COLÉGIO DOM BARRETO

Caros Alunos e Pais/Responsáveis,
Em 67 anos de atividade educativa do Colégio Dom Barreto encarou vários desafios. O COVID-19,
com certeza, é um dos maiores deles.
Acreditamos que o período de pandemia será mais um desafio superado, pois o Colégio Dom
Barreto se apoia em pilares firmes e sólidos: na fé em Deus que professamos; no trabalho árduo e
dedicação de cada profissional da Família Dom Barreto, na afetividade e humanização que promovemos.
Características marcantes do Colégio Dom Barreto que auxiliará a superação desse crítico período e nos
reconduzirá ao equilíbrio.
Iniciaremos no dia 18/05 a implantação do novo sistema de aulas “online”. A adesão a este modelo foi
muito discutida, com análises detalhadas de fornecedores e programas para garantir o mais importante,
que é a manutenção da essência do Colégio e a excelência na formação de nossos alunos, mesmo
dentro da nova modalidade de ensino que o cenário nos impõe.
Nesta nova etapa procuraremos minimizar a falta que faz o carinho do professor, o abraço do
colega, a brincadeira no corredor, as palavras expressadas através de um sorriso e de um olhar, afinal a
afetividade é um diferencial em nosso Colégio.
Tudo é novo para todos. Todos estão em processo de adaptação à uma nova realidade.
Compreensão e envolvimento são fundamentais por parte de todos os envolvidos no processo
educativo: professores, alunos; pais; colaboradores e prestadores de serviços.
É possível que aconteçam falhas e, com isso, novos aprendizados. Mas também teremos acertos.
Sejamos compreensíveis e amplos ao analisar o processo para sermos mais justos em nossa avalição. O
importante é que estaremos juntos enfrentando com coragem e fé os desafios.
Neste tempo, as soluções nem sempre estão alinhadas à velocidade que desejamos. Ressaltamos
que, as decisões do Colégio Dom Barreto foram definidas de forma ponderada e reflexiva, pautadas nos
pilares sólidos de uma educação formadora e transformadora. Tenham certeza que isso é um diferencial
que tornará mais coerente e eficaz a educação de nossos alunos.
Na próxima semana iniciaremos uma nova fase no processo de aprendizagem escolar. Será uma
semana de pilotagem de um novo sistema, com aprimoramento das aulas on-line que serão
disponibilizadas para cada segmento com horário determinado, com orientações personalizadas de
utilização da nova ferramenta Microsoft Teams (manuais e tutoriais) que atendam às necessidades do
ano/série.
As aulas serão on-line em tempo real (ao vivo) com os professores de suas respectivas disciplinas
pelo Microsoft Teams. Essa ferramenta é muito intuitiva e permite que os alunos “naveguem” com
facilidade. Em sua primeira semana o processo será intensamente avaliado e teremos um período de
ajustes e alinhamento do recurso (18 a 22 de maio/2020).
Em breve receberão os horários, informações, links e tutoriais para acesso.
Desejamos que tudo passe logo para estarmos fisicamente próximos, mas enquanto isso não é
possível esta será nossa realidade então tentaremos fazer dela a mais efetiva e prazerosa possível.
Atenciosamente,
Colégio Dom Barreto.

