COLÉGIO DOM BARRETO
Campinas, 07 de maio de 2020.
Prezados Senhores Pais dos alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental I, do
Ensino Fundamental II e Ensino Médio
Desejamos que todos estejam bem e com saúde.
Considerando a situação atual vivida pela Covid 19, após intensa reflexão interna, o Colégio Dom
Barreto iniciou a reorganização do calendário e de algumas práticas escolares. A primeira foi a
antecipação das férias com o objetivo de, no retorno das aulas presenciais, intensificarmos
nossos compromissos junto aos alunos.
Buscando minimizar os impactos da suspensão das atividades escolares presenciais, planejamos
e construímos ações para atender às necessidades do momento e de cada faixa etária de nossos
alunos.
Apesar de não estarmos fisicamente presentes, a escola segue ativa e firme em seu propósito de
oferecer ensino de qualidade. Sendo assim, gostaríamos de apresentar aos pais como serão as
atividades escolares no retorno das férias:
1. Voltaremos com as aulas remotas, nos moldes que vínhamos utilizando antes das férias, dia
12 de maio, terça-feira próxima, seguindo os horários já disponibilizados naquela ocasião e com
as planilhas que estarão disponíveis na próxima sexta-feira, dia 08 de maio;
2. Essas planilhas atendem as duas próximas semanas - de 12 a 22 de maio.
3. Depois desse período, disponibilizaremos para os alunos a plataforma Microsoft Teams, a
qual permitirá maior agilidade e interação entre professores e alunos. A partir dela, os alunos
terão acesso a vídeo aulas preparadas com todo o carinho e cuidado pelos nossos professores.
Os professores precisarão de alguns dias, após o retorno das férias, para se adequarem à nova
ferramenta. Enquanto isso continuaremos o trabalho diário com os nossos alunos seguindo o
planejamento de aulas, através de encontros online com os professores e atividades utilizando o
site do colégio (Informática) e o uso do Iscool App, para tirar dúvidas junto ao professor.
Nossa equipe está analisando uma série de temas: intensificação das aulas remotas ao vivo,
avaliação à distância, revisão do calendário, reposição de aulas e reorganização do sistema de
avaliação.
Assim como os professores, os alunos e as famílias serão informados e orientados sobre o uso
dessa nova plataforma - Microsoft Teams com todo cuidado e atenção, a fim de que possamos
fazer o melhor possível nosso trabalho e os alunos também possam fazer o melhor uso dessa
ferramenta.
Para cumprirmos a quantidade de horas determinadas pelo Governo Federal, específicas à
educação básica, o mês de julho será considerado letivo, assim como elaboraremos um novo
calendário de datas, sempre em consonância com a Diretoria de Ensino e a Secretaria de
Educação.

Reforçamos que, no retorno às atividades presenciais, dedicaremos um período para a revisão
dos conteúdos que foram ministrados à distância.
Nos próximos dias, enviaremos novo comunicado, esclarecendo como funcionará a plataforma
Microsoft Teams em cada segmento e como daremos continuidade aos estudos on-line.
Que o Senhor nos conduza conforme a sua vontade.
Atenciosamente,
A Direção.

