Colégio Dom Barreto
O Colégio Dom Barreto vem, através deste comunicado, agradecer aos alunos e pais por toda a
compreensão, colaboração e empenho neste momento tão delicado, de isolamento social, em que
vivemos.
Queremos tranquilizá-los quanto à aprendizagem dos nossos alunos. É importante que haja a
contribuição dos pais no que concerne ao incentivo a seus filhos sobre a importância do
conhecimento. Em nenhum momento pensamos em transferir nossa responsabilidade de ensinar
nossas crianças para as famílias. É necessário que todos nós tenhamos paciência diante desta
situação tão difícil e atípica que o mundo inteiro está passando. Nossos professores estão se
empenhando diariamente produzindo os conteúdos para dar continuidade aos estudos. Ferramentas
online estão sendo disponibilizadas para realização de aulas motivadoras. Quando retornarmos,
esperamos que seja em breve, realizaremos junto aos nossos alunos o trabalho de ensinar o que
não foi possível ser compreendido durante as aulas online. Será feita revisão daquilo que hoje é
estudado. Precisamos também lembrar que esta situação traz uma oportunidade que permitirá aos
alunos desenvolverem um pouco de independência para o aprendizado e para a pesquisa.
Que possamos nos ajudar, ainda mais, neste tempo de grande desafio do qual, certamente,
sairemos mais fortalecidos.
Tendo em vista a grande quantidade de solicitação por parte das famílias, anteciparemos as férias
escolares para professores e alunos, geralmente estabelecidas no mês de julho, que serão
usufruídas no período de 22 de abril até 11 de maio de 2020. Primeiramente serão 20 (vinte) dias,
podendo se estender por mais dez dias, de 12 a 21 de maio de 2020. O mês de julho de 2020 será
período letivo.
De 22 de abril a 11 de maio, não haverá atividade docente por se tratar de período de férias
escolares antecipadas.
Queremos tranquilizar as famílias, pois quando retornarmos às aulas presenciais, os alunos
receberão revisão dos conteúdos trabalhados a distância e intensificaremos os plantões de aulas de
acordo com a necessidade do aluno e com a qualidade pedagógica de aprendizagem que o Colégio
sempre ofereceu.
O Colégio Dom Barreto preocupa-se com o aluno e, também, com seu aprendizado efetivo; portanto,
a partir do dia 06 de abril, os Professores da Educação Infantil ao 5º ano estarão utilizando a
ferramenta Zoom para atender melhor os alunos e desenvolver atividades com o grupo da sala,
ampliando a comunicação professor X aluno X turma. Através do IsCool App, a professora enviará o
link com dia e hora do encontro.
Decorridos os dias de férias e persistindo a situação atual, bem como a publicação de novas
medidas no mesmo sentido, a escola continuará oferecendo o ensino na modalidade a distância,
conforme os recursos disponíveis e realizando as adaptações necessárias de acordo com a
necessidade de nossos alunos e, também, para que seja cumprida a carga horária estabelecida
pelas diretrizes governamentais, sem prejuízo educacional.
Para os alunos do 1º ano, a partir da semana de 06 de abril, serão enviadas videoaulas com a
apresentação das letras do alfabeto conforme a proposta montessoriana para auxiliar na retomada
da alfabetização.Se ao retornarmos das férias, persistir a situação de isolamento, professores e
coordenadoras continuarão preparando aulas especiais para a alfabetização. Deixando claro que
todos os conteúdos trabalhados a distância serão revisados e haverá a intensificação de plantões
de aulas de acordo com a necessidade do aluno. Solicitamos que estejam sempre atentos ao Portal

Educacional de nosso colégio, pois novos comunicados poderão ser postados sempre que se façam
necessários.
Observação: Segundo nosso Calendário:
Dia 09/04 – Quinta-feira Santa / Dia 10/04 – Sexta-Feira Santa
“Senhor, ouve a minha oração, e chegue a Ti o meu clamor” (Salmos 102, 1)

Atenciosamente,
Orientação e Coordenação

