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RESUMO

Introducão: Durante a pandemia da doença novo corona vírus os alunos
da rede de ensino privada teve um certo privilégio devido as valorização
social. Os efeitos causados nos jovens. A primeira medida contra o avanço
da doença foi fechamento das escolas no Brasil e nos outros países. A
escola é a principal atividade dos jovens estudantes, a falta das aulas
afetou psicologicamente os alunos, sem estudos e lazer de forma
comprometedora e remota atingiu o psiquicosocial de muitos
jovens.Causando intensa fragilidade. estudos e acompanhamentos
mostraram que já existia preocupações relacionadas a saúde mental dos
jovens, já estavam sendo  associada a questões publicas de saúde, eles já
vinham demonstrando prejuízos que comprometiam a educação básica, a
falta de estrutura psicológica já atingiam o desenvolvimento escolar
 Objetivo: O determinado estudo teve o objetivo de avaliar o impacto e
associações relacionados a pandemia Metodologia: Trata-se de uma
pesquisa de artigos documental de  caráter de estudo transversal que
foram aplicados entre outubro e Dezembro de 2020. pesquisa feita na
plataforma cientifica do  Google Acadêmico. Resultados: Transtornos
podem chegar a afetar 25% dos adolescentes e matem estáveis em mais
da metade das crianças até a vida adulta. estudos indicam que 50% dos
adultos com transtornos mentais relatam inícios das doenças antes dos 14
anos de idade.  No Brasil mais de 80% das crianças de 6 a 12 anos não
recebem apoios nos transtornos mentais, essas informações de relatos de
varias pesquisas, os adolescentes e crianças que são de baixa renda  são
as mais afetadas. Dados foram coletados de versão online através do
Google Form, entre o períodos de 26 de outubro e 14 de dezembro de
2020. nesse períodos não houve retorno das aulas, que teriam sido
suspensas no dia 16 de março, a pesquisa foi enviada através de um link
pelos professores Conclusão: Ao analisar ensino a distância  com  efeitos
da pandemia do COVID-19, a saúde mental dos alunos estavam
comprometidos por causa da distancia social e da nova modalidade de
ensino que seria de forma remota e que só favoreceu a rede privada.
jovens entre 13 e 20 anos do ensino médio e do ensino fundamental.  
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