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Circular 005/2021                                                                                       Goiás, 16 de junho de 2021. 

 

RELATÓRIO DA REUNIÃO DO DIA 10/06/2021 

 

Senhores Pais, 

Conforme Circular n° 004/2021, de 08 de junho de 2021, realizamos, no último dia 10, quinta-

feira,  uma reunião para tratarmos dos assuntos lá enumerados.  

Como nem todos os pais se fizeram presentes, segue o relatório da reunião para  conhecimento: 

- O Projeto Político-Pedagógico e o Regimento Escolar foram aprovados. 

- Alguns Representantes de Pais foram eleitos para o Conselho Comunitário. Nas turmas em 

que a representação ficou incompleta, o Grupo Gestor fará o convite a outros pais (com o 

consentimento dos participantes da videoconferência). 

- Em relação ao retorno das aulas em agosto, houve unanimidade dos presentes em optar para 

que as aulas continuem de forma remota até que toda a comunidade escolar esteja vacinada/imunizada. 

- Sobre o ensino híbrido,  em que uma parte da turma vai para a escola e a outra parte assiste à 

aula em casa, foi esclarecido que esse sistema torna-se inviável para a escola em virtude dos 

investimentos a serem feitos. 

- Para adotar o ensino híbrido,  seria necessário providenciar um notebook por turma assim 

como câmeras e microfones. Não havendo situação financeira favorável a esse investimento, a escola 

precisaria ratear esse custo entre os pais/cooperados. 

- Desta forma, o mais viável, nesse momento de pandemia, seria continuar com o ensino remoto.  

- A escola aguardará a legislação Federal, Estadual e Municipal pertinente ao tema e fará uma 

pesquisa junto às famílias para que todos tenham a oportunidade de se manifestar. 

- Ficou acordado, entre os presentes, que os primeiros dias de aula do segundo semestre, em 

agosto, continuem de forma remota  a fim de que a escola tenha condições de se inserir ou ajustar-se 

ao contexto atual. 

Continuamos à disposição para maiores esclarecimentos. 

 

Cordialmente, 

A Direção. 
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