
  

 Prezadas Famílias!                                                                                                   28/05/2020 

 Desejamos que todos estejam bem!  

No dia 23 de março iniciamos os estudos domiciliares utilizando o e-mail e a plataforma Google 

Classroom para envio de atividades aos nossos estudantes. No início do mês de abril, um novo processo 

de ensino domiciliar foi encaminhado, com aulas virtuais em tempo real, utilizando a Plataforma 

Google Meet para todos os níveis, da Educação Infantil ao Ensino Médio. Nossos profissionais, desde 

o início, estão fazendo um trabalho de muita dedicação e competência, porém, temos consciência do 

importante papel das famílias nesse processo. A colaboração de vocês, como sempre, é fundamental. 

Por isso, nossa gratidão!  

E a volta das aulas presenciais? Quando será? E as avaliações? Como será esse retorno é a maior 

preocupação de todos.  

Por várias vezes tivemos a alteração dessas datas, pois o retorno às escolas, sem dúvida, é o 

setor que envolve o maior número de medidas de proteção. A situação envolve o cuidado com crianças 

que, em sua maioria, ainda não têm autonomia suficiente para administrar este cenário de isolamento. 

Na última quarta-feira, dia 27, tivemos o pronunciamento do Governador do Estado sobre um possível 

retorno das atividades presencias. Sendo assim, seguem alguns pontos importantes a partir do 

posicionamento oficial: 

 Desde o início do mês de maio estamos organizando o Colégio para o retorno, conforme os 

protocolos que já vêm sendo divulgados pelos órgãos públicos, mesmo não sendo ainda o 

específico para as escolas. Adquirimos equipamentos que garantam o controle de higiene 

necessário ao combate do Covid-19 e reforçamos todas as demais medidas de limpeza que já 

faziam parte da rotina escolar. Nossos funcionários estão recebendo instruções para 

capacitação constante específicas dos protocolos de saúde exigidos.  

 

 Também entendemos que, por algum período, as atividades podem ser concomitantes, 

domiciliares e presenciais. Os órgãos de saúde alertam que só estaremos completamente 

seguros quando a vacina for o recurso para a imunidade ao vírus. Sendo assim, ampliamos 

nossos recursos tecnológicos de forma que possamos garantir os dois modelos de escola, de 

forma simultânea, caso seja preciso. Deste modo, alunos e professores em grupo de risco 

poderão continuar trabalhando sem prejuízo nos conteúdos escolares.  

 

 Já organizamos um novo Calendário Escolar, de acordo com todas as determinações legais, que 
será disponibilizado assim que retornarmos às atividades presenciais. Ele foi planejado 
assegurando o cumprimento das 800 horas previstas pela legislação - CEED no 01/2020. 
Seguiremos todas as orientações sobre o percentual de validação das horas que foram/estão 
sendo trabalhadas na modalidade domiciliar. Para o cumprimento do ano escolar de 2020 será 
preciso utilizar alguns sábados como dias letivos e estender as atividades provavelmente até o 
início de janeiro de 2021.  



 As atividades domiciliares seguem acontecendo durante todo o mês de junho, respeitando o 

feriado e recesso dos dias 11 e 12/06 (Corpus Christhi), conforme já previsto em nosso Guia 

Escolar 2020.  

 

 Anteciparemos o recesso, anteriormente previsto para o mês de julho, para a semana de  

22/06 a 26/06, proporcionando a todos o descanso merecido.  

 

 Conforme previsto pelo Governo do RS no dia 01 de julho as turmas da Educação Infantil, 

primeiro ano do EFI (turmas 12,13 e 14) e terceiros anos do EM (turmas 301 e 302) poderão 

retornar as atividades presencias.  

 

 As demais turmas do Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio retornarão 

posteriormente, provavelmente em agosto, mas a divulgação oficial do governo acontecerá em 

junho.  

 

 Lembramos que estas datas são apenas uma previsão e as mesmas deverão ser confirmadas 

pelo governo oportunamente. Tudo depende do controle da epidemia.  

 

 Neste momento a avaliação está sendo realizada no aspecto formativo e qualitativo, sem 

atribuição de notas. Os professores estão propondo avaliações diagnósticas, de forma que 

possam direcionar o trabalho neste próximo período.  

 

 O Conselho Nacional de Educação orienta às escolas que no retorno das atividades presenciais, 

após a retomada dos conteúdos, sejam realizados novos diagnósticos, para que se tenha um 

entendimento do processo de aprendizagem durante o afastamento e também para direcionar 

as ações pedagógicas futuras.  

 

 Enviaremos novo comunicado durante o mês de junho com todas as informações e protocolos 

do possível retorno. Nada será realizado sem a segurança necessária. Caso tenhamos alguma 

mudança no previsto, faremos contato imediatamente, tanto por e-mail como em redes sociais.  

Contamos com a colaboração de todos neste momento em que precisamos, cada vez mais, unir 
nossas forças para superar as dificuldades. Agradecemos as inúmeras manifestações de apoio que 
recebemos, incentivando na continuidade de um atendimento de qualidade aos nossos estudantes.  

Nesse mês que é dedicado à Nossa Mãe Auxiliadora, pedimos a sua bênção sobre todas as 
nossas famílias e nossa comunidade educativa! 

 
Saudações, 
Direção do Colégio Salesiano Dom Bosco de Porto Alegre 

 


