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Introdução:

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa realizado no Estágio

Básico IV do curso de Psicologia, sobre a educação no intuito de compreender como
se da o desenvolvimento desta área, quais as dificuldades encontradas ao longo da
sua evolução, e o que a psicologia tem como contribuir com a educação,
especialmente no que se refere a gestão escolar. Objetivo: Analisar o processo da
aprendizagem dado no momento de pandemia em decorrência da doença COVID19, a partir da compreensão de gestores escolares.

Método:

A pesquisa é

classificada como qualitativa e descritiva. A coleta de dados foi realizada por meio
de entrevistas com dois gestores escolares do ensino fundamental. Resultados: Com
a realização desta prática, obteve-se um melhor entendimento do que os
profissionais estão passando durante o período da pandemia, em que foi necessário
as mudanças de práticas, tanto pedagógica quento de gestão. Os resultados
sugerem a importância da atuação do psicólogo no contexto escolar visto que este
pode intervir no sentido de auxiliar o processo de ensino e aprendizagem, e
especialmente

num momento considerado adverso, com necessidades e

demandas específicas. Conclusão: A elaboração do presente estudo possibilitou um
melhor entendimento acerca da situação dos gestores de educação fundamental
em tempos de pandemia que, sabendo que todos os ambientes influenciam no
indivíduo, e que não somente a escola é responsável pelo desenvolvimento da
criança ou adolescente. Torna-se importante a participação de uma equipe
multidisciplinar, pais, colegas e sociedade.
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