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Imaculado – Ensino Remoto 

I SEMANA – 04 a 08/05/2020 

 

                                                              Informativo aos Pais 

 

Saudações; 

 

     Nosso colégio teve sua primeira experiência com ensino remoto nesta semana e 

esperávamos que muitos desafios acontecessem.  

 É importante lembrar alguns pontos: 

 A equipe gestora no período de 18 de março até o final de Abril ocupou-se em elaborar um 

plano de ação como: empreender plataformas de ensino remoto, fechar contrato com 

instituições que oferecessem formação e implantação da plataforma escolhida; 

 Os professores estavam de férias no mês de Abril;  

 O uso das ferramentas necessárias para a formação dos docentes de ensino remoto não 

seria lícito enquanto estivesse de férias, o que causou alguns transtornos em nosso plano 

de ação ao longo desta semana; 

 Assim, no período de final de março e abril, a equipe gestora, sabendo dos desafios do 

trabalho remoto, ocupou-se com muita dedicação, empenho e carinho para elaborar um 

plano de ação, programar e fechar contrato com instituições que oferecessem formação, 

juntamente com a implantação da plataforma escolhida; 

 Apenas no final de abril, em respeito às tratativas sindicais, tivemos o primeiro contato 

com os professores para encontro de formação continuada sobre o uso da ferramenta 

GOOGLE FOR EDUCATION. (A primeira formação com duração de duas horas e meia); 

 Somando às incertezas do momento de isolamento e à adaptação tecnológica de alguns 

professores, certamente teremos lacunas na implantação da plataforma e seu uso com 

qualidade em curto prazo; 

 Os professores, bravamente, deram seu máximo esforço para conectarem-se com suas 

turmas e alunos, ainda que, em alguns casos, com problemas técnicos de edição, áudio ou 

de treinamento cênico e nas aulas ao vivo. Todavia, NOSSA GRATIDÃO e ORGULHO por 

esse trabalho; 

 A escola não se omitiu ao pensar alternativas para amenizar situações detectadas, 

apontadas por algumas famílias que respeitosamente acionaram as coordenações com 

críticas salutares e carinhosas. Nossa gratidão às famílias parceiras! Também pedimos a 

compreensão para esse momento delicado de adaptação; 

 Reiteramos que os alunos não serão prejudicados, haverá em momento oportuno: 

reedições, reensinos, novas inserções dos conteúdos dados nesses primeiros momentos e 

que não estejam ainda minimamente adequados; 

 Muitas considerações em nossos canais de comunicação foram apontadas pelas famílias, 

como questionamentos sobre: “O que a Escola, de fato, fez para ajudar os 

professores nesse momento”? 
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 Certamente, nenhuma escola de Educação Básica no Brasil e, talvez, no mundo estava 

preparada para uma abrupta interrupção de suas atividades.  

 Todavia, em consonância com as determinações legais do MEC, aguardávamos 

diretrizes para executar o Plano de Ação. O Conselho Nacional de Educação forneceu o 

documento (normatização), apenas no final de abril.   

 Componentes jurídicos, trabalhistas e pedagógicos foram pensados para conseguirmos 

articular as demandas: 

 

*MANTER TODOS OS PROFESSORES na situação ATIVA, sem SUSPENSÃO de contratos e 

nem REDUÇÃO SALARIAL, mesmo registrando significativo pedido de cancelamento de 

matrículas; 

*Contratar domínio GOOGLE;  

*Contratação de empresa para Formações continuadas e certificação dos professores.  

 

Com exemplos de: 

 

a) Uso da Plataforma;  

b) Recurso PowerPoint + Meet; 

c) Uso da Plataforma – Parte II  

    (edição de vídeos, aulas ao vivo+ Google Meet + Google Apresentações); 

d) Curso – Dicas de Oratória, Processos Cênicos - Segunda quinzena de maio; 

e) Contratação de Assessoria Tecnológica com o Professor Itamar da FACHO, juntamente 

com a ampliação do setor de comunicação com a chegada de mais funcionários; 

f) Todos os funcionários e docentes em trabalho remoto receberão uma ajuda de custo 

extra para infraestrutura; 

g) Montagem de suporte no colégio para auxílio na edição e gravação dos vídeos (casos 

emergenciais, devida à orientação de não aglomeração na escola); 

h) Contratação de equipe de profissionais de edição de vídeos e áudio para trabalho 

itinerante, equipado com instrumentário adequado, auxiliando os casos de maior 

dificuldade, inclusive, mantendo todas as ações recomendadas de segurança da saúde, 

deslocando-se até a residência dos professores para a realização do procedimento; 

i) Destinação de equipamentos e materiais disponíveis na escola segundo a necessidade 

dos professores; 

 

 Formação de Grupo de pais para tira-dúvidas com as coordenações; 

 Reunião de pais (Ensino Médio e Anos Finais) – 1ª semana de maio; 

 Reunião de pais (Anos Iniciais) - 2ª semana de maio. 

 

Todo o processo é denso, complexo e demanda de todos nós muita resiliência, mas 

os ajustes já estão sendo realizados.  

Com o amor de Maria e a Paz de Jesus. 

 

Atenciosamente, 

Equipe Gestora. 
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