ESCOLA ALVACIR VITE ROSSI
EXCELÊNCIA EM ENSINO

Brasília 14 de maio de 2020.
À Comunidade Alvacir Vite Rossi
A comunidade da Escola AVR, formada por alunos, docentes e famílias, tem mostrado
determinação em fazer a diferença neste momento de dificuldade que atinge não só a nossa Escola,
mas o mundo inteiro.
Desde o início nossa equipe decidiu adotar a plataforma Google Classroom para aulas on-line,
disponibilizadas conforme cronograma encaminhado no dia 30 de março, em que esclarecemos a
continuidade das aulas com vídeos, exercícios e material de apoio, preparados pelos professores, bem
como atendimento em tempo real, via chat.
Não escolhemos a solução mais fácil, pois sabíamos da necessidade de configuração de contas,
criação de turmas, implantação de protocolos de acesso e treinamentos de professores e alunos.
Estávamos conscientes de que os resultados somente seriam perceptíveis com o tempo. Todavia,
reconhecendo a gravidade da situação (covid-19), a falta de informação e de planejamento por parte
das autoridades, as dificuldades da nova rotina para as famílias e professores, entre outras situações,
consideramos, desde cedo, a possibilidade do período maior de paralisação das aulas. Por isso,
decidimos utilizar uma ferramenta em que as aulas virtuais fiquem gravadas para que os alunos
assistam quantas vezes necessitarem, no momento mais oportuno, flexibilizando e facilitando os
estudos. Há também a possibilidade de retirada de dúvidas com os professores (em tempo real) e
participação ativa nas realizações das atividades, por meio das quais os professores podem analisar
a compreensão dos alunos e dar continuidade no desenvolvimento dos conteúdos remotamente.
Progredimos muito desde o início desta situação, mas ainda trabalharemos duro para
constantemente aperfeiçoarmos o processo de aulas on-line, em que pesem as consequências da
pandemia para todos nós.
Com a certeza do trabalho realizado e também nos antecipando diante da probabilidade de não
retornarmos às aulas no dia 01/06/2020, encaminhamos, no início do mês de maio, comunicado aos
responsáveis dos alunos que não estão participando das salas virtuais, orientando-os sobre a
importância da participação nas aulas. Nesse aviso, chamamos a atenção de todos para que a
participação seja efetiva, pois é importante que os alunos estejam atualizados em relação aos
conteúdos, para, assim, darmos continuidade às aulas on-line, assim como implementarmos outras
possibilidades, a partir de 1o de junho, em razão de eventuais novas imposições pelo Poder Público
visando ao combate à pandemia.
Contando com a compreensão e colaboração dos senhores, informamos algumas possibilidades
que planejamos colocar em prática:
•
•
•
•
•
•

aplicar avaliações de cada matéria no final do mês de maio para que possamos avaliar a
assimilação do conteúdo transmitido on-line (não valerá nota);
contabilizar algumas horas-aula em EAD - necessidade apresentada pelo cenário atual e
situação emergencial, caso as aulas presenciais não sejam retomadas após 1º de junho;
estabelecer horários com os professores por meio do Meet - vídeo, para plantão de dúvidas do
conteúdo da semana e atendimento por chat;
realizar avaliações (testes/provas) com a utilização da plataforma virtual (valendo nota);
enviar formulários às famílias para levantamento de informações de alunos e/ou familiares com
comorbidades ou que apresentem dificuldades para o retorno das aulas presenciais, e
manter o planejamento da extensão de 50 minutos de aula para cada turno, por ocasião do
retorno, honrando, assim, o compromisso de continuidade dos conteúdos programáticos do ano
de 2020.

Oportunamente detalharemos cada uma das ações supracitadas. Temos a intenção de
encerrarmos o ano letivo em dezembro, contudo, aguardaremos definições da atual situação.
Colocamo-nos sempre à disposição pelo e-mail escola@alvacirvrossi.com.br ou pelo telefone
3347-8486.
Agradecemos a parceria e desejamos que todos fiquem bem. Esta fase irá passar e, quando
passar, estaremos mais fortes.
Atenciosamente,
Direção e Coordenação
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