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Essa cartilha foi desenvolvida para pais, mães ou responsáveis de
crianças entre 5 a 10 anos, com o objetivo de ajudar vocês a
analisarem a influência da pandemia do novo Coronavírus no
desenvolvimento de aprendizagem e alfabetização de seu filho.

Introdução
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Aprendizagem e alfabetização
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Capítulo 1



Aprender é a capacidade de adquirir algum tipo de conhecimento.
Na fase da primeira infância, o aprendizado é fundamental, pois
auxiliará no desenvolvimento de novas habilidades, superação dos
medos e, acima de tudo, na confiança de aprender sempre mais.

A importância da aprendizagem

Desenvolvimento escolar
Gosto pelas aulas
Curiosidade
Cumprimento de tarefas
Autoestima
Dúvidas

Sinais que mostram que a criança está aprendendo:
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Como saber se o meu filho está
aprendendo?

 

Os primeiros passos:
o que realmente importa para ele é saber que pode contar com a família.

As dificuldades na hora da alfabetização

A criança tem antipatia pela escrita 
tem dificuldade para lembrar das formas dos números e das letras
inverte com frequência números e letras
escreve de acordo com a fala
faz confusão com letras similares (p/q - b/d)
encontra problemas para achar palavras em sentenças ou letras em palavras 8



Dica de leitura

Livro: “Dificuldades de Aprendizagem de A-Z:

Guia Completo para Educadores e Pais”, de
Corine Smith e Lisa Strick

- Aborda algumas das dificuldades mais
comuns na aprendizagem entre os
estudantes e a forma de identificá-las.
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A alfabetização desenvolve competências que promovem o
desenvolvimento da criança, pois é a base para seu
crescimento construtivo. A alfabetização é responsável pela
desenvoltura na leitura, escrita e comunicação, através
destes surge o estímulo para a aprendizagem despertando
interesse na criança de conhecer um mundo novo. 

A importância da alfabetização
na primeira infância
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Impactos da pandemia
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Capítulo 2



Exclusão escolar
no Brasil

Ciclos de alfabetização
incompletos podem acarretar
reprovações e abandono
escolar

O impacto da pandemia 

na educação 

Crianças de 6 a 10 anos
sem acesso à educação
são as mais afetadas

 Regressão em duas décadas no
acesso de meninas e meninos à

educação 12



O impacto da pandemia 

na aprendizagem e 

na alfabetização 

A fragilidade do ensino remoto como a falta de interação
escolar por parte da criança, a falta de condições de acesso
e o despreparo pedagógico dos pais/responsáveis trouxeram
consequências negativas no processo de aprendizagem de
muitos alunos.    

QUEDA  NA APRENDIZAGEM E ALFABETIZAÇÃO
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ALTO NÍVEL DE ANSIEDADE

PIORA NA CAPACIDADE DE LEITURA E
COMPREENSÃO DE TEXTOS 

PIORA NA CAPACIDADE DE FOCO

MESMO ESTÁGIO DE APRENDIZADO EM
ALFABETIZAÇÃO 
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Acompanhar o desenvolvimento e a aprendizagem da criança
é essencial.

No período em que as aulas foram suspensas, todo o plano de
ensino mudou. Estando longe da escola, as dificuldades com a
aprendizagem surgiram. Como você lidou com essa situação
em sua casa? O que você fez para ajudar seu filho a aprender
e se desenvolver? Você se sentiu preparado para isso?

E agora no período pós-pandemia? O que você deve fazer?

Acompanhamento
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Como ajudar seu filho
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Capítulo 3



A relação família e 

ensino a distância
A família como protagonista nas práticas pedagógicas

para estimular a aprendizagem 

Estímulos para utilizar novas palavras e ampliar o
vocabulário.

Rotinas diárias que incluem tempo para comer,
dormir, brincar, trabalhar, estudar e ler.

Interesse da família em hobbies, jogos e atividades
com valor educativo.
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A relação família e 

ensino a distância
A família como protagonista nas práticas pedagógicas

para auxiliar no processo de alfabetização 

Realizar brincadeiras e atividades como a
estimulação sensorial ou contação de histórias

Manter uma comunicação clara, transparente e 
ágil com a escola.

Conhecimento sobre o progresso dos filhos na
escola.

18



Vamos jogar?
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Capítulo 4



- Um dado com 6 faces de cores diferentes

- Um dado com faces enumeradas de 1 a 6

- Cartela com impresso tipo planilha contendo 6 colunas intituladas por cores
coincidentes com as cores da face do dado e 6 linhas intituladas por números,
de 1 a 6, respectivamente coincidentes com as faces do dado 

- 36 células compostas por palavras variadas em letra de forma

Enigma das palavras

 

Você vai precisar: 
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A criança é convidada a jogar os dados obtendo um resultado de
duas faces voltadas para cima sendo um número e uma cor
 
Identificam-se os números e as cores sorteados e com o auxílio dos
dedos da mão traçam-se duas linhas imaginárias na cartela até o
ponto em que a cor e o número sorteados coincidirem em uma
palavra comum

A palavra é lida pela criança

Dinâmica: 

Enigma das palavras
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Fontes

Crianças de 6 a 10 anos são as mais afetadas pela exclusão escolar na pandemia, alertam UNICEF e Cenpec
Educação: 
https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/criancas-de-6-10-anos-sao-mais-afetadas-pela-
exclusao-escolar-na-pandemia

Desafios da Educação Infantil em período de pandemia
https://www.somoseducacao.com.br/desafios-da-educacao-infantil-em-periodo-de-pandemia/

Educação e Pandemia: impactos na aprendizagem de alunos em alfabetização
https://revistas.uece.br/index.php/ensinoemperspectivas/article/view/6057/5383
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ESTA CARTILHA É DESTINADA A PAIS, MÃES OU RESPONSÁVEIS QUE SE
PREOCUPAM COM A EDUCAÇÃO E O APRENDIZADO DAS CRIANÇAS,

ESPECIALMENTE NESTE PERÍODO ATÍPICO DE PANDEMIA E ISOLAMENTO.
 

FOI DESENVOLVIDA POR ACADÊMICOS DO 1º PERÍODO DO CURSO DE DIREITO
PARA A DISCIPLINA DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO (ATEX).

 
QUE ELA SEJA UMA INSPIRAÇÃO PARA SUA FAMÍLIA!
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