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Este resumo tem o objetivo de apresentar o resultado de um trabalho que foi desenvolvido no final 

do primeiro semestre de 2020 quando o Ensino Remoto ainda não estava regulamentado em Santa 

Maria. Em meio há muitas dúvidas, as professoras dos Anos Iniciais e da Educação Infantil, a fim de 

manter contato com os alunos devido à pandemia, buscaram diversas maneiras para obter o retorno 

dos alunos. O objetivo maior era o de complementar a aprendizagem e de manter contato com as 

famílias, mas, por entender a leitura e a escrita como alicerces no processo de ensino e aprendizagem, 

foi objetivo também utilizar as linguagem escrita ou desenhada para oportunizar aos estudantes a 

capacidade de expressarem-se, além de promover o entendimento da escrita como um recurso para a 

construção e troca de significados no meio social. O texto e o desenho são destinados à troca social, 

portanto, sempre indissociáveis de seu contexto mais amplo de cultura e mais imediato de situação. 

Assim, por meio da escrita e da publicação deste e-book, os estudantes do Pré e dos Anos Iniciais da 

EMEF Júlio do Canto tornam-se autores de histórias que vivenciaram durante a pandemia do 

Coronavírus. A partir desse contexto, surgiu a ideia da criação de um e-book. No entanto, em nossa 

escola, a maioria das crianças não tinha acesso à internet ou o acesso era muito precário. Em se 

tratando de metodologia de trabalho, a primeira ação foi a elaboração da proposta. Para isso, foram 

utilizados textos, tais como a BNCC (2017), o DOC (2020) e a obra Leer para aprender: Lectura y 

escritura en las áreas del currículo de Martin e Rose (2012). A elaboração da proposta aconteceu de 

forma coletiva, utilizou-se uma foto do Cascão, porque ele não lavava as mãos e começou a fazê-lo 

na pandemia. Na sequência, foi feita a elaboração das orientações solicitadas para a produção do 

texto. Ao final da proposta, foi acrescentado um esquema para auxiliar na escrita dos textos ou na 

facção dos desenhos. Em seguida, foram impressas cópias dessas propostas para aqueles alunos que 

não tinham acesso à internet e foram enviadas fotos para os grupos de WhatsApp, além da postagem 

no blogue da escola. Após o período de duas semanas, foram recolhidos os textos e desenhos por 

meio de fotos ou devolutivas na escola. As professoras digitaram e organizaram esses textos, 

conforme um padrão de formatação combinado em reunião. Na sequência, os textos foram 

organizados em uma ferramenta de publicação gratuita para a organização do e-book. Após várias 

tentativas e ajustes, o e-book ficou pronto. Então, foi marcado o lançamento no dia 25 de setembro 

às 19h pelo google meet. Toda a comunidade escolar foi convidada desde os alunos, os familiares, os 

professores, a equipe diretiva, os amigos dos familiares, além de representantes da Secretaria 

Municipal de Educação de Santa Maria. Nessa etapa, a participação dos alunos, a pesar da falta doe 

acesso à internet, foi significativa. Como resultados preliminares, constatamos um grande empenho 

das crianças e das famílias em retornar a atividade, bem como a alegria e satisfação das professoras 

por conseguirem manter o contato com os seus alunos e ainda assim conseguir ensinar nesse tempo 

de pandemia. Além disso, foi observado o desenvolvimento de cada autor e isso configura que, 

mesmo com a pandemia, a escola está viva, articulada, organizada e pronta para se adequar a 

contextos que vão além da sala de aula. Em consonância a isso, também é importante destacar que a 

publicação do e-book é uma maneira de arquivar esses momentos diferentes experienciados durante 

a pandemia da Covid-19 em 2020. Foi evidenciada também a compreensão leitora de cada estudante 

no que diz respeito à sua vivência. Para além dessa compreensão, entendemos que o e-book é uma 

demonstração de afeto para as crianças, pois quando queremos saber da sua “vidinha”, estamos 

dizendo para ela que ela faz muita falta para os professores lá no contexto escolar. 
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