicial da aprendizagem da escrita, como a 
participação em eventos variados de leitura e de escrita, e o consequente 
desenvolvimento de habilidades de uso da leitura e da escrita nas práticas 
sociais que envolvem a língua escrita, e de atitudes positivas em relação a 
essas práticas; em terceiro lugar, o reconhecimento de que tanto a 
alfabetização quanto o letramento têm diferentes dimensões, ou facetas, a 
natureza de cada uma delas demanda uma metodologia diferente, de modo 
que a aprendizagem inicial da língua escrita exige múltiplas metodologias, 
algumas caracterizadas por ensino direto, explícito e sistemático – 
particularmente a alfabetização, em suas diferentes facetas – outras 
caracterizadas por ensino incidental, indireto e subordinado a possibilidades 
e motivações das crianças; em quarto lugar, a necessidade de rever e 
reformular a formação dos professores das séries iniciais do ensino 
fundamental, de modo a torná-los capazes de enfrentar o grave e reiterado 
fracasso escolar na aprendizagem inicial da língua escrita nas escolas 
brasileiras (SOARES, 2004, p. 16). 

 

De outra forma, é relevante que os pais e/ou responsáveis pelos alunos 

conheçam o currículo escolar e as propostas de ensino oferecidas pelas escolas, e 

que tenham entendimento do que os alunos precisaram aprender durante sua vida 

escolar. Tudo isso em meio às incertezas e dificuldades sociais e financeiras. 

 

Currículo é uma construção social do conhecimento, pressupondo a 
sistematização dos meios para que esta construção se efetive; a 
transmissão dos conhecimentos historicamente produzidos e as formas de 
assimilá-los, portanto, produção, transmissão e assimilação são processos 
que compõem uma metodologia de construção coletiva do conhecimento 
escolar, ou seja, o currículo propriamente dito (VEIGA, 2002, p.7). 

 

2.4 PSICOGÊNESE DA LÍNGUA ESCRITA 

 

Fundamentalmente a aprendizagem é considerada, pela visão tradicional, 
como técnica. A criança aprende a técnica da cópia, do decifrado. Aprende 
a sonorizar um texto e a copiar formas. A minha contribuição foi encontrar 
uma explicação, segundo a qual, por trás da mão que pega o lápis, dos 
olhos que olham, dos ouvidos que escutam, há uma criança que pensa. 
Essa criança não pode se reduzir a um par de olhos, de ouvidos e a uma 
mão que pega o lápis. Ela pensa também a propósito da língua escrita e os 
componentes conceituais desta aprendizagem precisam ser compreendidos 
(FERREIRO, 1985, p. 14). 

 

Diante essa reflexão de Ferreiro, pode-se afirmar como as crianças estão 

reagindo a esta nova forma de ensino, não podendo limitar-se  a somente entregar 

as atividades para as crianças que elas vão copiar e realizá-las sem nenhuma 

dúvida. São crianças que pensam, mas e o que elas estão pensando neste 

momento?  
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Este entendimento é reforçado, com a mudança de pensamento ocorrida 

após os estudos de Emília Ferreiro e que hoje, diante da pandemia do coronavírus, 

são fundamentais rever. 

 

Além dessa proposta de “mudança de olhar” sobre o processo de 
alfabetização, a “revolução conceitual” proposta está, também, relacionada 
com a própria concepção de língua escrita e de alfabetização. Para a 
pesquisadora, a língua escrita deve ser entendida como um sistema de 
representação da linguagem, concepção que se opõe àquela em que a 
língua escrita é considerada como codificação e decodificação da 
linguagem (https://www.redalyc.org/pdf/879/87910208.pdf).  

 

Emília Ferreiro refaz os entendimentos que permeavam a alfabetização e sua 

forma de ser trabalhada nas escolas.  

 

Consequentemente, Ferreiro se opõe ao conceito de alfabetização 
entendido como a aprendizagem de duas técnicas diferentes (codificar e 
decodificar a língua escrita), em que o professor é o único informante 
autorizado. Ferreiro defende, então, o conceito de alfabetização que vai em 
sentido contrário, já que a considera como o processo de aprendizagem da 
língua escrita. Essa aprendizagem, considerada, também, “aprendizagem 
conceitual”, dá-se por meio da interação entre o objeto de conhecimento (a 
língua escrita) e o sujeito cognoscente (que quer conhecer) 
(https://www.redalyc.org/pdf/879/87910208.pdf). 

 

E, hoje, quando vive-se uma situação totalmente atípica, compreender o 

contexto da alfabetização e perceber como as crianças estão vivendo ajudará a 

novas formas de atuar nas escolas, para que os prejuízos de alfabetização de um 

ano não se alonguem por uma década. Rever conceitos e entendimentos, será 

fundamental. 

Como já dito anteriormente as crianças possuem rotinas estabilizadas, para 

elas precisam ser feitas da mesma forma, como por exemplo, a hora do lanche e do 

intervalo, são coisas pequenas porém importantes para eles no dia a dia da escola, 

agora em casa eles não tem este momento de interação com os colegas e amigos. 

Estão isolados e o único contato são as aulas remotas ou atividades enviadas pelos 

professores. 

Vale ressaltar que cada criança possui o seu tempo e ritmo de aprendizagem, 

tanto no ambiente familiar como na escola, dessa maneira cabe aos adultos 

respeitar a forma de aprender de cada criança, e, procurar estratégias para auxiliar 

aqueles que apresentam ter uma aprendizagem mais lenta. 

https://www.redalyc.org/pdf/879/87910208.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/879/87910208.pdf
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O ambiente escolar é o local onde todos devem ter as mesmas oportunidades 

de aprendizagem, porém com estratégias de ensino diferenciado. 

 

[...] dificuldades e impossibilidades devem-se ao fato de que o letramento 
cobre uma vasta gama de conhecimentos, habilidades, capacidades, 
valores, usos e funções sociais; o conceito de 12 letramento envolve, 
portanto, sutilezas e complexidades difíceis de serem contempladas em 
uma única definição (SOARES, 2009, p. 65). 

 

 Para compreender o conhecimento de cada criança, é necessário observar e 

conhecer o ambiente em que a criança está inserida, em uma sala de aula não pode 

ter o melhor e o pior, é preciso respeitar a diferença e tempo de cada indivíduo. 

 

[...] o sujeito cognoscente, o sujeito que busca adquirir conhecimento, o 
sujeito que a teoria de Piaget nos ensinou a descobrir. O que quer isto 
dizer? O sujeito que conhecemos através da teoria de Piaget é aquele que 
procura ativamente compreender o mundo que o rodeia e trata de resolver 
as interrogações que este mundo provoca. Não é um sujeito o qual espera 
que alguém que possui um conhecimento o transmita a ele por um ato de 
benevolência (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999, p. 29). 

 

Assim, um aluno constrói seus pensamentos e conhecimentos através do 

meio social onde está inserido, este saber é construído no mesmo instante em que 

responde aos estímulos provindos, assim estando ligado ao sistema de assimilação.   

Dessa forma, surge a reflexão: “de que maneira os professores do primeiro 

ano do ensino fundamental irão dar continuidade a alfabetização pós-pandemia”, 

pois, de acordo com os relatos das primeiras professoras, as crianças estão 

divididas por níveis em que estão alfabetizadas, como já dito anteriormente os 

alunos aprendem através do meio social em que estão inseridos, então, acredita-se  

que os professores ao invés de separá-los seria melhor misturá-los para que as 

crianças mais avançadas dividam seu conhecimento com os demais colegas assim, 

fazendo com que cada criança aprenda da melhor forma possível sem muitas 

exigências e separação.  
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3 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa é caracterizada por uma breve entrevista realizada por meio de 

questionários enviados de forma totalmente remota, onde nesse período pandêmico 

foi necessário o distanciamento social para diminuir o risco de contágio da COVID-

19.  

Neste ano de 2020 ocorreram muitas mudanças em todo o mundo, e 

principalmente nas escolas de ensino presencial, que, dessa forma foi preciso rever 

a metodologia. Gil (p.41, 2002) deixa claro que: “Pode-se dizer que estas pesquisas 

têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de 

intuições”.  

Assim, afirmando que esse estudo irá auxiliar para o embasamento da 

pesquisa e aprimoramento na formação acadêmica e futuramente profissional. A 

pesquisa é de cunho exploratória, onde foi apurado com professoras alfabetizadoras 

das escolas públicas de São Luiz Gonzaga, de que forma foram abordadas as 

práticas de ensino e quais dificuldades e possibilidades foram encontradas no 

processo de alfabetização remota. 

 

3.1 PESQUISA EXPLORATÓRIA 

 

Gil, 2002, p. 54, afirma:  

  

O estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente 
utilizada nas ciências biomédicas e sociais. Consistem no estudo 
profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que 
permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente 
impossível mediante outros delineamentos já considerados (GIL, 
p. 54, 2002). 

 

Assim o tema tem por objetivo analisar professoras alfabetizadoras para que 

se possa compreender o seu trabalho com os educandos, de que forma procurou 

alfabetizar os alunos por meio do ambiente virtual, se tem apoio das famílias, quais 

foram as necessidades encontradas e pesquisar como as professoras estão 

trabalhando as práticas pedagógicas, como estão acompanhando os níveis da 

escrita remotamente.  
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Apesar do distanciamento causado pela pandemia, os alunos estão 

apresentando um bom desempenho? Porém vale ressaltar que não é possível se ter 

um bom desempenho sem o auxílio e incentivo dos pais, que estão mais presentes 

neste momento. 

O ensino remoto não atingiu todos os alunos, sendo que nem  todas as 

famílias que  condições materiais, internet, computador ou celulares para que os 

alunos se mantenham conectados às aulas, sendo de certa forma  injusto os alunos 

que não tem esses privilégios serem prejudicados na vida escolar, como por 

exemplo a reprovação.  

Nesse viés, a pesquisa tem por objetivo entender a forma que as professoras 

alfabetizadoras do primeiro ano do ensino fundamental estão trabalhando no ensino 

remoto e quais objetivos estão atingido na alfabetização e em suas práticas 

pedagógicas. 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população e amostra desse trabalho se resume às turmas do primeiro ano 

do ensino fundamental 2020, mais especificamente às vinte e duas professoras 

alfabetizadoras das escolas públicas de São Luiz Gonzaga. 

Neste momento pandêmico, as previsões de volta as aulas são incertas, por 

isso aumenta significativamente as preocupações e  compromissos dos professores 

em meio a essa situação. Essa modalidade de ensino requer habilidades dos 

professores com ferramentas de tecnologias, assim procurou-se  entender mais 

como estão se saindo em meio desta situação.  

 

3.3 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS 

 

Os instrumentos de pesquisa a serem utilizados foram: Conversas e 

questionários enviados remotamente às professoras alfabetizadores. Gil (1999, p. 

117) conceitua a entrevista como “uma forma de interação social. Mais 

especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca 

coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informação”. 

A coleta de dados, foi realizada através de entrevistas em forma de 

questionários enviadas via Google Forms, com perguntas estruturadas, enviadas 
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para todas as professoras que atuam no primeiro ano do ensino fundamental e para 

que possamos entender como está acontecendo a alfabetização por meio de aulas 

remotas e como as escolas estão lidando com a situação em período pandêmico.  

A pesquisa etnográfica faz parte das pesquisas qualitativas, então, não utiliza 

estatísticas, dessa forma acompanhando juntamente das professoras o 

envolvimento das famílias e alunos, também, Identificar nas práticas pedagógicas 

quais as dificuldades encontradas pelos professores para trabalhar remotamente e 

descrever como está sendo desenvolvida a psicogênese da língua escrita pelos 

docentes. 

Assim foi realizada estas pesquisas com as professoras alfabetizadoras para 

compreende-las melhor. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Na realização deste TCC, foram várias as dúvidas de como validar as 

questões do ensino remoto. Qual população trabalhar. Após vários momentos de 

orientações e conversas informais, desde o início do trabalho até em espaços de 

aulas com a turma de Pedagogia, optou-se  por enviar para todas as professoras 

alfabetizadoras que atuaram no primeiro ano do Ensino Fundamental das escolas 

públicas, municipais e estaduais de São Luiz Gonzaga. 

Para compreender a forma que as professoras estavam atuando nas aulas  

remotas,  foi enviando um questionário on-line que  consta o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e também 9 questões nas quais foram 

embasadas a pesquisa. 

O questionário foi enviado para 22 professoras do primeiro ano do ensino 

fundamental, dessas, 15 respostas foram obtidas com sucesso. Os questionários da 

pesquisa, tiveram dois blocos. 

Um dos blocos buscou os dados pessoais e profissionais, com questões 

fechadas e o segundo bloco, abordou as questões abertas sobre alfabetização neste 

momento pandêmico. 

Para efeito de sistematização deste trabalho, serão apresentados  os dois 

blocos de forma separada, embora sejam extremamente complementares, pois 

segundo Tardif, 2012, p. 52: 

 

É através das relações com os pares e, portanto, através do confronto entre 
os saberes produzidos pela experiência coletiva dos professores, que os 
saberes experienciais adquirem uma certa objetividade: as certezas 
subjetivas devem ser, então, sistematizadas a fim de se transformarem num 
discurso da experiência capaz de informar ou de formar outros docentes e 
de fornecer uma resposta a seus problemas. O relacionamento dos jovens 
professores com os professores experientes, os colegas com os quais 
trabalhamos diariamente ou no contexto de projetes pedagógicos de 
duração mais longa, o treinamento e a formação de estagiários e de 
professores iniciantes, todas essas são situações que permitem objetivar os 
saberes da experiência. Em tais situações, os professores são levados a 
tomar consciência de seus próprios saberes experienciais uma vez que 
deve transmiti-los e, portanto, objetiva-los em parte seja para si mesmos, 
seja para seus colegas. Nesse sentido, o docente e não apenas um prático 
mas também um formador. 
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4.1 DADOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS  

 

Neste primeiro bloco foi pesquisado os dados pessoais e profissionais das 

professoras do primeiro ano do ensino fundamental. Estas questões, num total de 

quatro, objetivaram auxiliar a entender como está acontecendo o ensino, no primeiro 

ano do ensino fundamental, por meio de aulas remotas e como a escola está lidando 

com esta situação, pois conforme Tardif, 2012, os saberes de formação e da prática 

docente mobilizados na realização das aulas, reforçam as escolhas e procedimentos 

destas professoras.  

Esse desafio da alfabetização remota neste período pandêmico no ano de 

2020 assustou muitas professoras que não tinham familiaridade com a tecnologia e 

precisaram aprender rapidamente. Dessa forma, a pesquisa nos auxiliou a entender 

como essas educadoras acompanharam o aprendizado de seus alunos. Segundo 

Tardif, 2012, p. 228: 

 

No que diz respeito à subjetividade, um postulado central tem guiado as 
pesquisas sobre o conhecimento dos professores nos últimos vinte anos. 
Esse postulado é o seguinte: os professores de profissão possuem saberes 
específicos que são mobilizados, utilizados e produzidos por eles no âmbito 
de suas tarefas cotidianas. Noutras palavras, o que se propõe é considerar 
os professores como sujeitos que possuem, utilizam e produzem saberes 
específicos ao seu ofício, ao seu trabalho. A grande importância dessa 
perspectiva reside no fato de os professores ocuparem, na escola, urna 
posição fundamental em relação ao conjunto dos agentes escolares: em 
seu trabalho cotidiano com os alunos, são eles os principais atares e 
mediadores da cultura e dos saberes escolares. 

 

Desta forma, com esse questionário buscou - se levantar alguns dados 

juntamente as professoras do primeiro ano do ensino fundamental para 

compreendermos melhor seus processos de alfabetizar remotamente, Tardif, 2012, 

p. 221, diz: 

 

A fim de aprender, os alunos devem tornar-se, de uma maneira ou de outra, 
os atores de sua própria aprendizagem, pois ninguém pode aprender em 
lugar deles. Transformar os alunos em atores, isto é, em parceiros da 
interação pedagógica, parece-nos ser a tarefa em tomo da qual se articulam 
e ganham sentido todos os saberes do professor. 

 

Em relação às questões referentes aos dados pessoais e profissionais, a 

primeira pergunta foi sobre a formação profissional. Esta questão é importante para 
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refletir sobre as propostas pedagógicas e as formas que as professoras seguiram 

trabalhando. Os saberes docentes da formação, segundo Tardif, 2012, p. 223: 

 

O saber é um constructo social produzido pela racionalidade concreta dos 
atores, por suas deliberações, racionalizações e motivações que constituem 
a fonte de seus julgamentos, escolhas e decisões. Nessa perspectiva, 
acreditamos que as "competências" do professor, na medida em que se 
trata mesmo de "competências profissionais", estão diretamente ligadas às 
suas capacidades de racionalizar sua própria prática, de criticá-la, de revisá-
la, de objetivá-la buscando fundamentá-la em razões de agir. 

 
Imagem 1: 

 

 

Na segunda questão 33,3 % das professoras alfabetizadoras responderam  

que atuam profissionalmente de 21 a 25 anos ou mais. Questão ilustrada na imagem 

2: 

Imagem 2: 
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Na terceira questão 40% das professoras possuem entre  41 e 50 anos de 

idade. Questão ilutrada na imagem 3: 

 

Imagem 3: 

 

 

Na quarta questão foir perguntado aos educadores do primeiro ano do ensino 

fundamental qual sexo: todas são do sexo feminino. Todas são mulheres o que 

reafirma que a educação é predominantemente feminina desde meados do século 

XIX, segundo Costa, 1995, p. 158:  

 

Tratar de gênero é uma maneira de indicar que o modo de ser dos sexos é 
uma construção fundamentalmente social. O lugar que a mulher ocupa na 
vida e no mundo sociocultural decorre do sentido que adquirem suas ações 
nos processos interativos concretos do social 
(https://periodicos.ufac.br/index.php/simposioufac/article/view/839/437). 

 

 

4.2 QUESTÕES ABERTAS SOBRE ALFABETIZAÇÃO NESTE MOMENTO 

PANDÊMICO  

 

Para este bloco trabalhou-se com nove questões abertas que permitem as 

entrevistas responderem livremente e duas questões fechadas. Nessas questões 

procurando investigar a forma de alfabetização das professoras do primeiro ano do 

ensino fundamental das escolas públicas de São Luiz Gonzaga e entender como 

https://periodicos.ufac.br/index.php/simposioufac/article/view/839/437
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está se dando essa forma de ensino e de aprendizagem tanto para os alunos quanto 

para as professoras. 

O questionário consiste em uma série de perguntas pré-elaboradas, para que 

as professoras alfabetizadoras respondessem de uma maneira mais ordenada e 

fácil. Quinze  professoras responderam as questões. 

As respostas foram categorizadas pela semelhança e pelas diferenças, para 

que assim, fosse  possível compreender e fazer uma análise mais elaborada das 

mesmas. 

  As entrevistas foram classificadas  da seguinte forma, Professora 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. A primeira questão refere-se de que forma as 

professoras procuraram alfabetizar por meio do ambiente virtual: “De que maneira 

você procurou alfabetizar por meio do ambiente virtual?” 

Nessa primeira questão a professora 13 respondeu: “Não foi virtual” o 

processo de alfabetização na turma em que atua não permitiu interações via internet. 

A resposta da professora 15 foi semelhante: “material impresso e envio de vídeos. 

Na comunidade poucos tem Internet e ferramentas”, com isso é possível perceber, 

como já mencionado anteriormente, nem todas as crianças tiveram a oportunidade 

de acompanhar e continuar se alfabetizando, assistindo aulas virtuais e acabaram 

sendo bastante prejudicadas. Está é uma conclusão fundamentada nas respostas 

e observações feitas  da realidade do município pesquisado. 

A resposta da professora 7, permite a reflexão sobre esse momento de 

dificuldades e aprendizagem onde é necessário manter distanciamento em uma 

profissão que necessita de atenção e afeto. “Está sendo muito difícil pois na 

alfabetização é preciso ter contato direto com a criança como não acontece esse 

contato estou enviando as atividades e no momento os pais vão ajudando a 

criança e eles nos devolvem e sempre que encontram dúvidas nos chamam para 

que a gente auxilie”. A professora relata também que “Quando as aulas são 

presenciais meus alunos nessa época estão todos lendo a menos que tenha 

algum déficit de aprendizagem para não ler. Estou bem preocupada pois tenho 

apenas 5 alunos alfabetizados. Fazer o quê diante dessa situação? Já me 

estressei muito mas nada pode ir além disso aí...”.  

Segundo Soares (2006, p. 20) “não basta apenas saber ler e escrever, é 

preciso também saber fazer uso do ler e do escrever, saber responder as exigências 

de leitura e escrita que a sociedade faz continuamente”. E neste sentido a 
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preocupação da professora 7 apresenta esta preocupação: das crianças entenderem 

a importância do ler e escrever num mundo altamente letrado.  

Também notou-se a grande preocupação da professora por ter um número 

pequeno de alunos alfabetizados, pois anterior da pandemia nesse mesmo 

período com aulas presenciais, todos seus alunos já estariam alfabetizados e 

entendendo a importância de ler e escrever. 

A professora 8 relata da seguinte forma “No início da pandemia eu 

preparava apostilas com as mesmas atividades para toda a turma e também 

mandava vídeos via Whatsapp. Já em Junho fiz um Meet individual para fazer o 

teste da psicogênese. Assim pude dividir a turma de acordo com os níveis e 

trabalhar atividades diferenciadas.” A professora teve duas formas de atuação 

sendo que no início procurou alfabetizar em conjunto com toda a turma, depois 

que realizou o teste da psicogênese resolveu separa-los por níveis. De acordo 

com Ferreiro (1996) o conhecimento e leitura se dá de uma forma individual, 

porém, se dá também juntamente da interação social. 

As duas questões fechadas foram as seguintes: “Houve alguma necessidade 

em relação à escola?” e “Você tem o apoio das famílias?”  

Ambas as questões foram de grande valia para a pesquisa, pois nela 

encontramos duas chaves muito importantes: a escola e a família. Essas duas 

questões precisam estar interligadas sempre, seja na teoria ou na prática. 

Na primeira questão fechada onde foi perguntado se houve alguma 

necessidade em relação as escolas, nove entrevistas responderam que sim e seis 

responderam que não sentiram necessidades em relação da escola. Na segunda 

questão, questionou-se sobre o apoio das famílias, todas as entrevistadas 

responderam que tiveram o apoio das famílias, nesse momento delicado ondese 

fez necessário o distanciamento.  

Segundo Piaget, 2007, p. 57:  

 
Uma ligação estreita e continuada entre professores e pais leva, pois a 
muita coisa que a informação mutua: este intercâmbio acaba resultando em 
ajuda recíproca e, frequentemente, em aperfeiçoamento real dos métodos. 
Ao aproximar a escola da vida ou das preocupações profissionais dos pais e 
ao proporcionar reciprocamente, aos pais um interesse pelas coisas da 
escola chega-se até mesmo uma divisão de responsabilidades. 
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Dessa forma é fundamental e de grande importância as professoras estarem 

recebendo o apoio das famílias, facilitando a conexão entre o ensino e 

aprendizagem. 

Assim procurando  entender como está acontecendo o papel da família nesse 

momento pandêmico, na quarta questão: “Como está sendo o papel da família 

nessa nova forma de ensino-aprendizagem?” 

Nessa questão obteve-se  respostas semelhantes, a maioria das 

entrevistadas responderam que está sendo muito importante o papel das famílias 

nesse momento, porém, a entrevistada 5 relata a seguinte questão, “Muito 

importante mas, pouca participação” podendo  notar então que nem todas as 

famílias estão empenhadas em  ajudar,  algumas vezes por não terem tempo ou 

até mesmo por falta de conhecimento, pois são escolas públicas e muitas famílias 

são de condições financeiras precárias.  

A entrevistada 3 teve seu relato semelhante: “Tem os dois lados, famílias 

preocupadas com o processo de alfabetização e que acompanham esse processo 

e famílias que não estão conseguindo ajudar seus filhos, por falta de tempo ou 

desinteresse”. 

O envolvimento dos pais ou responsáveis não só é importante para a escola 

mas também para cada criança, pois demostram que tem interesse em suas 

atividades e em seu aprendizado, mas acredita-se  que esses alunos que não tem 

pais participativos acabam se desmotivando no processo de aprendizagem em 

sua vida escolar. 

Na questão cinco, buscou-se entender como as professoras estão se 

sentindo nesse momento: “Como você se sente alfabetizando seus alunos 

remotamente?” Todas as entrevistadas relataram ter sido bastante difícil no início, 

como por exemplo a resposta da entrevistada 9, “No início foi difícil pois não 

tínhamos prática em preparar aulas remotas, atualmente já me sinto mais segura 

e já tenho bastante facilidade em preparar as aulas. Também foi oferecidos cursos 

para nos auxiliar, pois temos um papel fundamental nessa mudança, pois muitas 

coisas mudaram no nosso planejamento”. Segundo Piaget, 2007, p.1: 

 
O conhecimento não pode ser concebido como algo predeterminado nem 
nas estruturas internas do sujeito, porquanto estas resultam de uma 
construção efetiva e contínua, nem nas características preexistentes do 
objeto, uma vez que elas só são conhecidas graças á mediação necessária 
dessas estruturas, e que essas, ao enquadrá-las, enriquecem-nas. 
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Dessa forma, pode-se afirmar que a aprendizagem acontece na interação, 

no fazer e no praticar, professoras que no início encontraram dificuldade em  atuar 

de forma remota, hoje já estão dominando um pouco mais o uso das tecnologias.  

Na sexta questão, foi perguntado as entrevistadas “Quais as dificuldade 

encontradas?” as entrevistadas 2, 7, 9 e 15 tiveram as respostas bastante 

semelhantes, nas quais  relatam que uma das dificuldades encontradas é não ter 

o contato direto com seus alunos.  

A professora 9, relata que: “A maior dificuldade é não ter o contato direto 

com o aluno, para poder explicar as atividades e a falta de experiência em 

preparar aulas remotas e a insegurança por não saber como será o retorno às 

aulas presenciais”. 

Já a professora 12, relata que a maior dificuldade é a maioria dos alunos 

não possuírem acesso à internet, assim dificultando o processo de ensino e 

aprendizagem. 

A professora 6, relata estar tendo dificuldade com as crianças ao trabalhar 

os sons das letras. O papel do professor nesse momento se torna fundamental, 

nas aulas presenciais normalmente já é difícil alfabetizar algumas crianças e 

nesse momento onde as professoras tiveram que alfabetizar remotamente se 

tornou ainda mais complicado, pois sem o contato físico com seus alunos os 

educandos acabam não conseguindo conduzir a aprendizagem de seus alunos 

como deveriam, Vigotski, 2003, p. 75 afirma que:  

 

Na base do processo educativo deve estar a atividade pessoal do aluno, e 
toda a arte do educador deve se restringir a orientar e regular essa 
atividade. No processo de educação, o professor deve ser como os trilhos 
pelos quais avançam livre e independentemente os vagões, recebendo 
deles apenas a direção do próprio movimento. 

 

No processo de alfabetização a criança precisa do apoio de seus 

professores e familiares, para que tenha uma aprendizagem mais prazerosa e 

significativa. 

Na sétima questão foi realizada a seguinte pergunta: “Quais  dificuldades 

você percebe que seus alunos estão enfrentando?” novamente todas as respostas 

foram bem próximas, onde relatam que a maior dificuldade deles é estar longe da 

escola, dos professores e principalmente dos colegas.   
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A entrevistada 7 relata que, “Eles não levam a sério e dizem para os pais 

que eles querem a professora de verdade.” Nesse momento percebe-se  como é 

importante a interação dos alunos e dos professores, eles também estão sentindo 

falta das suas rotinas escolares e de verem todos os dias suas professoras. 

A entrevistada 11 diz que a dificuldade dos alunos está no distanciamento e 

isolamento: “O distanciamento entre eles e o professor, e o isolamento entre os 

coleguinhas.” As crianças estão sentindo falta de ver seus amigos e brincar, pois, 

o momento de aprendizagem não é somente quando o aluno está em sala, mas 

também na hora de lanchar e no momento de brincar. Segundo Piaget, 1978, p. 

123: Quando brinca, a criança assimila o mundo a sua maneira, em compromisso 

com a realidade, pois sua maneira de interação com o objeto não depende da 

natureza do objeto, mas da função que criança lhe atribui. 

Em oitavo lugar se questionou quais as metodologias utilizadas para 

alfabetizar remotamente: “Qual foi a metodologia de ensino escolhida para a 

alfabetização no primeiro ano do ensino fundamental em aulas totalmente 

remotas?” As entrevistadas 1, 2 e 15 utilizam a mesma metodologia de ensino do 

pós-construtivismo. 

Dessa forma o professor é um mediador do processo ensino-aprendizagem, a 

aprendizagem do aluno precisa ser entendida como o próprio desenvolvimento do 

aluno.  

As entrevistadas 3, 7, 10, 12 e 14 utilizaram da mesma forma suas 

metodologias enviando vídeos para que todos os alunos tivessem  acesso ao 

material, a entrevistada 10 relata que realizou sua metodologia para: “Desafiar o 

aluno a se envolver com as atividades, manter a comunicação pelo whats, enviar 

atividades que desperte interesse no aluno em querer fazer, enviar vídeos, 

oferecer jogos que ajudem na alfabetização, buscando sempre formas de 

aprendizagem diferenciadas.” As professoras deixam claro que atuam com base 

no construtivismo, possibilitando as crianças construírem conhecimentos, 

estimulados a perceberem a importância da leitura e escrita. 

As entrevistadas 6, 12 e 13, relataram que as atividades foram enviadas 

impressas por motivos que nem todos os alunos puderam estar conectados, seja por 

motivos financeiros ou por não terem o acompanhamento dos pais ou responsáveis.  

E por fim a última questão foi: “Como está sendo esta experiência para 

você?”, as respostas semelhantes foram das entrevistadas 2, 5, 6, 13 e 15. Elas 
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relataram estar sendo bastante difícil essa nova experiência que é alfabetizar 

remotamente. No mesmo sentido, as entrevistadas 3 e 8 relataram para além do 

que foi referido, que sendo uma experiência bastante desafiadora.  

A entrevistada 4 relata estar sendo diferente: “Totalmente diferente, mas 

acredito que aprendi muito mesmo, fiz várias formações que o estado 

proporcionou e que me ajudam muito hoje como trabalhar à distância. Penso ser 

muito válido estas aprendizagens porque talvez o ensino aprendizagem não será 

mais como antes e isto que estamos passando, vai refletir em um novo modo de 

aprende e ensinar”. 

Dessa forma vemos como foi importante às escolas terem continuado com 

as formações continuadas, pois, auxiliaram bastante as professoras nesse 

momento. Segundo Nóvoa, 1991, p.30: “A formação continuada deve alicerçar-se 

numa “reflexão na prática e sobre a prática”, através de dinâmicas de investigação-

ação e de investigação-formação, valorizando os saberes de que os professores são 

portadores”. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A alfabetização é uma etapa muito importante na vida escolar da criança pois 

vive-se em um mundo altamente letrado – leitura e escrita – e entender a função da 

leitura e escrita, até mesmo antes de aprender a ler e escrever é fundamental para 

as crianças.  Assim, que se trabalhada de forma incorreta pode trazer 

consequências futuras para as os alunos. Desse modo nessa pesquisa procurou-se  

entender sobre a atuação dos docentes alfabetizadores nas aulas remotas. 

No início do ano letivo anterior a pandemia as professoras começaram o 

processo de alfabetização dos alunos, porém logo tiveram que parar por motivos de 

segurança a saúde, mas, a aprendizagem não pode esperar. Por esse motivo as 

professoras tiveram diversas formações para lidar com os desafios que viriam pela 

frente.  

A partir da entrevista realizada com as professoras alfabetizadoras, foi 

possível perceber que mesmo com dificuldades e desafios encontrados para 

alfabetizar remotamente elas não deixaram de procurar novos recursos para dar 

continuidade a alfabetização de seus alunos, procurando sempre dar o seu melhor. 

Após as leituras e análises realizadas com as respostas, é possível concluir 

que não há apenas uma metodologia correta de ensino, mas sim, a forma de ensinar 

de cada professora, que a partir do conhecimento de cada aluno procura uma 

metodologia que seja de fácil aprendizagem para o mesmo. Fonseca (1995, p.131), 

afirma que: 

 

A metodologia está também intimamente ligada à noção de aprendizagem. 
A estimulação e a atividade em si não garantem que a aprendizagem se 
opere. Para aprender é necessário estar-se motivado e interessado. A 
ocorrência da aprendizagem depende não só do estímulo apropriado, como 
também de alguma condição interior própria do organismo. 

 
 

Alfabetizar a distância (remotamente) nesse memento pandêmico do ano de 

2020 não foi fácil para as professoras no início, mas que com o tempo foram se 

familiarizando com as tecnologias, vale ressaltar novamente que nem todos os 

alunos puderam ter acesso a todas as atividades, alguns por falta de condições 

financeiras como por exemplo sem acesso as tecnologias e internet ou por 

desconhecimento e por isso mesmo, desinteresse e falta de tempo das famílias. 
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Dessa forma enfatiza-se a importância da família nesse momento delicado, e 

não somente no ano de 2020 mas em todo o processo escolar das crianças. Vigotski 

(1986, p.54), aponta que: 

 

Desenvolvimento e aprendizagem são processos interativos, no entanto, 
cabe ao processo de aprendizagem, realizado em um contexto social 
específico, possibilitar o processo de desenvolvimento, o aprendizado 
pressupõe uma natureza social específica e um processo através do qual as 
crianças penetram na vida intelectual daqueles que as cercam. 

 

As escolas e Instituições de Ensino Superior – IES presencial tiveram que 

reformular todas as suas formas de ensino, alterando o processo de ensinar e 

aprender. E para que se tenha uma boa aprendizagem remota foi necessário que 

aprendessem e percebessem, no dia a dia, que as aulas devem ser planejadas 

muito antecipadamente, pensando em todas as dificuldades que os alunos 

possivelmente encontrarão.  

Com a realização dessa pesquisa e com convivências com profissionais da 

educação, constatou-se que nenhum professor mediu esforços para fazer o melhor 

para seus alunos, pesquisando, estudando e aprendendo a cada dia, passando por 

diversos desafios. Por mais que tenha sido difícil para professores atuarem de forma 

remota ao mesmo tempo foi de extrema importância para que a criança não 

perdesse seu vínculo com o saber e o aprender.  Mesmo sem  saber  como será a 

educação pós pandemia, acredita-se  que os professores estarão ainda mais 

preparados para enfrentar novos desafios. 
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APÊNDICE A - CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

Prezados(as) Professores(as), conto com vocês para a realização desta 

pesquisa! 

Futuros(as) colegas, neste momento tão difícil da história humana, em que 

precisamos ficar distantes, necessito muito de seu apoio e participação neste 

trabalho de pesquisa. Este questionário faz parte do Trabalho de Conclusão de 

Curso – TCC, realizado por mim, acadêmica Vanessa Souza dos Santos, do Curso 

de Pedagogia – Licenciatura da UERGS - Unidade São Luiz Gonzaga, no ano 2020 

e orientado pela professora Drª Arisa Araujo da Luz.  

Deixamos claro que essa pesquisa não tem caráter julgador, mas sim busca 

auxiliar em questões que influenciam na escola no que tange As práticas 

pedagógicas de docentes na alfabetização em aulas remotas. Pedimos que sejam 

sinceros(as) em suas respostas para que também possamos rever práticas 

pedagógicas escolares. Da mesma forma, solicitamos que leiam e assinem, se 

concordarem, o termo livre e esclarecido desta pesquisa, consentindo sua 

participação e divulgação dos dados, sem jamais citar nomes ou fatos que permitam 

reconhecer a quem estamos nos referindo. 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezada professora, você está sendo convidado(a) a participar, como 

voluntário(a), da pesquisa intitulada A atuação de docentes na alfabetização em 

aulas remotas, que integra o TCC – Trabalho de Conclusão de Curso - do Curso de 

Pedagogia – Licenciatura, conduzida pela acadêmica Vanessa Souza dos Santos, 

matrícula nº 047.014.030-59 na UERGS – unidade São Luiz Gonzaga, orientado 

pela professora Drª Arisa Araujo da Luz, matrícula na UERGS, 14080703.Este 

estudo tem por objetivo analisar a prática pedagógica de docente alfabetizador 

diante das dificuldades no processo de alfabetização por meio de aulas remotas. 

Sua participação não é obrigatória, mas é fundamental para a realização da 

pesquisa. As questões serão enviadas de forma online seguindo todos os protocolos 

estabelecidos pelos órgãos de saúde local e OMS (Organização Mundial da Saúde). 

No que se refere aos questionários, os mesmos não serão identificados e serão 

respondidos diretamente pelos entrevistados. Não será necessário o uso de imagens 

do(a) entrevistado(a), não haverá ônus e nem remuneração para o participante. Será 

garantido o sigilo dos dados pessoais dos participantes. Além disso, os participantes 

da pesquisa poderão deixar de participar da mesma a qualquer momento que 

desejarem. Fica resguardado ao participante, também, não responder a alguma 

pergunta/questão que não lhe deixe confortável. A pesquisadora responsável se 

compromete a tornar públicos nos meios acadêmicos e científicos os resultados 

obtidos de forma consolidada sem qualquer identificação de indivíduos ou instituição 

participantes. Riscos e Benefícios da Pesquisa: Como toda pesquisa envolvendo 

seres humanos, esta também apresenta riscos, mesmo que mínimos, e cabe-nos 

destacar a possibilidade que esses venham acontecer da seguinte forma: a) Ao 

pesquisar sobre práticas de alfabetização em tempos de pandemia os(as) 

entrevistados(as) se deparem ou confrontem sua realidade com o que se pretende 

como uma proposta de pesquisa científica e perceber situações que não estavam 

visíveis, gerando certo desconforto. Tal situação pode levar a um processo de breve 

frustração ou euforia. Mediante tais situações, nos propomos, enquanto 

pesquisadoras, procurar dar retorno às questões que tragam esse desconforto ou 

até mesmo promover espaços online de discussão individual aos entrevistados (as) 

que possam colaborar no sentido de preencher tais lacunas, se existirem. Enquanto 

benefícios espera-se que esta pesquisa consiga promover: a) Benefícios sociais e 
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coletivos, aprimorar a pesquisa científica para o campo da Alfabetização, na 

construção de conhecimento sobre o tema abordado: As Práticas Pedagógicas dos 

Professores na Alfabetização em aulas remotas. Caso você concorde em participar 

desta pesquisa, assine ao final deste documento, que possui duas vias, sendo uma 

delas sua, e a outra, da pesquisador(a) responsável / coordenador(a) da pesquisa. 

Seguem os telefones e o endereço da pesquisadora responsável e o telefone e o 

endereço institucional da orientadora desta pesquisadora, na UERGS – Unidade 

São Luiz Gonzaga, onde você poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto de TCC e 

sua participação nele, agora ou a qualquer momento. Reitera-se a participação é 

voluntária e muito importante para abordar está temática. Contatos da pesquisadora 

responsável: Vanessa Souza dos Santos, acadêmica da UERGS – Unidade São 

Luiz Gonzaga, do Curso de Pedagogia – Licenciatura: Endereço: Rua General Netto 

N° 1875 Bairro Duque de Caxias. Telefone: (55) 9 9734-0454 E-mail: vanessa-

souzasantos@uergs.edu.br da orientadora: Arisa Araujo da Luz, professora adjunta 

da UERGS – Unidade São Luiz Gonzaga. Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, 

4557 – Agrícola, São Luiz Gonzaga/RS, CEP: 97800-000. Telefone: (55) 3352 4370. 

E-mail: arisa-luz@uergs.edu.br * 

 

mailto:vanessa-souzasantos@uergs.edu.br
mailto:vanessa-souzasantos@uergs.edu.br
mailto:arisa-luz@uergs.edu.br
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO 

 

 INFORMAÇÕES PESSOAIS 

 

1. Formação Profissional – podes marcar mais de uma: 

(  ) magistério;  

(  ) curso de graduação  

(  ) pós-graduação lato sensu 

(  ) pós-graduação – stricto sensu – Mestrado 

(  ) pós-graduação – stricto sensu – Doutorado 

 

2. Quantos anos você tem de atuação profissional. 

(  ) 1 ano (iniciando)  

(  ) de 2 a 5 anos  

(  ) de 6 a 10 anos 

(  ) de 11 a 15 anos  

(  ) de 16 a 20 anos  

(  ) de 21 a 25 anos ou mais 

 

3. Idade: 

(  ) de 18 anos a 25 anos  

(  ) de 26 anos a 30 anos 

(  ) de 31 anos a 35 anos  

(  ) de 36 anos a 40 anos 

(  ) de 41 anos a 50 anos 

(  ) de 51 anos a 60 anos  

(  ) mais de 60 anos 

 

4. Sexo:  

(  ) feminino  

(  ) masculino  

(  ) outros 
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DADOS DA PESQUISA 

 

1. De que maneira você procurou alfabetizar por meio do ambiente virtual? 

 

2. Houve alguma necessidade em relação a escola? 

( ) Sim ( ) Não 

 

3. Você tem o apoio das famílias? 

( ) Sim ( ) Não 

 

4. Como está sendo o papel da família nessa nova forma de ensino-aprendizagem? 

 

5. Como você se sente alfabetizando seus alunos remotamente? 

 

6. Quais as dificuldades encontradas? 

 

7. Quais as dificuldades que você percebe que seus alunos estão enfrentando? 

 

8. Qual foi a metodologia de ensino escolhida para a alfabetização no primeiro ano 

do ensino fundamental em aulas totalmente remotas: 

 

9. Como está sendo esta experiência para você? 


