12/11/2020
Prezadas Famílias!
Foi com muita alegria que demos início às aulas no formato híbrido, para todo o
segmento do Ensino Médio, no dia 20/10/20, com todas as medidas de segurança que o
protocolo exige.
A adaptação foi gradativa para toda a Comunidades Escolar, em relação aos
equipamentos utilizados para ministrar aulas, nova aprendizagem dos professores sobre dividir
a atenção para dois grupos (em casa e no colégio), mantermos firmes o distanciamento em
vários momentos do dia, manter a boa frequência dos alunos no ensino presencial, driblar os
imprevistos com os quadros gripais de professores e alunos, aguardar em casa o fim da virose,
como também, na semana de Atividades Diagnósticas, interromper as aulas presenciais e
voltarmos para o modo remoto, quebrando o início de uma rotina, entre outros.
O Governo do Estado de Pernambuco autorizou aulas presenciais para o Fundamental I,
II e Ed. Infantil. Então foi necessário um levantamento da opinião das famílias, no tocante ao
retorno de seus filhos(as) às aulas presenciais. Para a Ed. Infantil e Fundamental I, a pesquisa foi
realizada na Plataforma Teams, em reunião com Pais. Com o Fundamental II, pesquisa realizada
por telefone.
Das respostas recebidas pelos responsáveis dos seguimentos citados acima, apenas 9%
fizeram opção por trazer seus filhos para o formato presencial.
Fazendo escuta dos educadores, equipe pedagógica e somadas as respostas das famílias
já citadas, considerando também o pouco tempo que temos até a conclusão do ano letivo e a
evolução da COVID-19, suscitando muitos cuidados, sobretudo para os professores participantes
do grupo de risco, achamos prudente fazer a opção por NÃO vivenciarmos, este ano, o formato
presencial, para os segmentos da EDUCAÇÃO INFANTIL, Ensinos FUNDAMENTAL I e
FUNDAMENTAL II, com o objetivo de continuar garantindo a qualidade das aulas remotas e
assim não desestabilizar os processos já iniciados e sim aperfeiçoá-los, cada vez mais, nas
atividades síncronas e assíncronas, pela via remota.
Aproveitamos para informar que a nossa Instituição foi designada para Zona Eleitoral
sendo necessário higienizarmos todos os ambientes, de forma mais ampla e profunda do que o
habitual, tendo em vista a quantidade de pessoas que irão circular nas salas de aulas, banheiros,
corredores etc., garantindo assim a segurança dos alunos e professores em seu retorno às aulas
presenciais do Ensino Médio. Para isso precisaremos ampliar os dias SEM aulas presenciais no
Colégio.
Nos dias 13, 16 e 17/11, não haverá aulas presenciais para o segmento do Ensino
Médio, mas aulas remotas acontecerão pela Plataforma Teams nos horários habituais.
Queremos pedir a compreensão das famílias que não poderão ser contempladas com o
formato presencial, neste momento.
Fazemos votos para que no próximo ano letivo, possamos estar vivenciando outro
cenário social e podermos usufruir do convívio escolar de forma saudável e resiliente.

Nossas orações se expandem por toda a sociedade e pelas pessoas infectadas, para
que essas possam receber os cuidados necessários e, com as bênçãos de Deus, recuperarem
sua saúde.
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica

