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RESUMO: Entre o ﬁnal do ano de 2019 e início de 2020 nos vimos diante de uma emergência de saúde
pública e sanitária de grande impacto, a chegada e avanço de uma nova doença o COVID-19, causada
pelo vírus SARS-CoV-2, mais conhecido como Corona Vírus. Em Pernambuco, diversas medidas
restritivas foram tomadas para conter o avanço da doença, entre elas o fechamento das escolas. As
aulas não presenciais se tornaram uma realidade na vida de estudantes, pais e professores.
Reconhecemos o potencial dos ambientes virtuais de aprendizagem, plataformas digitais e demais
tecnologias da comunicação e informação para contribuir com a aprendizagem dos estudantes e para
desenvolver ações didático pedagógicas inovadoras, no entanto, chamamos atenção quanto as
limitações desses recursos quando implementados sem que se considerem as condições mínimas
necessárias para sua utilização. Por isso, estamos propondo nessa ação extensionista um estudo de
caso, com professores e estudantes da rede pública e privada da cidade do Recife e outros municípios
da RMR com objetivo de analisar as experiências compartilhadas por professores e estudantes da
Educação Básica nas situações vivenciadas no contexto do Ensino à Distância durante o período da
Pandemia do COVID-19. Os bolsistas extensionistas participarão de atividades de ensino (estudo sobre
legislação vigente em relação a temática e métodos e técnicas de elaboração e análise de
questionários), pesquisa (realizarão pesquisa em ambiente remoto com os professores, sujeitos de
pesquisa, das escolas parceiras) e extensão (elaborarão um material formativo e informativo para
divulgação, reﬂexão e troca sobre as ações e pesquisa realizada).

