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EDITORIAL

Estimados leitores, autores e colaboradores da Revista Pedagogia UFMT,

Esta é uma edição especial da Revista, o último número deste ano de 2021. O Grupo

PET Educação deliberou pela publicação de mais uma edição com o objetivo precípuo

de promover reflexões sobre a Pandemia na educação. Para os estudantes da

graduação, da pós-graduação, professores da educação básica e superior e pessoas

interessadas nesta temática, os artigos que seguem versam sobre as transformações

recentes da educação, em decorrência do distanciamento social, do uso do ensino

remoto mediado pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e do

sentimento de docentes e estudantes, em relação às novas demandas por processos

educacionais que contemplem a cultura virtual em curso. Os artigos com a sua

respectiva autoria são os seguintes: 1. O incentivo à leitura durante as aulas remotas:

"minha casa lê e sua?" de Jucileia Nascimento de Oliveira; 2. Estágio supervisionado no

curso de pedagogia da UFMT em tempos de Pandemia de: Jeferson dos santos,

Greicimara da Guia de Oliveira e Rosinete Maria dos Reis; 3. Vida acadêmica

universitária em tempos de Pandemia de Carolina Cherubini Costa Freire e Rose Cléia

Ramos da Silva; 4. Relato de experiência de Ana Paula da Silva Almeida; 5. Práticas

pedagógicas para crianças autistas na Educação infantil e seus desafios na Pandemia

no covid-19 de Fabiana Aparecida da Costa e Ana Luísa Alves Cordeiro; 6. Relatos de um

jovem pesquisador frente ao impacto da pandemia causada pela covid-19: instituições

de ensino cívico militar de Mato Grosso (1986-2017) de Júnior Cezar Lopes dos Santos

e 7. Uma nova cultura escolar em tempos de pandemia: uma experiência da EMEB.

António F. Valentim. De Maria Elisa de Oliveira Ribeiro, Sasquia Helena Gonçalves da

Silva Conceição e Elizabeth Figueiredo de Sá. Todos esses artigos trazem informações e

conhecimentos novos, permitem ao leitor, uma troca de experiências educacionais em

tempos de crise sanitária causada pela Pandemia da Covid-19. Considerando o avanço

no processo de imunização, graças às vacinas, o quadro mais crítico dessa crise está

superado, porém, é importante lembrar que a educação tem muitos desafios a frente,

o maior deles: a desigualdade de acesso de docentes e estudantes à internet e às

ferramentas digitais de boa qualidade, para fins de efetivo aproveitamento do que

oferecem as salas de aulas e práticas pedagógicas, no ambiente virtual!

Boa leitura a todos e todas!


