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Decisão e esclarecimentos sobre
antecipação de férias escolares devido à Pandemia Global
Prezada família escolar do Luterano!
Como todos sabemos, por uma determinação governamental e estratégia de
enfrentamento do estado de calamidade pública, reconhecida no Decreto Legislativo nº 6, de
2020, foi estabelecida a Medida Provisória nº 927 de 22 de março de 2020, para amenizar as
consequências. Algumas ações foram tomadas, dentre as quais a interrupção das atividades
escolares presenciais. Ontem (06/04) o governo paulista estendeu o isolamento social até o
próximo dia 22/04, porém, é provável que seja estendido por mais dias, especialmente para
atividades escolares presenciais.
Respeitando a confiança que os senhores têm no Colégio Luterano, e com intuito de
atenuar essa situação que inesperadamente desafia a todos nós, ofertamos, nessas últimas duas
semanas, a assistência remota aos alunos. Os conteúdos foram entregues virtualmente pela
equipe de Professores com a supervisão das Coordenadoras Pedagógicas e a assessoria técnica.
Desde o dia 23/03, as equipes não mediram esforços para seguir com o conteúdo escolar sem
prejudicar tanto o aprendizado do aluno para que cada um pudesse, com a ajuda da família,
fazer as atividades em casa.
Porém, preocupa-nos muito a qualidade da aprendizagem dos nossos alunos,
especialmente por causa da sobrecarga da rede mundial de computadores que frequentemente
tem apresentado instabilidade de conexão, que resulta na dificuldade de acesso às plataformas
digitais e na finalização das trilhas pedagógicas.
Portanto, a fim de aproveitarmos ao máximo as atividades presenciais ao retornarmos
às aulas depois da paralisação pela COVID-19, as Férias dos alunos do mês de julho serão
antecipadas para 13/04 a 12/05. Nesse período, não haverá atividades pedagógicas em nossas
plataformas digitais, nem no site do Colégio.
No próximo dia 13/04, após o feriado da Páscoa, estava previsto o início do 2º Bimestre.
Porém, com essa mudança do Calendário Escolar, retomaremos as atividades somente em 13
de maio. No caso de ainda persistir o impedimento do retorno às aulas presenciais, seguiremos
com as atividades remotas por meio de web aulas, roteiros de aulas e demais mídias digitais. E,
do mesmo modo, se houver mudança no decreto autorizando o retorno das atividades
comerciais e escolares antes do dia 13 de maio, voltaremos às aulas presenciais imediatamente.
Com relação às avaliações do 1º Bimestre, a direção se reunirá com professores e
coordenação pedagógica para estabelecer a melhor forma de atribuir as médias aos alunos.
Agradecemos a compreensão de todos e renovamos a nossa confiança de que em breve
a família do Luterano estará reunida novamente. No momento, o que mais necessitamos é da
misericórdia de Deus. E, se amar agora significa ficar distantes uns dos outros, não esqueçamos
que sempre podemos ficar perto de Deus e sentir o seu abraço, especialmente ao recordarmos
a história da Páscoa que celebramos novamente nesta semana. Portanto, sigamos em frente
“Ensina a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele”! (Pv. 22.6)
87 anos com a família ensinando para a vida!
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com toda confiança, pois, enquanto uma força silenciosa, invisível mas real, paralisa o mundo,
outra força muito maior continua sendo a única fonte capaz de mover corações e mentes em
direção à fé, à esperança e ao amor. A fé (religiosa ou não, cristã ou não), orienta a vida de cada
ser humano em todas as partes do mundo. E, diante do perigo real de morte por um vírus que
inquieta igualmente a todos, voltamos a ter mais consciência de que, de alguma forma, todas as
coisas são importantes no nosso dia a dia: a saúde, a economia, o trabalho, a família, o filho que
quebrou o braço ou simplesmente arranhou o joelho... Tudo tem sua importância. E é natural
que fiquemos preocupados com cada situação que não está no lugar. Por isso, acima de tudo,
acreditemos no domínio de Deus sobre todas as coisas. Talvez faça mais sentido agora aquele
dito popular: “O futuro a Deus pertence!” Confiemos!
Desejando que este tempo difícil nos torne mais fortes e sábios, assim como bons
marinheiros se fazem em mares agitados, despeço-me de todos com um abraço virtual!
São Paulo, 07 de abril de 2020.
A Direção
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