COLÉGIO DOM BARRETO

COMUNICADO
Campinas, 05 de junho de 2020.
Senhores Pais/Responsáveis,
Nos últimos meses, as escolas de ensino presencial em todo mundo tiveram que se adequar a uma nova realidade de
ensino à distância imposta pelas contingências decorrentes da pandemia do COVID-19. O ensino remoto é algo novo para as
escolas de ensino presencial. O Colégio Dom Barreto tem buscado se adequar à atual realidade visando sempre um ensino
de qualidade.
O ensino remoto foi um grande desafio para todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizado: alunos,
professores, famílias, coordenadores pedagógicos, orientadores pedagógicos e educacionais, direção, equipe administrativa,
prestadores de serviços etc.
Diante da nova realidade, o fortalecimento da parceria família-escola se torna ainda mais necessária para promoção
de um bom desenvolvimento das competências e habilidades de nossos alunos.
É importante consideramos que o nosso aluno, que tinha suas aulas 100% presenciais, com o professor ao seu lado o
orientando, estimulando e supervisionando suas atividades, agora se encontra em uma sala de aula virtual. Essa sala de aula
não permite que o professor atue da mesma forma com os alunos como em um contexto presencial, por razões óbvias (limites
de interação, limites de visão e audição, etc.). Nesse panorama, surge a necessidade (e oportunidade) de fortalecer a parceria
escola-família e de promover um maior desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade de nossos alunos.
Além do aprendizado de conteúdos, habilidades e competências, nossos alunos têm, hoje, uma maior oportunidade
de desenvolver princípios, virtudes, valores morais e éticos. Terão que escolher e agir sem estarem diante da supervisão
presencial do professor. Como educadores, entendemos que o aprendizado é um processo e precisamos estar atentos e
direcionando nossos alunos para que se desenvolvam o seu melhor.
Seguem algumas orientações às famílias para, juntos, auxiliarmos nossos alunos em seu aprendizado:
1. O comportamento esperado do aluno nas aulas on-line é o mesmo nas aulas presenciais: pontualidade, frequência,
participação nas aulas, realização de atividades, respeito com os colegas e professores.
2. Diante de um problema técnico (internet, por exemplo) que impeça o aluno de participar da aula on-line, os
pais/responsáveis deverão comunicar o professor (via IscoolApp) e justificar a ausência do seu filho na referida aula,
para que o professor possa avaliar e marcar presença. Nesse caso, o aluno deverá assistir à aula gravada no Microsoft
Teams.
3. Há alunos que logam a aula on-line e não permanecem na aula. Quando o professor interage com um
questionamento, ou mesmo durante a chamada, o aluno não responde (seja pelo microfone, seja pelo chat, seja
sinalizando com a “mãozinha”). Essa atitude traz prejuízos ao próprio aluno a longo prazo, principalmente quanto ao
desenvolvimento de responsabilidade. Os pais trabalham para garantir um ensino de qualidade aos seus filhos, os
professores se empenham para promover um ensino de qualidade, e é necessário que o aluno faça a parte dele.
Os alunos que têm apresentado esse comportamento têm sido orientados pelo professor e o fato encaminhado à
Orientação Educacional, que tem contatado os pais/responsáveis.
4. O período de avaliação iniciará em 18 de junho de 2020. Os pais receberão o calendário e orientações para a
realização das avaliações on-line. Diante da experiência de algumas escolas que já aplicaram avaliação, o Colégio está
ciente que a modalidade de avaliação on-line não garante um resultado 100% real do aproveitamento do aluno. Assim,
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o Colégio Dom Barreto reestruturou as avaliações incluindo outros momentos avaliativos e estabelecendo novos
critérios, que serão repassados às famílias em futuras orientações. É importante orientar e conscientizar nossos alunos
que rotina e hábito de estudo continuam necessários; que tão logo as aulas presenciais retornem, as avaliações
presenciais também retornarão. Portanto, os alunos precisam ser responsáveis e honestos consigo mesmos. “Burlar”
uma avaliação on-line trará prejuízos futuros, em termos de valores éticos e conhecimento.
5. Com o objetivo de facilitar a identificação do aluno pelo professor no Microsoft Teams, o Colégio solicita que o
aluno insira uma foto em seu login. Nessa foto, o (a) aluno(a) deve estar com trajes adequados à sala de aula, de
preferência ser tirada no estilo foto 3X4. Os alunos não deverão usar imagens, personagens ou ícones para sua
identificação.
6. O Portal continua sendo alimentado pelos professores com informações acerca de frequência, notas, ocorrências,
convocações de Plantão etc. Acompanhem o desempenho de seus filhos também via Portal.
Contamos com a compreensão e colaboração dos pais quanto às orientações e supervisão de seus filhos. Em caso de
dúvida, estamos à disposição.
Atenciosamente,
Orientação Educacional
oeef2@colegiodombarreto.com.br

