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Resumo: este resumo tem como meta discutir os desafios das Escolas mediante a 
chegada da pandemia / coronavírus. Este vírus faz parte de um grupo de seres 
minúsculos chamados de microrganismos. São tão minúsculos que precisamos de um 
microscópio para vê-los. De acordo com a Organização Mundial de Saúde – OMS 
(2020). “Foi descoberto em 31 de dezembro de 2019 em Wuhan, na China, trata-se 
de um vírus da família coronaviridae. Surgiu em primeira mão no mercado de frutos 
do mar na cidade de Wuhan, província de Hubei na República da China, as primeiras 
ocorrências foram relatadas em 31 de dezembro de 2019. Nas primeiras semanas 
após sua descoberta houve aumento de incidência muito significativo onde muitas 
pessoas perderam suas vidas. Depois dessa data o vírus foi se espalhando por outros 
países e por onde chegava continuava contaminando mais pessoas. A OMS (2020) 
esclarece que esse vírus trouxe uma nova pandemia, definida como uma doença 
infecciosa que afeta o organismo das pessoas, provocando serias complicações que 
tem acelerado a morte de um grande número de pessoas em todo o mundo. De acordo 
com a Organização Mundial da Saúde, (2020) uma pandemia começa quando se 
reúnem estas condições. Ou seja, é o aparecimento de uma nova doença na 
população; o agente infecta humanos, causando sérios danos a sua saúde; o agente 
espalha-se fácil e sustentavelmente entre humanos, (PFARMA, 2020). A metodologia 
adotada seguiu os princípios de uma pesquisa exploratória descritiva de cunho 
bibliográfico com a utilização de publicações em artigos revistas disponíveis no 
sistema virtual. Diante desse cenário de transmissão rápida os governos de cada país, 
estado e municípios tiveram que adotar medidas de contenção e diminuição da 
transmissão. A estratégia mais comum adotada em todo o mundo foi o isolamento 
social por meio do fechamento das atividades de serviços não essenciais, uma vez 
que nenhum país do mundo estava preparado para atender tantas vítimas de uma só 
vez. As estruturas hospitalares em todos os países tiveram que ser ampliadas 
rapidamente. Mesmo assim muitas pessoas perderam suas vidas sem ter tido acesso 
a tratamento médico hospitalar. Diante desse cenário as escolas imediatamente 
tiveram que suspender suas atividades presenciais. O que fazer com a suspensão 
das aulas, sem data definida para o seu retorno pois, trata-se de uma doença 
totalmente desconhecido da medicina. Os seus efeitos são adversos e cada pessoa 
pode ter sintomas semelhantes com complicações diferentes. Algumas pessoas são 
assintomáticas, outros tem complicações muito sérias. Não há medicamentos 
específicos para trata-la com segurança. As escolas tiveram que se recolher e 
encontrar alternativas para atender seus alunos. As novas tecnologias digitais, foram 
as mais usadas neste novo cenário. A maioria das escolas tiveram que se adaptar de 
forma rápida para continuar atendendo seus alunos. Porém nem todos os alunos tem 
condições de receber essas aulas, por falta de acesso aos recursos tecnológicos 



 
necessários. Os desafios continuam no sentido de encontrar alternativas seguras que 
garanta a qualidade do ensino e o retorno das atividades presenciais com segurança. 
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