
Prezados pais ou responsáveis, 

 

 Com a pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus, tivemos que nos reinventar, mudando 

abruptamente a nossa rotina, o que nos impulsionou a criar uma versão digital de nossa escola 

em um curto período de tempo. Refletimos sobre a atual conjuntura, repensamos nossas 

estratégias e passamos a oferecer aos nossos alunos aulas on-line de qualidade.  

 Desde maio, desempenhamos com muita dedicação e profissionalismo a árdua tarefa de 

ensinar remotamente. No entanto, acreditamos que algumas questões precisam ser alinhadas. 

Para isso, contamos com o apoio de vocês: Família - instituição primeira.  

Sabemos que o momento é bastante delicado, o que impõe muitos desafios, tanto para nós 

enquanto escola, quanto para vocês como familiares. Por isso, torna-se imprescindível tratarmos 

aqui de alguns pontos do ensino remoto que demandam atenção nesse momento. Preocupa-nos 

o fato de alguns alunos ligarem o computador ou o celular, entrarem na sala de aula virtual, mas 

não assistirem, efetivamente, às aulas. Também nos inquieta a falta de interação de alguns 

discentes com os professores durante as aulas. Há relatos de que a aula termina, e o professor 

precisa remover o aluno que não “percebeu” que a aula terminou porque não estava 

acompanhando todo o trabalho realizado. 

Frente ao exposto, solicitamos apoio para que juntos possamos continuar incentivando a 

participação, o envolvimento, a disciplina e a responsabilidade de seus filhos – nossos alunos – 

nas aulas remotas, tão importantes para o processo efetivo de ensino-aprendizagem.  

Nesse sentido, a fim de orientá-los sobre como podem contribuir para melhorarmos essa 

situação, elencamos algumas atitudes importantes: 

 Manter uma rotina, respeitando os horários: acordar cedo, trocar de roupa (tirar o 

pijama), tomar um café reforçado e preparar todo o material escolar a ser utilizado 

(apostilas, cadernos, lápis, borracha e caneta); 

 Criar um ambiente adequado de estudo: encontrar um espaço da casa propício para ler, 

escrever, de preferência livre de interferências; 

  Assistir às aulas com a câmera aberta porque favorece a interação, o diálogo;  

 Tirar dúvidas durante as aulas;  

 Organizar uma rotina de estudos (não deixar acumular tarefas); 

 Respeitar os prazos para entrega das atividades (avaliativas ou não); 

 Faremos uma pausa para descanso dos alunos do dia 31/08 a 07/09. 
 

Agradecemos a atenção e contamos com o apoio de todos para que possamos continuar 

oferecendo um ensino de qualidade, mesmo em tempos difíceis.  

Atenciosamente,  

Coordenação Pedagógica 


