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INTRODUÇÃO 

 

A alfabetização é um processo muito complexo e multifacetado, que 

ocorre quando as crianças se apropriam do sistema de escrita alfabética 

(SOARES, 2003), mas como ensinar a criança no ensino remoto? O que deve 

ser proposto? Qual o objetivo? Em que momento a família participa? Esses 

questionamentos nos levam a refletir acerca de como esse momento é um 

processo dinâmico que envolve diversos fatores, desde a metodologia 

adequada ao material a ser utilizada e a intencionalidade das ações. 

O processo da alfabetização deve ocorrer numa prática social da língua. 

Diante desses apontamentos propomos aqui mostrar as práticas que estão 

sendo incorporadas à dinâmica das aulas do ensino em Sinop. Inicialmente 

faz-se necessário ressaltar a realidade do processo de ensino e como estão 

sendo preparadas as aulas, nas imagens abaixo podemos perceber como está 

acontecendo este momento. 

A contemporaneidade está marcada por um cenário diferenciado que até 

o final do ano de 2019 encarava-se como inimaginável, experimentamos e 

nos moldamos às novas formas de se organizar tarefas e compromissos 

cotidianos, deste modo afeta todos os âmbitos da nossa rotina. Ao voltarmos 

nossos olhares para os espaços escolares encontramos um ambiente até 
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então extremamente despreparados para situações que requerem 

adaptações. A escola teve que se reconfigurar e ressignificar as estratégias e 

metodologias de ensino, passando a seguir rígidas normas sanitárias. 

 

A educação escolar, tradicionalmente oferecida na modalidade 

presencial, foi um dos primeiros serviços a sentir os efeitos da 

mudança. Depois de deliberações que devem ser pensadas como 

necessárias, as atividades foram suspensas por tempo indefinido, 

oferecendo novos desafios a todos os envolvidos, direta ou 

indiretamente (RUSCHEL; TREVISAN; PEREIRA, 2020, p. 03).  

 

O que era tido como tradicional no século XX hoje sofreu inúmeras 

modificações, ainda mais na área da educação onde surgiram nossas 

abordagens e estratégias de ensino, com isso a parti do ano de 2020 com o 

advento da pandemia a educação de (re)significa novamente e nos 

deparamos com aulas remotas, pautadas na comunicação através de grupos 

de WhatsApp e videoaulas. 

Em 23 de março de 2020 a Prefeitura Municipal de Sinop/MT decreta o 

fechamento das escolas da rede pública e institui o ensino remoto, passando a 

atender os alunos com aulas assíncronas (videoaulas gravadas pelos 

professores), sistema que se mantêm até os dias atuais (março de 2021), 

tudo isso em decorrência a pandemia da COVID-19, popularmente conhecida 

como coronavírus.  

Estando há cerca de 12 meses convivendo com este novo sistema de 

ensino, a realidade Sinopensese4 mantém atualmente ensino-aprendizagem 

através das aulas assíncronas. Esta incorporação de novas práticas tem 

apresentado diversos desafios aos educadores no que diz respeito a aprender 

a utilizar as tecnologias de informação (TICs) com fim educativo, o que para 

alguns antes era sinônimo de frustração e dificuldade, onde não sabiam como 

utilizar os recursos nas aulas e não conseguiam fazer adaptações. 

Os docentes de Sinop passaram a preparar os planos de aula e 

videoaulas de suas casas, onde transformam seus quartos em pequenos 

estúdios de gravação e edição de vídeos. Essa nova rotina se apresenta como 
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um campo desafiador, em que o professor passa a utilizar de meios que nem 

sempre são de seu uso rotineiro, tornando-se assim novas abordagens e 

estratégias de ensino a serem incorporadas a sua bagagem educacional. 

Tendo isso em vista, a rede municipal buscou em parceria com os 

gestores educacionais oferecer uma formação para os docentes saberem 

como utilizar as tecnologias, possibilitando um meio de se capacitarem e 

adequar as suas aulas ao modelo assíncrono. 

Assim, como os educadores podem trocar experiências, promovendo 

uma formação colaborativa, dialogando acerca de como podem se 

ajudarempara preparar as aulas. Não são estabelecidos modos específicos de 

como organizar as aulas, fica a critério do professor selecionar os programas 

de computador ou aplicativos para celular que serão utilizados para gravar e 

editar as aulas. Os docentes precisam buscar estratégias para saber como 

utilizar esses recursos tecnológicos nas aulas, desde a gravação e edição de 

vídeo, diante disso Santiago (2006, p. 11) afirma que a “tecnologia na 

educação requer novas estratégias, metodologias e atitudes que superem o 

trabalho educativo tradicional”.  

Quando estamos falando sobre o processo de alfabetização, estamos 

discutindo a aprendizagem de leitura e escrita, alfabetizar no sistema 

presencial já é um desafio onde encontramos uma heterogeneidade de níveis 

de hipóteses escritas em uma mesma turma e que muitas vezes tem algumas 

outras especificidades associadas, tais como: dificuldades ou distúrbios de 

aprendizado.  

 

DOCENCIANO ENSINO REMOTO 

 

Podemos notar o quanto os docentes estão se reinventando e 

reorganizando a sua rotina em casa, modificando seus espaços de convívio. 

Nesse modelo atual remoto é necessário adquirir novas habilidades, como: 

editar e gravar as aulas. O que antes não era possibilidade hoje se torna 

prática cotidiana semanal. 
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Algumas das possibilidades de modelos de videoaulas são o uso de 

programas para apresentação das aulas através de Power point, onde em 

telas individuais são apresentados os conteúdos e gravados a partir do 

programa zoom, conforme a imagem 1. 

 

Imagem 1: videoaula utilizando o zoom 

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

 

Na imagem anterior conseguimos perceber que o docente utiliza um 

programa que permite que os alunos possam acompanhar as telas com as 

aulas e ao mesmo tempo visualizar o professor no canto superior da tela. 

Assim, as crianças continuam tendo o contato com o professor mesmo que 

seja através das imagens dos vídeos, pois é importante que tenham a figura 

de seu professor presente as incentivando nesse processo. 

Esse modelo facilita a forma de organizar por exemplo as atividades que 

estão no livro didático que as crianças têm em casa, assim conseguem 

acompanhar conforme o professor projeta as telas seguindo um passo a 

passo. 

Uma outra proposta é simular uma sala de aula convencional, em que é 

apresentado um quadro através do vídeo e o professor reproduz as aulas 

como se estivesse na sala de aula na escola. 
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Imagens 2 e 3: videoaula com lousa 

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

 

Essa estratégia facilita a percepção das crianças em relação à escrita 

das letras, possibilitando que as mesmas vejam o movimento que é feito com 

as mãos pelo professor. Utilizando essa representação concreta as crianças 

podem notar o processo de construção da escrita e diferente do anterior onde 

são escritas as palavras no programa, este modo tem o docente como agente 

direto do processo. 

Após o processo de escolha da abordagem mais adequada às aulas, 

precisamos levar em consideração como iremos apresentar os conteúdos e 

uma ideia interessante é fazer o uso de materiais que as crianças tenham 

disponível em casa, utilizar recursos de fácil acesso. 
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Imagens4 e 5: videoaula com legumes e sobre sopa 

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

 

Nas imagens anteriores podemos ver no exemplo de aulas sendo 

utilizados os alimentos que os alunos têm em casa, a ideia é combinar o 

conteúdo com objetos de seu dia a dia. Nessas aulas foram trabalhadas 

diversas habilidades, como a formação de palavras a partir das letras que 

formam o nome dos alimentos da sopa (imagem 4) e o reconhecimento do 

sistema monetário (imagem 5), em que as crianças fazem a relação dos 

alimentos que tem em casa com o preço que devem pagar para comprá-las. 

Devemos partir sempre do que as crianças conhecem, partir de seu 

conhecimento prévio, colocar em evidência o contexto que estão inseridas, 

por exemplo: na aula apresentada na imagem 6 o docente usa como princípio 

os alimentos que são produzidos na comunidade em que as crianças vivem, 

dessa forma se atribui um outro significado a aula, a criança passa se ver 

dentro do conteúdo e aprende de uma forma mais prazerosa e 

significativa(SACRISTAN, 1998). 

 

CONSIDERAÇÕES  

 

A alfabetização é um dos cernes mais significativos da vida escolar. 
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Aprender a ler e escrever oportuniza caminhos de aprendizagem e auxilia o 

aluno a tomar decisões para construir sua própria história e identidade.  Dito 

isso, a alfabetização é o momento que marca a inserção da criança no mundo 

letrado. Nessa fase é importante que transcorra a união entre escola, família e 

práticas pedagógicas inovadoras.  

Para concluir, é imprescindível, que durante o ensino remoto 

pandêmico, a família, escola e discentes tenham a consciência em assumir 

suas responsabilidades em todo o processo de alfabetização desses jovens 

alunos, independente do momento atípico, o cotidiano institucional precisa 

acontecer. 
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