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Goiânia, 21 de abril de 2020  

 

Caros pais e estudantes,   

 

No último dia 20 de abril, foi publicado um novo decreto do Governo do Estado de Goiás. 

Entre outras medidas frente a emergência sanitária que estamos vivendo, o Governador decidiu 

por manter as Instituições de Ensino fechadas com regime de aulas on line. Esta situação que 

se prolonga, ainda por tempo indeterminado, atinge a todos e é preciso afirmar que também 

nosso Colégio é afetado, sendo outra vítima do cenário atual, que impõe a todos limites para 

nossa atuação. 

A equipe da Direção do Colégio Família de Nazaré tem se organizado, desde o início, 

para adaptar o processo educativo do nosso colégio à demanda da continuidade das aulas e, 

mesmo com todos os limites impostos, também a nós, procuramos continuar oferecendo aos 

estudantes e aos pais o suporte para a continuidade desse processo. Até agora, nos esforçamos 

para oferecer os seguintes recursos: 

 

1. Usando o Google Sala de Aula (Classrrom), procuramos aplicar o método da “Aula 

invertida”, que consiste em propor a leitura sobre os temas pertinentes a uma 

determinada matéria com a possibilidade de tirar as dúvidas; 

2. Ainda pelo Google Sala de Aula (Classrrom), os professores têm passado atividades 

regulares a fim de fixar o conteúdo e avaliar o aprendizado; 

3. Ofertamos as aulas gravadas pela equipe do Poliedro e o material didático usado no 

Colégio através do Portal Edros e, mais recentemente, pela Plataforma Ava, ambos do 

Sistema Poliedro; 

4. Aplicamos simulados e avaliações online; 

5. Até semana passada, muitos professores estavam gravando vídeo-aulas que eram 

colocadas à disposição dos estudantes e/ou dando aulas on line ao vivo, através do 

Zoom, Hangouts e outras plataformas; 

6. Oferecemos atendimento, em tempo real, aos pais e aos estudantes, a fim de acolher 

dúvidas e reclamações e dar apoio educativo a todos;  

7. Procurando melhorar a oferta das aulas on line e qualificar o processo educativo, 

estamos buscando encontrar outros recursos que possam favorecer o contato entre os 

professores e estudantes. Depois de estudar algumas possibilidades, optamos por usar o 

Youtube como plataforma para aulas ao vivo. Como muitos estudantes tem problemas 

com a internet, nem sempre eles conseguem estar conectados para participarem das 

aulas, por isso fizemos a opção pelo Youtube, pois nesta plataforma as aulas podem ser 

ministradas como uma live e depois ficam gravadas e à disposição dos estudantes para 
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revisão futura. Neste momento, estamos passando por um processo de migração 

paulatina, para que todos os professores passem a usar esta plataforma o quanto antes. 

 

Uma vez que a exigência de mudanças pegou a todos de surpresa, é importante considerar 

que, nessas circunstâncias, não existe um processo perfeito e sem erros. O Colégio Família de 

Nazaré, como os demais colégios, tem suas imperfeições e comete equívocos, que estamos 

procurando corrigir. Posso lhes garantir que não estamos fazendo menos que outras instituições 

de ensino e que nossa proposta está à altura de colégios com muito mais tempo de trabalho do 

que nós. Vamos continuar procurando corrigir os erros e encontrar meios alternativos para 

diminuir os impactos dessa situação na vida dos nossos estudantes, de suas famílias, dos 

professores, colaboradores e equipe diretiva do colégio. 

Não se esqueçam que o clima de tensão e incerteza, não raras vezes, pode nos mover a 

tomar atitudes impensadas e a dizer coisas pouco refletidas. Existem limites que são 

intransponíveis, mesmo que procuremos melhorar. Por isso, peço serenidade e paciência a 

todos. O que menos precisamos é criar conflitos desnecessários que nos impeçam de aproveitar 

todo o bem que esta circunstância pode nos trazer. Tudo concorre para o bem dos que amam a 

Deus (Rm 8,28), diz São Paulo, por isso, devemos aproveitar da melhor maneira possível este 

formato desenvolvido. Quem assim o fizer, voltará às aulas presenciais muito melhor.  

Gostaria de salientar que, segundo Decreto da Presidência da República, Nota técnica do 

Ministério da Justiça, Decreto do Ministério da Educação e do próprio Conselho de Educação 

do Estado de Goiás, as aulas em formato digital valem como horas-aula e dias letivos, por isso, 

garantimos que vamos cumprir o número de aulas exigido pela legislação. A atualização do 

nosso calendário depende das decisões dos órgãos responsáveis, por isso, iremos atualizá-lo 

segundo os passos dados.  

Contem conosco e com nossas orações. O Bom Deus há de tirar muito proveito para que 

este tempo sirva para a nossa conversão e santificação. Nosso Colégio deseja que todos os que 

dele fazem parte, antes de tudo, cresçam no amor a Deus e trilhem decididamente o caminho 

da santidade. Deus abençoe a cada um de vocês. 

 

 

 
Pe. Luiz Henrique Brandão de Figueiredo 

Diretor 
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