
APRESENTAÇÃO 

 

 No mundo, o ano de 2020 está marcado pela pandemia causada pelo coronavírus, 

que desenvolve a doença Covid-19. O isolamento social é necessário como forma de evitar 

a proliferação do vírus. No Brasil decretos governamentais e normativas educacionais 

impuseram o fechamento de instituições de ensino nos diferentes níveis e a suspensão de 

suas atividades. 

Diante de tal cenário, escolas e universidades suspenderam as aulas por tempo 

indeterminado, enquanto outras optaram pelo ensino remoto ou por enviar atividades aos 

estudantes para que as realizassem em casa. Esta situação tem exigido de estudantes e 

familiares adaptação a esta nova realidade.  

As famílias em casa têm que enfrentar a situação imposta pela reclusão com vistas 

à preservação da vida, requerendo delas adequação a uma nova dinâmica de convívio 

diário. Muitos pais além de darem continuidade ao seu exercício profissional em domicílio, 

cuidam dos afazeres domésticos e do acompanhamento acadêmico de seus filhos. 

O Centro Universitário de Brasília/UniCeub deu prosseguimento ao semestre letivo 

via ensino remoto. A disciplina CAI Psicologia Escolar I, aborda temas referentes à área de 

educação em seu sentido amplo e sua intersecção com a área de saúde. Diante da situação 

que estamos vivendo, considerou-se apropriado aproximar a discussão teórica ao contexto 

atual que o país enfrenta, oportunizando aos estudantes a produção de materiais 

educativos de cunho de ação social.  

Apresentamos uma coletânea de materiais destinados a pais e às crianças para 

serem usufruídos neste momento de isolamento social. São materiais que visam orientar 

para o estudo em casa, para organização temporal das atividades cotidianas e para a 

melhoria do convívio familiar. 

O presente Caderno Temático está organizado em duas partes:  

Parte 1 é composta pelos trabalhos dos estudantes do Campus da Asa Norte, orientados 

pela Profa. Ingrid Lilian Fuhr. 

Parte 2 integra os trabalhos dos estudantes do Campus de Taguatinga, orientados pela 

Profa. Marília de Queiroz Dias Jacome. 

Convidamos o leitor a usufruir das produções dos estudantes de Psicologia, e 

esperamos que elas possam contribuir à sociedade no enfrentamento e no posicionamento 

pessoal diante de questões que permeiam o cenário atual brasileiro. 
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