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- Covid-19 Caras famílias, alunos e educadores
Passados mais de 60 dias de isolamento e aulas não presenciais é chegado o momento de iniciarmos o
caminho de volta.
Foram dias tensos, de muita dedicação, superação, reinvenção e fadiga. A caminhada só fez sentido
porque todos os envolvidos no processo não mediram esforços se mantiveram firmes e ativos para ensinar
e aprender o tempo todo.
Sempre atentos as orientações e determinações governamentais, avaliamos o “Plano de Retorno
Consciente”, apresentado pelo Governo do Estado de São Paulo, em 27 de maio, e nos certificamos que o
mesmo não contempla a educação, uma vez que esse seguimento requer cautela e prudência na tomada
de decisão, não há previsão estimada. Essa decisão nos impulsiona a reorganizar os planos, calendários e
sobretudo projetar as próximas etapas a serem seguidas.
Avaliando a caminhada, cada faixa etária e suas necessidades, ouvindo educadores, pais e alunos,
consideramos:
•
A indefinição dos órgãos responsáveis da Saúde e da Educação sobre o retorno às aulas
presenciais nos motiva a repensar as férias para os alunos menores;
•
A desaceleração gradativa das atividades propostas deve permitir aos alunos maiores um tempo
para se recomporem e realizarem com tranquilidade suas avaliações do final do 2º bimestre;
•
Avaliações diagnósticas propostas para serem realizadas no início de junho, devem priorizar
habilidades e competências para nortear o planejamento do 2º semestre;
•
A necessidade de períodos de descanso para recompor a motivação dos alunos, professores e
familiares devem permitir um melhor planejamento familiar;
•
O período de descanso deve respeitar os 30 dias, que permita a recomposição dos esforços
assumidos nesse semestre;
•
O retorno das atividades econômicas exigirá reorganização familiar.
Nesse contexto, as férias de julho serão ajustadas da seguinte forma:
Alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental 1
- Férias de 15 de junho a 14 de julho
15 a 17 de julho apresentação do Plano de Retorno aos pais
20 de julho - Retorno às atividades educacionais – presenciais ou remotas
Alunos do Ensino Fundamental 2 e Médio
- Férias de 29 de junho a 28 de julho
29 a 31 de julho apresentação do Plano de Retorno aos pais e alunos
03 de agosto - Retorno às atividades educacionais - presenciais ou remotas
Para pensarmos a finalização do semestre, o descanso e retorno, estamos cuidamos de cada detalhe,
unindo vozes, ressaltando necessidades, e elaborando um Plano de Contingencia detalhado que será
compartilhado nas datas apresentadas.
Esperamos que essas definições possibilitem uma maior clareza sobre os objetivos da escola em relação
às férias, descanso dos alunos/professores e organização das famílias.
Agradecemos a todos pela grandiosa parceria e empenho, manteremos nosso canal de comunicação ativo,
sem interrupção, para que possam acompanhar as deliberações governamentais e institucional.
Atenciosamente
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA DA FUNDAÇÃO ROMI
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