
 

 

Caros pais, mães e responsáveis: 

Espero que todos estejam bem, na segurança de seus lares. 

Todos nós necessitamos de orientações neste momento que o coronavírus impôs um período de isolamento 

social que mudou, repentinamente, nossas relações pessoais, profissionais e também a rotina escolar de crianças 

e jovens.  

Quando foi decretada a suspensão das aulas a partir do dia 18/03/2020, seguimos as orientações do Governo e 

todos passamos a viver e trabalhar a distância. E como temos trabalhado desde então! Nossos professores, com 

o suporte administrativo de outros funcionários, já estavam logo na semana seguinte ao decreto, no dia 23, 

disponibilizando conteúdos online e diversas interações com os alunos para que não houvesse interrupção no 

processo de aprendizagem. 

Hoje, ainda permanecemos com as aulas suspensas e não sabemos por quanto tempo iremos continuar assim. 

Nessa rotina diferente, todos nós temos tido a oportunidade de aprendizados intensos. As direções e 

coordenações estão atentas às resoluções, decretos e outras informações dos órgãos que regulamentam a 

Educação. E, tudo que tiver de novidade, será informado nas nossas redes sociais e outros canais de 

comunicação institucionais.  

Por enquanto, estamos aqui para tranquilizá-los e dar continuidade na rotina da comunidade escolar. Para isso, 

resumimos aqui o que já foi divulgado na mídia e como continuaremos a proceder: 

a) Aulas online: até que possamos estar presencialmente em segurança, nossas aulas seguirão online, a 

distância, remotamente. A legislação brasileira autoriza que, em situações emergenciais, como é o caso 

da Covid-19, a realização de atividades ocorra a distância no Ensino Fundamental e no Médio. Por 

enquanto, a legislação não traz nenhuma previsão de modelo para a Educação Infantil. Mas, dentro do 

nosso compromisso de acolhimento, até que haja uma definição governamental, nós manteremos as 

interações neste segmento infantil para que não haja quebra no ritmo das atividades dos pequenos; 

 

b) Aproveitamento das atividades online no ano letivo: há questionamentos se as atividades a distância 

podem ser aproveitadas no ano letivo. A resposta, também presente na legislação é, sim. As atividades 

podem ser organizadas oficialmente e validadas como conteúdo aplicado, futuramente. Seguindo as 

instruções da legislação, nossos professores estão sendo aprimorados no uso de metodologias de ensino 

com os recursos tecnológicos digitais que temos;  

 

c) Calendário e número de dias letivos: o Governo Federal publicou ontem a MP 934 que estabelece 

normas excepcionais sobre o ano letivo. Como carga horária anual, serão mantidas as 800 horas, mas 

sem a obrigatoriedade de 200 dias do ano civil. Será uma maneira de permitir às escolas e aos alunos e 

professores a tranquilidade necessária para o restabelecimento da normalidade educacional, pós crise; 

 

d) Aprimoramento das aulas online: a partir desta semana, nossos professores estarão seguindo a mesma 

programação das aulas presenciais. É uma tendência mundial e temos profissionais muito capacitados 

para coordenar e exeutar o processo online. As atividades serão de 30 minutos para cada professor / 

disciplina, que é a recomendação de tempo ideal para que ocorra o aprendizado e haja o 

restabelecimento da interação do grupo de alunos e da rotina deles. Os critérios de acompanhamento, 

avaliações de aprendizado e controle da participação dos alunos serão os mesmos do presencial, 

adaptados pelas tecnologias digitais e atuais. 

 



 

 

e) Pedidos de desconto de mensalidades, pontualidade dos pagamentos e cancelamento de matrícula: 

muitas famílias dependem da continuidade do nosso trabalho pedagógico, administrativo e social neste 

momento. Como vocês devem ter percebido, o trabalho não parou. Houve mudanças e até aumentou, 

dadas as circunstâncias e o engajamento dos profissionais. Por isso, a legislação entende que não há 

motivos que justificam a redução da mensalidade do contrato educacional anual, uma vez que não 

ocorre e não haverá prejuízo no aprendizado. Além disso, a realidade de nosso colégio já é, há algum 

tempo, trabalhar com regime de bolsas e descontos sociais de até 50%, para desta forma promover 

acesso à muitas famílias a uma educação de qualidade. E não existe a possibilidade de mais reduções.  

 

A pontualidade dos pagamentos é igualmente importante. É com o recebimento das mensalidades que 

nossos empregados serão pagos e muitos deles têm o colégio como única fonte de renda. O momento é 

de pensar que vamos passar por isso tudo. Cancelar matrículas, como temos visto em algumas escolas, 

também não é apropriado. No retorno à normalidade presencial, nesses cancelamentos, além da perda da 

bolsa e descontos, que não podem retornar aos contratos depois, os alunos perdem conteúdos, o que 

compromete o aprendizado. 

 

Na prática, o que temos que ter em mente é que nesse período de enfrentamento da pandemia, todos nós estamos 

em casa para nossa segurança e em constante busca por soluções. São milhões de pessoas que estão trabalhando, 

estudando e aprendendo, sob uma nova realidade, compartilhando vivências. No nosso caso, enquanto 

educadores, temos um único e perseverante olhar: a continuidade do aprendizado. 

A educação brasileira é robusta e vamos superar todos os desafios. Já passamos por muitos deles ao longo de 

nossa trajetória de 45 anos, mas nada comparado a este momento. Entendemos que estamos num cenário de 

muitas mudanças e que elas são dinâmicas. No que depender da nossa experiência, tenham certeza que ela nos 

capacita a superar desafios. 

O momento nos convida a ser referência. As atitudes e comentários positivos sobre o colégio e o momento que 

vivemos contribuirão na percepção dos alunos. Neste sentido, evitar o uso de palavras negativas sobre o ensino 

a distância, professores e demais profissionais, é fundamental. O núcleo familiar tem um papel ainda mais 

essencial na construção da esperança, por isso sugerimos que esse isolamento social seja vivenciado com 

afetividade, responsabilidade e espiritualidade mútua. É possível ensinar a esperança concretamente, através de 

posturas e de palavras, de maneira presencial, vocês com seus filhos e familiares e, a distância, com nossos 

alunos, como nós estamos neste momento. 

Continuem contando conosco! 

 

Cordialmente,  

 

Marcio Cesar Franco Santos 

Diretor Administrativo do Colégio Noeme Campos 

 

Em casa, em Belo Horizonte, 02 de abril de 2020 

 


