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RESUMO

A pandemia do COVID-19, causou inúmeras mudanças, inclusive na
educação, levando a necessárias e rápidas respostas e assim envolveu
ferramentas como as mídias digitais, as tecnologias no processo de
aprendizagem. Além de levar a reflexão acerca da realidade social, na
perspectiva da inclusão digital frente a esse contexto com desafios ainda
maiores no espaço escolar, bem como a ação pedagógica e as
dificuldades na utilização de algumas ferramentas digitais no ensino
remoto tanto do professor quanto do aluno. E, neste atual contexto, a
presente pesquisa tem por objetivo geral analisar a atuação docente no
contexto da educação remota em seus desafios e possibilidades nos anos
iniciais do Ensino Fundamental, tendo como problemática: quais os
impactos do ensino remoto  na atuação docente? Sendo, uma pesquisa de
campo, a mesma tem uma abordagem quantitativa e qualitativa atráves
da aplicação de questionários via Google Forms a docentes dos anos
inciais do Ensino Fundamental de escolas públicas e particulares do
municipio de Caxias/MA. E, como resultado desta análise com os sujeitos
da pesquisa pode ser percebidos muitos desafios como a carência ou
mesmo a ausência das ferramentas tecnologicas como computadores e
celulares, além do acesso a internet tanto para os alunos quanto para os
próprios professores que sentiram na pele tais dificuldades em sua
atuação neste contexto, contudo pode ser observado também avanços
significativos como a inovação nos métodos de ensino com o uso dessas
tecnlogias em sala de aula.
PALAVRAS-CHAVE: Docência. Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Ensino Remoto.

1 2 3
4 5

 UEMA, alineborba@hotmail.com
 UEMA, soniaprofessorinha@hotmail.com
 UEMA, brigidaeolga@gmail.com
 UEMA, raimundacxamor@gmail.com
 UEMA, rochaveloso4@gmail.com

1
2
3
4
5


