Guarulhos, 09 de Julho de 2020
Queridos Pais

A pandemia nos tirou do curso natural traçado para este ano e, analisando o panorama atual, com base nos
decretos de retomada das atividades, não vemos outra solução a não a ser a de continuarmos nosso ano
letivo por meio de plataformas digitais.
A Secretaria Estadual de Educação prevê uma volta parcial às aulas presenciais a partir do dia 08/09.
Acredita-se que uma retomada de 100% das aulas presenciais não se dê neste ano.
O protocolo de como será feita esta volta, ainda não foi definido pelos órgãos competentes, o que sabemos é
que deverá haver um rodízio de alunos, pois as escolas somente poderão trabalhar com 30% de sua
capacidade nos meses iniciais ao retorno, e o restante da carga horária deverá ser vista no ambiente virtual.
Em razão disto, há dois meses estamos desenvolvendo uma plataforma digital inteiramente personalizada
para a nossa Escola, e que atenderá nossas necessidades quanto às aulas no ambiente virtual e a
comunicação.
A plataforma CEAF será o único ambiente digital que utilizaremos a partir de sua implantação, que está
programada para o dia 20 de julho. Lá teremos todas as aulas ao vivo e posteriormente gravadas, as
atividades postadas pelos professores e as atividades que deverão ser entregues pelos alunos. Teremos
também nossa agenda eletrônica e todos os informativos que os senhores deverão receber. A partir do
momento de sua utilização, descartaremos o uso de e-mails, whats app e outras ferramentas digitais para o
envio de atividades e comunicação, tudo será feito em um único lugar: na Plataforma CEAF.
•

Ressalva: Para o FII e Médio, a plataforma digital Etapa continuará sendo utilizada para a realização
das PGs, Simulados e Estuda Fácil.

As aulas virtuais acontecerão diariamente seguindo o nosso horário de aulas e serão AO VIVO, ou seja, se o
aluno estuda pela manhã, deverá estar à frente de seu computador pela manhã. Todas as dúvidas serão
dirimidas nas aulas como acontece no ambiente presencial. Após a transmissão ao vivo das aulas, elas ficarão
gravadas na plataforma e poderão ser acessadas quando quiser para qualquer eventual revisão ou retomada
de conteúdo. Ressaltando que, o aluno deverá estar presente no momento em que elas acontecerem para
tirar dúvidas e marcar presença. Enfim, do mesmo modo que deveria estar na escola para assistir às aulas
presenciais.
A plataforma é de fácil navegação e maiores informações quanto ao acesso e utilização das ferramentas nela
contidas, serão passadas dentro em breve em vídeo explicativo disponibilizado em nossas redes sociais.
Para a Educação Infantil, um ciclo bastante afetado com a pandemia, as aulas serão muito interessantes,
lúdicas e trarão o desenvolvimento pedagógico desejado para terminarmos este ano letivo. As apostilas
serão todas vistas e revistas; bem como as atividades de caligrafia e livros paradidáticos, enfim todas as
demais atividades serão realizadas. Por esta razão, solicitamos que os senhores pais, retomem seus
contratos conosco o mais prontamente possível, antes até da volta das aulas presenciais.
Certos de contarmos com a vossa colaboração nesta nova ferramenta, desde já os agradecemos.

1

