Manaus, 14 de abril de 2020.
Prezados Srs. Pais e/ou Responsáveis de 2º a 5º anos do Ensino Fundamental,
Esperamos que estejam todo bem e com saúde! Neste momento, em que jamais desejaríamos estar longe de nossos alunos,
temos planejado, estruturado e implantado com muita responsabilidade e visando à qualidade pedagógica que nos distingue, ações para
proporcionar à distância uma rotina de estudos e o suporte necessário aos nossos alunos.
Desde o dia em que as aulas foram suspensas, temos evoluído nesse trabalho, a partir das etapas às quais nos propusemos.
A partir do dia 02/04, abrimos a plataforma Google para disponibilizarmos os roteiros de estudo, novos materiais e maior
suporte aos nossos alunos. Foi a partir daí que passamos a oferecer videoaulas produzidas por nossos professores, sempre
acompanhadas de atividades e correção, bem como outros materiais e ferramentas. Passamos, também, a explorar para além do trabalho
de revisão e aprofundamento de conteúdos já estudados, novos conteúdos previstos nos planejamentos de ensino.
A partir da semana de 20 a 24/04, contaremos também com algumas aulas ao vivo, que serão realizadas pelo Google Meet.
Esses momentos estarão indicados/marcados nos roteiros de estudos e enviaremos, pelo e-mail institucional do aluno, o convite para
participação. Outras estratégias para interação direta entre professores e alunos estão sendo preparadas também. Elas serão sempre
indicadas no roteiro, no momento oportuno.
Ao mesmo tempo, estamos sempre diversificando e enriquecendo as ferramentas à disposição de nossos alunos. Temos
complementado os roteiros de estudos com propostas de atividades que envolvem o uso de alguns aplicativos e iniciaremos a
implantação da Mangahigh, plataforma de conteúdos e gamificação de Matemática. Inicialmente a plataforma será aberta aos alunos do
2º ao 5º ano, nesta semana de 13 a 17/04, já com atividades direcionadas no roteiro de estudos, estendendo posteriormente às demais
séries.
Estamos organizando, ainda, uma nova entrega de materiais que permanecem na escola e serão necessários para o
acompanhamento das atividades à distância. Estamos aguardando a definição quanto ao término do período de suspensão de atividades
não essenciais, referente ao decreto do Governo do Estado, para comunicá-los mais especificamente a esse respeito e convidá-los a ir
até à escola buscar os materiais.
Quanto à reposição das aulas suspensas, frisamos que esse é o nosso maior compromisso. Estamos reestruturando nosso
calendário para garantir essa reposição, com toda a metodologia e dinâmicas de acompanhamento de nossa escola. Adiantamos que,
poderemos utilizar o período antes programado para recesso de julho com aulas presenciais e estender o ano letivo até início de
dezembro, aproximadamente. Informaremos posteriormente, e com maiores detalhes, nosso calendário reestruturado, que será
também apresentado aos órgãos competentes.
Caso o período de suspensão se estenda para além do início do mês de maio, passaremos a utilizar como horas letivas o trabalho
que está sendo realizado à distância. Para tanto, intensificaremos as interações e processos de acompanhamento dos alunos. Também
adotaremos um plano de comunicação que abordará as mudanças necessárias e orientações e instruções sobre os objetivos, os papéis,
as responsabilidades neste cenário. Ainda assim, trabalharemos com a reposição da maior quantidade viável de dias letivos presenciais,
porque entendemos que o processo presencial garante a qualidade do acompanhamento de nossos alunos e das interações que são tão
importantes para sua formação, sendo assim, inegociável.
Temos analisado o cenário, que é bastante dinâmico, com muito cuidado. Todas as ações que estamos estruturando e
implementando convergem sempre para uma entrega de muita qualidade e responsabilidade.
A parceria entre a escola e as famílias sempre foi um dos nossos pilares de trabalho e, no momento pelo qual passamos hoje,
essa parceria ganha ainda mais relevância. Temos certeza de que caminhando juntos, comprometidos com o melhor para os nossos
alunos e nossa comunidade escolar como um todo, nós vamos atravessar esse período com sucesso e fazer a retomada da nossa rotina
com segurança e responsabilidade.
Estaremos sempre à disposição para ouvi-los e apoiá-los e agradecemos pela colaboração.
Para quaisquer dúvidas, necessidade de suporte, sugestões e outros, continuamos à disposição através dos seguintes canais:
Unidades Manaus – WhatsApp (99142-9861); e-mail – secretaria@colegiolatosensu.com e redes sociais – Instagram e Facebook)
Unidades Acre – Telefone (99241-6339); e-mail – pedro.campelo@colegiolatosensu.com.br e redes sociais – Instagram e Facebook)
Atenciosamente,
A Direção.

