
 
 

 

Circular nº 07/2020                                                                                   Goiás, 14 de maio de 2020. 

 

Senhores Pais, Senhoras Mães, Responsáveis e Famílias, 

Esse momento de aulas não presenciais, em função do isolamento social pelo coronavírus, 

COVID 19, em que a escola está tendo que se reinventar, afetou sobremaneira a comunidade escolar. 

Alunos, famílias, professores, funcionários e grupo gestor estão desgastados e 

estudando/acompanhando/trabalhando em período integral (de manhã, à tarde, à noite) e até aos 

sábados, domingos e feriados. Uns, porque necessitam entender, aprender, fazer, realizar, entregar; 

outros, porque precisam acompanhar e dividir tecnologias, ferramentas e home office com os estudos 

dos filhos; e outros, ainda, porque precisam planejar, executar, corrigir, replanejar, retomar, ouvir, 

atender, esclarecer dúvidas, fazer correções, avisar, revisar, conferir, organizar, planejar, autorizar, 

postar, comunicar... 

Temos plena consciência de que, “em função da determinação do isolamento social, os prejuízos 

aos processos educativos são inevitáveis e estão ocorrendo em nível planetário, em toda a sociedade, nos 

mais diversos segmentos da vida humana”. Desta forma, entendemos então que, “diante das incertezas 

quanto ao tempo necessário de isolamento social e suspensão das aulas presenciais, a manutenção do 

regime especial de aulas não presenciais seria, com todas as suas limitações, a melhor alternativa para 

garantir o direito de nossos alunos à educação”. (Trecho adaptado da Nota Técnica nº 2/2020, de 22 de 

abril de 2020, da Presidência do Conselho Pleno do Conselho Estadual de Educação de Goiás) 

Acompanhando todo esse processo, temos observado a exaustão de toda a comunidade escolar. 

Por isso pretendemos fazer acontecer um segundo bimestre de forma mais leve, apostando na saúde, nas 

boas relações, no bem-estar de todos e na aprendizagem efetiva dos alunos. Temos solicitado medidas 

do Sistema Farias Brito para incrementar a Plataforma LMS a fim de que possamos potencializar seu 

uso e otimizar nossas aulas. Estamos aguardando novidades e acreditamos que elas surgirão em breve.  

Outra medida adotada, para minimizar o cansaço excessivo e a tensão, foi proporcionar uma 

semana de atividades mais leves no pós-avaliações da aprendizagem. É por isso que os alunos terão uma 

agenda com apenas algumas atividades extras (Ensino Fundamental) e o Simulado online (Ensino 

Médio) para realizarem, na semana de 18 a 22 de maio, e poderão utilizar o tempo para colocar tarefas 

em dia e para descansar e se preparar para a agenda da próxima semana. Professores utilizarão o período 

para corrigir atividades e provas e fazer o lançamento das notas para futura divulgação. Secretaria, 

Coordenação e Direção farão a sistematização de todo esse trabalho e o replanejamento, junto aos 

professores e funcionários, do próximo bimestre. Para as famílias, esperamos que seja uma semana de 

“bálsamo”, em que haja tempo para “respirar” e até rever e organizar a rotina.  

A agenda com as orientações para as atividades extras e para o simulado online será publicada 

nesta sexta-feira, até as 18 horas. 

Contamos com a compreensão de todos. 

À disposição para maiores esclarecimentos. 

Cordialmente,  

Direção e Coordenação 


