
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESAFIOS DE EDUCAR EM TEMPOS DE PANDEMIA 

(CICLO DE DEBATES) 

 

APRESENTAÇÃO 

 

A partir da situação de emergência sanitária desencadeada pela Pandemia do 

COVID-19, o Ministério da Saúde decretou estado de Emergência em Saúde Pública de 

importância Nacional, em razão da infecção causa pelo novo Coronavírus. Diante dessa 

situação as instituições sanitárias vêm exigindo distanciamento social para evitar o 

contágio da doença, o que conduziu aos Estados e Municípios publicarem, por meio de 

decretos e outros documentos normativos, ações para o enfrentamento desse problema e 

evitar a propagação do vírus, dentre elas a suspensão das aulas presenciais. 

O Ministério da Educação (MEC) manifestou por meio da Portaria nº 343 de 17 

de março de 2020 a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais 

enquanto durar a situação de emergência. Tendo em vista a situação em curso, o 

Ministério Público lançou a Medida Provisória nº 934/2020, segundo a qual, as redes de 

educação básica ficam desobrigadas de cumprir o mínimo de 200 dias de efetivo 

trabalho escolar, mas mantém a carga horária mínima anual de 800 horas. Diante desta 

medida, todas as instituições escolares se organizam para o retorno das atividades não-

presenciais, pois devido as constantes prorrogações não há espaço no calendário do ano 

em curso para repor dias de aulas dispensados após 75 dias de quarentena sem poder 

realizar os registros das atividades.  

O Decreto nº 05 publicado em 28 de abril que trata da organização dos 

calendários escolares e da realização das atividades pedagógicas não presenciais durante 

o período da Pandemia do COVID-19 emitido pelo Conselho Nacional de Educação. 

Estabelece a autonomia dos sistemas de ensino e instituições escolares para 

reorganizarem seus calendários escolares a fim de garantir atendimento escolar 

essencial. Propõe-se excepcionalmente a adoção de atividades pedagógicas não 

presenciais a serem desenvolvidas com os alunos desde a Educação Infantil até o Ensino 

Superior no período em que viger a atual situação de emergência sanitária. Estas 

atividades podem ser mediadas ou não por tecnologia de informação e comunicação, 

principalmente quando o uso de tecnologias digitais não for possível. 

Diante deste contexto, o Departamento de Educação do Campus Avançado de 

Patu (CAP), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), através do 



Laboratório de Pesquisa, Ensino, Extensão e Formação de Professores (LAPEF), 

realizará o CICLO DE DEBATES DESAFIOS DE EDUCAR EM TEMPOS DE 

PANDEMIA, durante o período de 10 de junho a 29 de julho 2020, com a finalidade de 

discutir com os profissionais da educação, discentes, famílias e sociedade em geral, os 

desafios/experiências/impactos da pandemia da COVID-19 na Educação e na vida das 

pessoas. 

 

OBJETIVOS 

 Contribuir com o debate sobre a educação em tempos de Pandemia da COVID-

19 com os profissionais da educação em todas as etapas e modalidades de 

ensino; 

 Discutir sobre os impactos da Pandemia da COVID-19 na Educação e Saúde 

Mental das pessoas; 

 Refletir sobre os desafios da Gestão Educacional e da prática docente no 

contexto pandêmico; 

 Promover a socialização de experiências de educação e de ensino desenvolvidas 

em tempos de Pandemia;  

 

METODOLOGIA DO EVENTO 

 

O evento será realizado on-line e contará inicialmente com quatro encontros que 

serão transmitidos simultaneamente nas redes sociais, estruturados a partir das seguintes 

temáticas: 

 1º Debate: Educação em Tempos de Pandemia: refletindo as formas de 

aprender e ensinar; 

 2º Debate: Desafios da Gestão Educacional na implantação do ensino remoto; 

 3º Debate: Diálogos sobre Educação Infantil e Formação Docente: desafios em 

tempo de Pandemia. 

 4º Debate: Os impactos da Pandemia na Educação e na Saúde Mental das 

pessoas: o papel dos profissionais de diferentes áreas no ato de ensinar. 

 

O ciclo de debate contará com discentes do curso de Pedagogia do CAP/UERN, 

para mediarem o encontro/debate; um/uma docente do CAP/UERN para debater sobre a 



temática; um participante da comunidade (podendo ser um/uma professor/a da 

Educação Básica, Gestor Educacional, familiar e/ou profissionais de outras áreas) que 

apresentarão suas experiências, compreensões e/ou dúvidas sobre a educação/ensino no 

contexto pandêmico. O Ciclo de Debate é um evento online e público, que espera atingir 

alunos graduandos do curso de Pedagogia do CAP/UERN, demais discentes dos cursos 

ofertados no CAP/UERN, como também a participação do público em geral, que tenha 

interesse em refletir sobre os temas que serão abordados. 

Os encontros acontecerão às quartas-feiras, iniciando entre 18h30 e 19h, com 

duração máxima de duas horas, aberto ao público interessado em participar e contribuir 

com a discussão através do Instagram @depeducacaocapuern  

O Departamento de Educação assume um papel essencial ao discutir a Educação 

em um período de isolamento social, dialogando e refletindo a partir dos diferentes 

pontos de vistas diante das mudanças ocorridas na vida de todas as pessoas, buscando 

ser uma ferramenta positiva para o enfrentamento da situação, principalmente na 

compreensão do fenômeno educacional posto que o ensino foi diretamente afetado. 

O Ciclo de Debates representa um momento ímpar e inovador mediante esta 

circunstância de pandemia, pois nos manteremos juntos, alunos e professores, mesmo à 

distância, pensando sobre as políticas educacionais, os papéis assumidos, os efeitos 

pedagógicos, entre outras temáticas, que a pandemia da COVID-19 está provocando no 

mundo e na vida de cada pessoa. 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

1º Debate:  

 

Educação em tempos de pandemia: refletindo as formas de aprender e ensinar 

 

Ementa: Precarização do trabalho docente e das relações de aprendizagem no ensino 

remoto. Desafios para escolas e professores quanto a implantação do ensino remoto. As 

famílias no acompanhamento das atividades escolares no contexto domiciliar. 

Mediadora: Ângela Maria Solano de Moura (Estudante do Curso de Pedagogia CAP/ 

UERN). 

Professora da Educação Básica: Ítala Jordana (Professora da rede pública e privada no 

munícipio de Patu/RN). 



Professora do Ensino Superior: Profa. Dra. Francisca Edilma Braga Soares Aureliano 

(Departamento de Educação do CAP/UERN). 

Data: 10 de junho de 2020 (19h). 

 

2º Debate: 

 

Desafios da Gestão Educacional na implantação do ensino remoto. 

 

Ementa: Legislação que estabelece o ensino remoto em tempos de Pandemia. A gestão 

do sistema público de ensino aos professores, alunos e famílias na organização do 

ensino remos. Reorganização do calendário escolar em atendimento as determinações 

legais e do Ministério da Educação. 

 

Mediadora: Mikaele Alencar (Discente de Pedagogia/DE/CAP/UERN). 

Profissional da Educação Básica: Vioneide Linhares (Secretária Municipal de 

Educação de Patu-RN. 

Profissional da Escola Pública: Profa. Esp. Carla Moura Dutra (Diretora da Escola E. 

Xavier Fernandes). 

Professora do Ensino Superior: Profa. Ma. Suenyra Nóbrega Soares (Diretora da 10ª 

DIREC e Profa. do DE/CAP/UERN). 

Data: 17 de junho de 2020 (19h). 

 

3º Debate: 

 

Diálogos sobre Educação Infantil e Formação Docente: desafios em tempo de 

Pandemia. 

 

Ementa: Discutir questões que perpassam a Educação Infantil e a Formação Docente a 

partir do diálogo entre as políticas públicas voltadas para a Educação na infância e de 

práticas pedagógicas direcionadas ao atendimento nas creches e pré-escola no contexto 

pandêmico atual. 

Mediador: André Fernandes Maia de Medeiros (Discente de Pedagogia 

DE/CAP/UERN). 



Professor do Ensino Superior: Iure Coutre Gurgel (Departamento de Educação, 

CAP/UERN). 

Profissional da Educação Básica: Leidiane Fernandes (Secretária Municipal de 

Educação, do município de Messias Targino/RN). 

Professora da Educação Básica: Josiane Martins Bezerra (Professora da Educação 

Infantil do município de Patu/RN). 

Data: 01 de julho de 2020 (19h). 

 

4º Debate: 

 

Os impactos da Pandemia na Educação e na Saúde Mental das pessoas: o papel dos 

profissionais de diferentes áreas no ato de ensinar  

 

Ementa: Pandemia e Saúde Mental. Reações ao Isolamento Social diante da COVID-

19. Possíveis estratégias de enfrentamento. Saúde Mental e Educação. 

 

Mediadora: Rita Viviane Silva Bosco (Graduanda do Curso de Pedagogia CAP/ 

UERN)  

Professora do Ensino Superior: Profa. Ma. Soraya Nunes dos Santos Pereira 

(Departamento de Educação do CAP/UERN). 

Convidado: Adriano Menezes – Médico Psiquiatra. Coord. e Prof. Psiquiatrada 

Unidades Curriculares Psiquiatra de Saúde Mental e Psiquiatria II – UNIPÊ – João 

Pessoa (PB). 

Data: 08 de julho de 2020 (19h). 

 


