
 

ORIENTAÇÕES PARA O MÊS DE ABRIL – RESUMO LIVE DA EQUIPE PEDAGÓGICA 

Queridas Famílias; 

Queremos primeiramente agradecer às famílias pela compreensão, paciência e parceria sempre demonstrada a 

nossa escola, e também deixar registrado nosso agradecimento especial aos professores que estão em tempo 

recorde, reinventando-se para neste momento totalmente atípico alcançar seus alunos. 

Gostaríamos de  informá-los  que durante todo este período, no qual estamos exatamente há 15 dias em casa, nós 

mantivemos o monitoramento e não tivemos nenhum caso de Covid-19 entre as famílias Literal. 

ANTECIPAÇÃO DAS FÉRIAS DE JULHO 

No Decreto Estadual 4258/2020 que determinou a SUSPENSÃO DAS AULAS a partir do dia 20 de março de 2020, SEM 

PREVISÃO DE RETORNO, foi dado como possibilidade facultativa às escolas utilizar este período de suspensão com 

antecipação das férias escolares de julho, as escolas públicas realizaram esta antecipação até a data de ontem, dia 

03/04/2020.  

Portanto as escolas aguardavam com grande expectativa nesta semana um pronunciamento do Governo Estadual 

sinalizando as orientações para as próximas semanas, quem sabe até um retorno as aulas. 

Este pronunciamento ocorreu através do Secretario Estadual de Educação Renato Feder e do Conselho Estadual de 

Educação que através do processo 32/2020 aprovou a educação à distância para alunos da educação básica (1º ao 9º 

Ano), (anexo no próximo clip). 

O Secretário Estadual de Educação informou em uma live (https://www.youtube.com/watch?v=cJV5UVUC5a0&feature=youtu.be)  que 

nesta segunda-feira (06/04) os alunos da rede pública retornam as aulas na modalidade on-line e que para a rede 

estadual  não haverão reposições presenciais. 

Outro acontecimento da semana, foi a Medida Provisória Presidencial 934/2020, (anexo no próximo clip) que 

flexibiliza a quantidade de dias letivos obrigatórios, todas as escolas são obrigadas a cumprir 200 dias letivos e 800 

horas anualmente, com esta medida emergencial as escolas foram liberadas de cumprir os 200 dias letivos desde 

que cumpram as 800 horas.  

Com base em todas estas movimentações governamentais, onde nenhum órgão consegue informar com clareza, 

uma data para o retorno PRESENCIAL  das escolas, lembrando que tanto a Escola Literal, quanto as demais escolas, 

são instituições subordinadas e NÃO PODEM DE FORMA ALGUMA DESCUMPRIR LEIS E DECRETOS, portanto, o que 

podemos fazer agora, como a nossa escola ainda não fez a troca pelo recesso  é a partir desta segunda-feira 

(06/04) realizar a antecipação das férias de julho até o dia 21/04. 

COMO SERÁ O CALENDÁRIO DA ESCOLA ESTE ANO  

Fizemos uma análise do nosso calendário escolar de 2020 e caso a suspensão perdure todo o mês de abril, nós 

temos condições, utilizando o recesso de julho (trocado a partir desta segunda-feira),  alguns poucos sábados letivos 

e dias extras em dezembro, de repor PRESENCIALMENTE todos os dias letivos suspensos, desde o dia 23 de março 

até 30 de abril (se for o caso).   

Repor presencialmente   será sempre a nossa preferência, visto que trabalhamos com educação básica e o contato 

direto com o professor e colegas pode minimizar muito os prejuízos de aprendizagem que teremos com este período 

de suspensão, porém caso a suspensão ultrapasse o mês de abril teremos que organizar a reposição de outras 

formas. 

https://www.youtube.com/watch?v=cJV5UVUC5a0&feature=youtu.be


Tão logo saibamos a extensão da quarentena, avaliaremos um novo calendário escolar, talvez utilizando inclusive as 

horas de aula em web conferência que promoveremos a partir do dia 22/04. Faremos isso em último caso, como 

forma complementar, mas desde já contamos com a compreensão das famílias para esse esforço conjunto. Sendo 

importante ainda frisar que a reposição se dará obedecendo às diretrizes legais e órgãos oficiais.  

Trabalharemos com dedicação, para assim que possível, sugerir o melhor calendário letivo para os nossos alunos.  

AULAS ON-LINE 

Queremos tranquilizá-los em relação à continuidade das aulas após este período de recesso. Por isso, informamos 

que a partir do dia 22/04, retomaremos as atividades em um novo ambiente virtual, específico para o ensino 

remoto, que será disponibilizado para os nossos alunos dias antes do retorno para testarem voluntariamente 

conosco! 

Para a Equipe Literal não serão férias convencionais! Nos próximos dias os professores farão treinamentos para que 

seja possível retornar com aulas em web conferências, possibilitando grande interatividade entre professores e 

alunos, por meio de vídeo aulas, ferramentas online e chats com atendimento em tempo real.  Desejamos que esta 

nova fase on-line (se necessária) seja muito interativa e diretamente ligada ao aluno, para que tenham  aulas reais 

onde a aprendizagem aconteça, com seus professores e seus colegas de classe, para isso vamos treinar muito nos 

próximos dias! 

Esta opção estará disponível para os nossos alunos do 2º ao 9º Ano. Já para os alunos do 1º Ano do Ensino 

Fundamental e da Educação Infantil, serão disponibilizadas atividades integradas, priorizando a ludicidade, também 

por meio da plataforma, que visam manter o desenvolvimento das crianças e o vínculo com a escola durante o 

período de quarentena. 

EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º ANO 

Apesar de a modalidade a distância ser igualmente aprovada para o 1º Ano, nós não utilizaremos esta dinâmica com 

eles, visto que são alunos em plena alfabetização, para a Educação Infantil e 1º Ano nós continuaremos com as 

atividades de estímulo a aprendizagem, como citado acima, porém as atividades relacionadas ao material didático 

serão realizadas apenas em dias específicos quando as professoras terão reuniões on-line com as suas turmas. 

VALOR E VENCIMENTO DAS MENSALIDADES  

O momento tornará inviável para algumas famílias honrarem o pagamento da próxima mensalidade. Assim, para dar 

um fôlego financeiro àqueles que foram afetados pela crise de forma imediata  (Ex: já perderam o emprego ou renda 

dos seus estabelecimentos comerciais), estamos oferecendo a possibilidade de negociação individual.  

Os valores das mensalidades regulares serão mantidos os mesmos, pois partimos da premissa de que todos os 

conteúdos serão repostos, conforme nova organização ou calendário que será divulgado ao final do período de 

quarentena e, portanto, cumpriremos integralmente o contrato anual de prestação de serviço educacional firmado 

no ato da matrícula.  

ALUNOS DO PERÍODO INTEGRAL: Caso a nossa premissa de reposição presencial do integral se mostre inviável, 

trocando os dias fechados por dias abertos, isso ocorrerá se a suspensão das aulas ultrapassar o mês de abril, 

faremos uma revisão dos custos para repassar aos pais, (a partir da mensalidade de  Maio) revendo qualquer ganho 

que tenhamos com a eventual redução dos dias letivos.  

Não é a nossa intenção, de forma alguma, tirar proveito desta crise, postura que consideramos eticamente 

inaceitável.  

Nenhuma escola, empresa, família ou pessoa, passou por esta situação antes! Estamos todos aprendendo juntos! (Se 

existe parte boa, em minha opinião, é esta!) Contem conosco, nos enviem sugestões, nos digam as coisas que 

sentem falta, em que mais nós podemos ajudar? Vamos juntos tomar as melhores decisões para as nossas crianças e 

adolescentes!   

Um grande abraço (virtual)! Profª Lorena Recalde. 


