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Resumo: O presente trabalho apresenta como as atividades da Escola 

Hospitalar Serelepe vem sendo desenvolvida, com o contexto atual de 

pandemia, o mesmo vinha sendo realizado em uma enfermaria pediátrica do 

Hospital e Maternidade São Camilo, no município de Crato-CE. Atualmente na 

pandemia não foi possível realizar as atividades presenciais. Dessa forma, 

planejamos novos métodos que fossem realizados remotamente por encontros 

virtuais, pela plataforma Google Meet, estudo de obras entre outros. Diante da 

atual conjuntura causada pela Covid-19, as atividades vêm sendo realizadas de 

forma remota dando ênfase a parte teórica do projeto. Assim, foram feitas 

discussões de textos, lives discutindo como a educação vem acontecendo 

durante a pandemia, construção do plano pedagógico, que é um instrumento 

importante para o reconhecimento das necessidades, dificuldades e avanços do 

aluno, planejamentos para retorno presencial da escola e foram produzidos e 

elaborados trabalhos acadêmicos, entre outros. Assim, pode-se concluir que foi 

possível a realização de atividades curriculares mesmo que de forma remota, é 

importante mencionar, que o projeto inicialmente foi planejado para ser 

executado de maneira presencial com a realização de atividades e ações 

pedagógicas diretamente com o aluno no hospital. Porém, devido a pandemia 

buscamos novas maneiras de trabalhar e construir conhecimentos, como 

desenvolver novas atividades que serão pertinentes para o retorno da escola de 

forma presencial.  
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