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preocupação mundial, um desafio e grave problema de saúde

desafios, sem deixar as crianças e jovens distantes do ensino. Duas

pública. Vários setores foram impactados inclusive a área da

reuniões semanais da equipe da escola por vídeo conferência

educação. Houve o cancelamento das atividades educacionais

passaram a fazer parte da rotina e essa prática foi fundamental e

presenciais,

necessária para a restruturação do trabalho remoto e engajamento

por

pelo

novo

necessidade

coronavírus

de

cumprimento

tornou-se

das

medidas

preventivas contra a covid-19, o que demandou a remodelação do

da equipe.

modelo de trabalho na classe hospitalar, que envolve o ensino formal
Figura 1 – Principais objetivos das reuniões da equipe

de crianças e adolescentes em tratamento para o câncer. 1 , 2

Trata-se de um estudo descritivo, relato de experiência
retrospectiva, com o objetivo de demostrar as experiências

vivenciadas

na

escola

especializada

Schwester

Heine

do

A.C.Camargo Cancer Center, a partir de março de 2020.

O presente estudo descreveu a importância do ensino remoto
na Classe Hospitalar de um Cancer Center para crianças e jovens
em tratamento oncológicos, pois houve considerável aumento nos
números de atendimentos pedagógicos com a modalidade de ensino
remoto, já que anterior a esse cenário muitas crianças que
realizavam o acompanhamento escolar na Classe hospitalar
agendavam previamente o atendimento pedagógico com o professor

presencial, mas as condições de saúde dos pacientes acabavam por
impossibilitar o atendimento.
Além das reuniões, houve o contato com os familiares dos
estudantes, para propor o ensino remoto. Com o uso da plataforma
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Figura 2 - Aumento no número de atendimentos

