
 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 15 de maio de 2020. 

Queridos pais do Ensino Fundamental II e Médio: 
 

Esperamos que estejam todos bem! 

Passamos um período singular, de profunda reflexão; um momento de olhar para dentro de nós 
mesmos e pensar sobre nossa vida, sobre quem somos, quem amamos, se estamos dando o 
verdadeiro valor a cada coisa e... como podemos nos superar! 

Ficar em casa. Temos escutado tanto essa frase! 

Quantas mudanças essa orientação trouxe às nossas vidas! Todos nós vivemos uma modificação 
significativa em nosso dia a dia. O mundo mudou drasticamente em um piscar de olhos. Um simples 
ir à escola ou ao trabalho tornou-se um objeto de conquista para grande parte dos seres humanos. 

 

Como nos adaptamos até agora 

Já estamos há quase dois meses afastados do ambiente escolar físico. Interrompemos as aulas 
presenciais por determinação dos órgãos competentes, de forma repentina e inesperada, e estamos 
nos empenhando ao máximo em atuarmos cada vez com mais acerto. Fica evidente a necessidade de 
muito diálogo, paciência e flexibilidade entre as famílias, professores, dirigentes de escolas, sindicatos 
e autoridades do sistema educacional brasileiro. Contamos muito com vocês nesse período! 

Como nossos queridos alunos, metade dos estudantes do planeta está em casa e nós, do Colégio 
Logosófico, queremos realizar o melhor para eles. Acompanhamos, com muita alegria, o empenho de 
todos vocês – famílias muito, muito especiais – em colaborar sempre! Queremos continuar 
merecendo de vocês a confiança que um dia os moveu a nos escolherem como parceiros na educação 
de seus filhos. 

Quantas coisas já foram vividas nesse período! 

As atividades presenciais foram interrompidas no dia 18 de março. No dia 23 iniciamos o ensino não 
presencial com o envio de atividades programadas para todas as turmas, dando início à 1ª fase dessa 
modalidade de ensino. 

Em 27 de março, o CNE (Conselho Nacional de Educação) recomendou o aproveitamento de 
atividades não presenciais dentro das 800 horas anuais obrigatórias, orientando a reorganização do 
calendário escolar e o replanejamento dos programas de ensino. 

Em seguida, migramos todos os alunos para a plataforma Moodle (usada por inúmeras instituições de 
educação superior para cursos EaD), alugamos diversas salas Zoom, dando início à 2ª fase do ensino 
não presencial em 7 de abril. Investimos em treinamento e formação para que todos os professores 
entendessem as possibilidades do ensino remoto, vendo um empenho admirável em toda a nossa 
equipe docente, que tem, cada dia mais, se superado de várias formas! 

A 3ª fase do ensino, com expressivo aumento de aulas remotas ao vivo, teve início no dia 27 de abril. 
Os alunos (e vocês!) estão cada vez mais adaptados e temos vivido experiências muito lindas, no 
empenho e seriedade de todos os envolvidos.  

Na Educação Infantil vivemos uma realidade diferente, correspondente às características da faixa 
etária. Disponibilizamos muitos vídeos, orientações e sugestões de atividades, todos postados 
semanalmente no Moodle para todas as turmas.  Ficamos muito estimulados com o retorno de várias 
famílias nos encantando com a alegria e receptividade de nossos pequenos alunos ao material 
postado, até mesmo nos enviando vídeos.  



 

 

Sobre as próximas duas semanas: antecipação do recesso escolar 

Teremos agora, do dia 18 ao dia 30 de maio, a antecipação do recesso escolar (que seria em julho). A 
Biblioteca continuará, mesmo nesse período, com os empréstimos por e-mail (tanisen-
fc@colegiologosofico.com.br). 

As atividades escolares serão retomadas no dia 1º de junho, quando teremos uma semana de revisão 
de conteúdos e o início da 4ª fase do ensino não presencial, intensificando o que já estamos 
realizando. Caso tenhamos a autorização para iniciarmos as atividades presenciais nesta data, vocês 
serão comunicados. E a partir do dia 15 de junho daremos início a 2ª fase das avaliações, concluindo 
a 1ª etapa letiva, no dia 30 de junho.  

Na Educação Infantil continuaremos postando material para todas as turmas, com atividades 

educativas de caráter eminentemente lúdico, recreativo, criativo e interativo, para realizarem com as 

crianças em casa, segundo orientação do Conselho Nacional de Educação. Ao retornarmos às 

atividades, estamos planejando também realizar alguns encontros virtuais com nossas queridas 

crianças. 

A comunicação com o Colégio 

Paralelamente ao planejamento dessas estratégias pedagógicas, cuidamos de ampliar e favorecer um 
fluxo de comunicação cada vez mais eficiente. Enviamos todos os comunicados por email, por 
WhatsApp e pelos representantes de turma (nas turmas dos adolescentes). Todos os documentos 
estão disponíveis no portal do Colégio, em seção criada especificamente para essa comunicação 
(https://funcionarios.colegiologosofico.com.br/covid-19).  

Destacamos ainda o papel principalíssimo das assessoras e coordenadoras que têm enviado e 
respondido a muitos e-mails e mensagens, além de se comunicarem regularmente de forma 
telefônica com vocês, de acordo com cada realidade e necessidade. A diretoria também está à 
disposição das famílias, empenhando-se em retornar todas as mensagens e e-mails com agilidade. 

 

Planejando o retorno às atividades presenciais 

Queremos muito voltar a vê-los presencialmente, mas ressaltamos que a decisão sobre a data do 
retorno às aulas presenciais não depende de nós, pois estamos submetidos às decisões dos órgãos 
competentes, as quais continuaremos respeitando.  

Temos considerado novos cenários, com retorno em junho, julho ou agosto, e cada um demandará 
um planejamento e ações específicas, com diferentes graus de complexidade, que serão divulgados 
no momento oportuno, dependendo dos acontecimentos. De qualquer forma, já estamos nos 
preparando com muito empenho, considerando um protocolo sanitário e outro pedagógico, para 
quando ocorrer a autorização do retorno presencial. 
 

Não poderíamos deixar de manifestar a nossa gratidão pelo apoio e compreensão 
recebidos de vocês durante esse período, que exigiu de todos muita adaptação! 

Que o recesso escolar, que certamente será vivido de forma singular, seja uma 
oportunidade de conviver mais com a família, de aprender (de forma bem ampla) e nos 
enchermos de energias para uma nova etapa que, esperamos, seja ainda mais repleta 
de muita alegria! Vamos recordar o que temos aprendido, considerando que descansar 
é mudar de atividade! 

Continuamos à disposição de todos! 
                                           Um abraço,  
                                                         A Diretoria 
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