
 

 

São Sebastião do Paraíso, 16 de abril de 2020 

 

Circular nº 06/2020 
 

6ª COMUNICAÇÃO 

 
 

 
Prezados Pais, Mães, Responsáveis e Alunos 
 
 
Conforme nossas comunicações desde o início da suspensão das aulas presenciais, vimos, mais uma 
vez, informá-los, sobre a situação e as decisões referentes aos desdobramentos do processo das 
atividades escolares em caráter remoto e recesso escolar. 
 
Além do sistema de saúde, extremamente afetado pelo COVID-19, outro segmento que também tem 
sua organização desestabilizada, no momento, é o educacional. São muitos os questionamentos e 
as informações que sempre exigem dos dirigentes escolares uma agilidade na tomada de decisões 
relevantes, as quais, em sua maioria, dependem de deliberações e resoluções de diversos órgãos 
competentes como o MEC – Ministério da Educação, Sindicatos Patronais e dos Professores e, 
também, de órgãos de instâncias estaduais e federais aos quais as instituições de ensino são 
submetidas. 
 
Primeiramente, a regulamentação do Conselho Estadual de Educação (CEE-MG) autorizou o ensino 
remoto como forma de contagem de horas letivas. Posteriormente, no dia 1º de abril, foi publicada 
a Medida Provisória 934/2020, em edição extra do Diário Oficial da União que permitiu a 
flexibilização da distribuição das 800 horas anuais, em um período diferente dos 200 dias letivos 
previstos na legislação. Seguido a isso, o Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, no dia 6 de 
abril, anunciou que as escolas, inicialmente, só retornariam às atividades presenciais a partir de 
junho. Diante do contexto, realizamos o estudo desses vários cenários para que nossas ações 
pudessem atender aos apelos da crise, resguardando ao máximo a estabilidade da vida escolar de 
nossos estudantes. 
 
A primeira medida tomada foi buscar uma plataforma de aulas on-line que possibilitasse mais 
segurança às famílias e aos alunos, assim como maior facilidade aos professores em programarem e 
realizarem as aulas.  
 
Seguindo ainda a legislação, nossa segunda conduta foi antecipar o recesso escolar de julho para o 
período de 16 a 30 de abril, posição adotada por outros colégios da região e à qual a maioria das 
escolas particulares de nossa cidade aderiu, pois temos professores em comum. Essa medida visa à 
realização do trabalho escolar em julho, período em que as previsões de volta à normalidade estejam 
encaminhadas. 
 
A equipe pedagógica do Colégio Paula Frassinetti vem trabalhando exaustivamente para propiciar 
aos alunos e às famílias acesso aos melhores recursos e às mais eficazes atividades remotas para a 



 

 

solidificação do processo ensino-aprendizagem. Destacamos, aqui, nossa equipe de coordenadores 
e de professores que não tem medido esforços para oferecer os melhores recursos de interação e 
aprendizagem às nossas crianças e adolescentes. Ainda nessa perspectiva de cooperação que 
sempre permeou a relação colégio e famílias, aproveitamos para pedir desculpas pela pouca 
qualidade das aulas gravadas e on-line que disponibilizamos, no início, mas temos a informar que os 
professores estão mais familiarizados com as ferramentas e reforçamos nosso time de TIs. 
 
Nesse período de recesso escolar, a Coordenação estará retomando o planejamento de aulas com 
mais cuidado, uma vez que até agora tem acontecido semanalmente/quinzenalmente e deverá 
sofrer alguns ajustes. No retorno das atividades, a partir de 4 de maio de 2020, a coordenação e 
orientação encaminharão uma nota explicativa do que foi planejado. 
 
Gostaríamos também de acrescentar que tão logo nossas atividades presenciais sejam retomadas, 
apresentaremos um novo calendário escolar alinhando a proposta das 800 horas com nossa 
proposta pedagógica, o que também está sendo garantido pelo Sistema de Ensino COC. 
 
Para a Educação Infantil, a reposição da carga horária deve ser realizada com atividades presenciais. 
Nessa fase da vida escolar das crianças, as interações presenciais são fundamentais para a 
sociabilização e para a troca de experiência entre elas. Na infância, a vivência diária no ambiente 
escolar é significativa para o desenvolvimento afetivo e contribui efetivamente para o processo de 
ensino-aprendizagem. 
 
Para o Ensino Fundamental e Ensino Médio será enviado um novo calendário com as datas de 
reposição, pois a preocupação está concentrada no replanejamento das aulas presenciais de forma 
que elas possam sanar quaisquer lacunas que venham interferir negativamente na qualidade do 
ensino que tanto prezamos.  
 
Mesmo de portas fechadas, o Colégio Paula Frassinetti mantém-se firme aos padrões que sempre o 
nortearam há quase um século. Embora os momentos de crise nos causem certa instabilidade ao 
nos depararmos com situações desconhecidas, a firmeza e a suavidade sempre foram as principais 
âncoras da nossa pedagogia e a responsabilidade e a confiança, as principais marcas que registramos 
nessa longa caminhada. Por isso, contamos com o apoio e com a compreensão de toda comunidade 
educativa para que juntos saiamos ainda mais fortalecidos e com vivacidade suficiente para 
rompermos barreiras e, quiçá, empreendermos novas metas, antes impensadas. 
 
Inspirados por Santa Paula, estamos otimistas, pois cremos que esses momentos de tribulação 
vivenciados serão oportunidades para nosso crescimento espiritual. 
 
Que Deus abençoe todos nós e que nos conceda a resiliência necessária para esperarmos o tempo 
D’Ele. 
 

Um abraço fraterno, 

Ir. Ana Maria de Campos 
Tania Gonçalez e Claudete Domingos 

 
 

OBSERVAÇÃO: acessem o e-mail contatodireto@colegiopaulafrassinetti.com.br para dúvidas e sugestões.  
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