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Prezados pais ou responsáveis,

Queremos parabenizar todos pelo comprometimento no enfrentamento dessa situação atípica pela 
qual passamos. Na medida do possível, tentamos agir de forma rápida e eficaz, pois assim como 
vocês, não esperávamos por isso.  Planos foram interrompidos. Sabemos, no entanto, que diante de 
um cenário de tamanha incerteza, algumas dúvidas necessitam de um posicionamento. Não temos 
todas as respostas desejadas, uma vez que essa situação é muito maior do que nós, dependemos de 
leis, diretrizes do Governo e da Secretaria de Educação, mas vamos esclarecer alguns pontos para 
ajudá-los a entender melhor a situação.  

AS AULAS CONTINUAM SUSPENSAS? 

Sim. Conforme  Decreto nº 64.967, de 8/5/2020 - Estende até 31 de maio para todo o Estado, medida 
estabelecida pelo decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020.

QUANDO AS AULAS VOLTARÃO AO NORMAL? 

Ainda não temos previsão. Continuaremos atentos às definições das autoridades e manteremos todos
informados através de e-mail, aplicativo, site e das nossas redes sociais: Instagram e Facebook. 

POR QUE ESTAMOS RECEBENDO ATIVIDADES PARA SEREM FEITAS EM CASA?

 Nossos professores e coordenadores estão atentos às dificuldades de algumas famílias que 
continuam trabalhando, seja fora ou em home office, sendo que as crianças precisam ficar em casa. 
As atividades encaminhadas visam preservar a saúde física e mental dos alunos. Estamos em 
recesso escolar emergencial e, conforme combinado, as atividades continuam sendo preparadas para
todas as turmas e postadas em nosso site diariamente. Manter a rotina de estudos é um cuidado com
o aluno. Vai muito além de valer nota ou não. O isolamento pode ser uma forma de repensar nossas 
relações familiares e também de enfrentar as presentes dificuldades. Estamos vivendo um momento 
singular jamais experimentado e é justamente agora que precisamos ter união, fé, compartilhar 
informações e agir coletivamente. 

AS VIDEOAULAS CONTINUARÃO?

Sim. Diante disso, queremos registrar que o colégio está se organizando para garantir a 
aprendizagem dos seus alunos. Lembramos que as aulas continuam suspensas, mas a aprendizagem
não. Vamos continuar a aprender, de forma domiciliar, e a sociabilizar os saberes que nos são 
necessários num momento como este. Precisamos ter confiança na nossa capacidade humana de 
aprender, desaprender, reaprender. Teremos também, aula online usando a plataforma GOOGLE 
MEET em horários que serão estabelecidos por cada professora no período da manhã.

O PERÍODO DE AULAS REMOTAS SERÁ CONTADO COMO DIAS LETIVOS?

 Sim. O Colégio estará cumprindo a LDB, o artigo 24 e, em especial, o artigo 23 da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional que dispõe em seu § 2º que o calendário escolar deverá adequar-se às 
peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, 
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sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei; O artigo 32 § 4º da LDB que 
afirma que o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como 
complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais; DELIBERAÇÃO CEE 177/2020. 
Inclusive, não iremos computar faltas.

TEREMOS FÉRIAS EM JULHO?

Não. Conforme COMUNICADO do dia 20/04 informando que as férias foram antecipadas (27/04 a 
26/05). Assim sendo, teremos impactos no calendário escolar como número de sábados letivos e data
de término do ano acadêmico. Lembre-se que estamos todos sendo afetados por essas mudanças de
planos e, portanto, pensaremos com muito carinho a melhor forma de conduzir todas essas situações 
para que o contrato firmado seja cumprido, a educação seja entregue e os alunos, familiares e equipe,
sejam satisfatoriamente atendidos. Tão logo haja uma definição legal, informaremos a revisão do 
Calendário Escolar. 

COMO IREMOS SANAR AS POSSÍVEIS DIFICULDADES COGNITIVAS GERADAS NAS AULAS 
DOMICILIARES?

Estamos cientes de nosso papel educativo e estamos nos planejando e nos (re) estruturando para 
garantir o processo de aprendizagem dos alunos. Portanto, solicitamos a atenção e a compreensão 
de todos, para que possamos enfrentar as adversidades vividas, hoje, na medida em que o bem-estar
físico-emocional de todos deve ser assegurado.

Vivemos uma situação única que afeta os sistemas educacionais em todo o mundo, com a suspensão
de aulas presenciais. Com isso, cumprindo as recomendações das autoridades nacionais, estaduais e
municipais, a Rede de Educação ROSSELLO, através da Equipe Diretiva, está atenta às 
necessidades e às adversidades que o momento nos impõe.

IMPORTANTE - (1° ao 5° ano) - Nos dias 22 de maio (8h as 12h) e 25 de maio (13h as17h) 
estaremos recebendo as atividades impressas e as avaliativas domiciliares dos alunos que irão 
compor a média do 1° Bimestre. Os cadernos e livros deverão permanecer em casa para 
continuidade dos estudos remotos. Receberemos também as atividades dos alunos PRÉ I e II.

Nas datas abaixo, solicitamos a presença dos responsáveis a partir do Pré I para retirar Kits de 
trabalhos e atividades impressas.

Teremos kits de materiais para as turmas de Berçário II, Maternal I e II, lembrando que nesta faixa etária 
não é obrigatório, ficando a critério de cada família realizar as atividades. 

ANO/SÉRIE Data Horário

Maternal I 28/05 8h as 9h

Maternal  II 28/05 9h as 10h

PRÉ I 28/05 10h as 11h

PRÉ II 28/05 11h as 12h

1° anos 29/05 7h as 8h

2° anos 29/05 8h as 9h

3° anos 29/05 9h as 10h

4° ano 29/05 10h as 11h

5° ano 29/05 11h as 12h



“SOMOS TODOS MISERICÓRDIA”


