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INFORMATIVO
Escola São Paulo Julho/2020

APRESENTAR-SE E AGIR, SEGUNDO PAULO FREIRE, COMO UMA 
“ESCOLA DE COMPANHEIRISMO”, DE DIÁLOGO E TRANSPARÊNCIA É O 

GRANDE DESAFIO DAS ESCOLAS NESTE MOMENTO

Está difícil iniciar o texto sem falar da pandemia do Coronavívrus, sem escrever que o mundo foi pego 
de surpresa; que as pessoas precisaram se adaptar a um novo formato de vida; que testemunhar este 
momento histórico não é fácil, mas necessário para contar às futuras gerações como as pessoas, os 
países, os responsáveis pelas tomadas de decisão se comportaram e que atitudes e ações tomaram em 
favor da coletividade.

As escolas pararam, as casas se tornaram o local de estudo e aprendizagem, sem, contudo, substituir 
o espaço físico da escola; as famílias se viram diante de uma situação inusitada de ensinar e aprender 
a ensinar as crianças, os jovens apreensivos com o futuro, com o ENEM.

No entanto, nos apresentamos e agimos, segundo Paulo Freire, como uma escola de companheirismo, 
de diálogo e transparência. Juntos, optamos em seguir em frente, com esperança e acreditando na 
força da Educação como meio de transformação da sociedade.

A Escola São Paulo assumiu imediatamente a responsabilidade em oferecer um plano de ação às 
famílias, aos alunos, professores, funcionários e a toda equipe gestora responsável pela proposta 
pedagógica ampla que inclui a todos e todas que participam do processo, independente da função 
que desempenha. 

Aprendemos muito até agora e continuaremos abertos a todas as inovações que possam contribuir 
para a qualidade do processo ensino-aprendizagem: cada palavra, cada reflexão, cada olhar 
aprofundado e crítico serão norteadores de nossas ações.

Com fé na vida caminhamos rumo ao segundo semestre.
Estamos juntos!



2

Educação Infantil

2020. Quando e quem poderia imaginar um ano tão atípico?

Com fé, trabalho, amor e o seu querer

Sim, a VIDA nos surpreende e como disse nossa diretora Cida no editorial, não tem como começar essa 
conversa sem falar dessa pandemia. Nunca sonhei que a letra da canção dos 70 anos, escrita pelo 
professor Leandro, no ano passado ganharia tanta força e ecoaria tão forte nos corações da familia 
Escola São Paulo. Relembre e ouça nossos alunos cantando (https://bit.ly/70anosESP)

Abaixo destaco algumas frases e traduzo em palavras e imagens:

Fé e amor que todos nós tivemos que ter para levar adiante as aulas remotas. E o seu querer de pais e 
mãe foi imprescindível para o sucesso desta empreitada.

Lá... aonde eu quero estar
E tenho certeza que todos responderiam:

Quero estar no chão da Escola, na sala, 
no pátio, no parquinho; ocupando todos 

os lugares desse espaço tão querido...
QUE SAUDADES!



Lá... aonde eu quero estar
E tenho certeza que todos responderiam:

Quero estar no chão da Escola, na sala, 
no pátio, no parquinho; ocupando todos 

os lugares desse espaço tão querido...
QUE SAUDADES!

De mães e pais que vem participar

Minha arte mais bela: amar

Sim esse período está exigindo participação ativa de vocês; pais e mães

Sim porque sem AMOR nada disso seria possível

As irmãs do Santo Sepulcro, fundadoras da escola, certa-
mente estão orgulhosas de todos nós, que abraçamos 
com AMOR o dom de São Paulo de se doar e entregamos 
nos de corpo e alma nesta tarefa de ensinar e aprender 
de um novo jeito.

Falando em se doar, nossas crianças deram um show durante comemoração do Carnaval junto aos 
idosos do Centro Social Holandês. Foi uma manhã divertida, alegre e muito emocionante, para nós e 
para eles. Veja a foto do momento da saída. Todos alegres e chupando pirulito, presente dos idosos.
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Enquanto estávamos na Escola tivemos a chegada da Mascote do nosso Projeto anual; o GATO ATUM. 
Junto com a Bete ele fez a entrega dos livros para as crianças.

Quando Atum iniciaria suas visitas nas casas das crianças, tivemos que nos afastar. Desta forma esse 
gato aventureiro foi para a casa da coorda Márcia que desde então, diariamente posta na plataforma 
“As aventuras do Atum”. E tem sido muitas... Com a Bete, bibliotecária as crianças e as famílias pude-
ram conhecer características de 7 países visitados por ele.

Também nas aulas remotas têm acontecido as aulas de música, de educação física, inglês, Escola da 
Inteligência, tudo de forma interdisciplinar. Professoras das salas deram continuidade nos conteúdos 
e só não podemos dizer que está ótimo porque  falta a interação , conteúdo principal na educação dos 
pequenos.

Mas é o que temos para o momento, e é assim, virtualmente que seguimos nesta tarefa; que só está 
sendo possível porque temos a parceria de vocês.

Obrigada pela parceria! Juntos somos melhores.
Com carinho, Coordª Márcia.

ACONTECEU NA EDUCAÇÃO INFANTIL

CHEGADA DE NOVAS CRIANÇAS... e foram muitas!

Estávamos quase concluindo o período de adaptação quando chegou a pandemia e tivemos que nos 
isolar. Temos certeza que necessitaremos fazer nova adaptação no retorno presencial.

Alguns desses colegas deixaram a Escola durante este período. Esperamos que voltem assim que 
tudo passar..... Estamos muito felizes com a chegada de vocês.

A seguir algumas imagens de momentos da adaptação:
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BRINCADEIRA DE CARNAVAL... DESENVOLVENDO A INTERAÇÃO SOCIAL.
Esse ano nosso CARNAVAL foi ainda mais especial. Além da alegria e diversão aproveitamos o tema 
para desenvolver a interação e a inclusão social. A brincadeira entre as crianças e os idosos do 
Centro social foi emocionante. Encontro de gerações... Bela aprendizagem!!!

Com aulas em casa nosso meio de matar as saudades foram as LIVES.Começamos de forma tímida e 
fomos ampliando para lives temáticas, o que fez muito sucesso!

A ideia para o 2º semestre é mantê-las com uma maior frequência. Veja algumas imagens:
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O verbo que definiu nosso primeiro semestre = APRENDER

Foi necessário APRENDER a cada instante! 
Aprender que a vida nem sempre caminha como planejamos.
Aprender a reinventar nossas manhãs.
Aprender a caminhar por novas estradas… nem sempre tão sonhadas.
Aprender a manusear novas tecnologias… até mesmo as que até ontem julgávamos dispensáveis.
Aprender a valorizar ainda mais nosso ninho.
Aprender que tudo que julgávamos saber sobre higiene e cuidado… ainda era pouco.
Aprender na prática que o tempo é ímpar e único para cada indivíduo.
Aprender a olhar para o coletivo com compaixão e contribuir com ações individuais.
Aprender a reconhecer na tela o abraço… no link o carinho… no áudio o aconchego… aprender novas 
formas de demonstrar e receber carinho.
Aprender que o mais importante é ESTARMOS JUNTOS! E que estar junto, nem sempre significa fisicamente.
Aprender a validar o contrato de confiança da educação escolhida para nossos filhos e assim caminhar 
junto… na mesma direção… Com a certeza de que teremos aprendido muito mais que o conteúdo 
escolar… teremos aprendido sobre humanidade e floresceremos um futuro melhor!

Com carinho, 
Coord. Iramaia

Aprender - Conceito, o que é, Significado. Aprender é a capacidade de adquirir 
algum tipo de conhecimento. ... Aprendemos porque nosso cérebro está projetado para assimilar 

conhecimento.

NOTÍCIAS DO CURSO:

* ESSE ANO TIVEMOS A CHEGADA DE NOVAS ESTAGIÁRIAS, Ana Paula, Daniela e a Janaína E A VOLTA 
DA Profª ROSANA.
       
* Com a mudança para aulas remotas, a equipe enxugou. Assim estagiárias e monitoras estão 
temporariamente em casa. Elas, como nós estão morrendo de saudades das crianças e da rotina 
escola e não veem a hora de voltara para a escola.

*Muitos eventos e atividades estão previstas.  AGENDE-SE:
 De 26 a 31 de julho – SEMANA DE DESCANSO
 Dia 01 de agosto - 2a feira- Retorno as aulas
 Dia 11 de agosto - Encontro para pais da Escola Inteligência
 Dia 08 de setembro - Se tudo der certo - Retorno ás aulas presenciais 

Como ninguém faz nada sozinho queremos agradecer....
- A todas as mães e pais que assumiram a tarefa extras de também ensinar em casa;
- A todas as famílias que doaram alimentos e máscaras para a Campanha “ Amigos da cachoeira”; 
- A Mariá, ajudante da Márcia que todos os dias grava as rodas pra ela.

ENSINO FUNDAMENTAL I
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● Imagens lindas colhidas em nossos momentos de APRENDER - 1º semestre



9



10

AULAS DE CONVERSAÇÃO - ED. INFANTIL E FUNDAMENTAL I

Mesmo com essa distância, as aulas de inglês acontecem e o cenário se enriquece através de 
diferentes propostas.

PREMIAÇÃO DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ROBÓTICA:

MÉRITO - Eduardo Varoni da Costa Carvalho BRONZE - Vitor Juliato Mendonça

Aconteceu no Ensino Fundamental II 

Em uma das aulas no terceiro ano, a teacher Regiane passou a receita de um delicioso brownie. 
Sabe o que aconteceu? A  aluna Stella enviou para a teacher provar com um recadinho mais 
especial ainda!

ENSINO FUNDAMENTAL II

Tivemos a premiação das Olimpíadas de Robótica que aconteceram em 04 fevereiro. 

INGLÊS
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DINÂMICA SOBRE BULLYING E CIBERBULLYING PARA 9° ANO

BRONZE - Nathália G. Cavassaki

No dia 12 de fevereiro a 
psicóloga Tatiana Rodri-
gues e a orientadora 
pedagógica de EF2 
Carmem Julia Pereira 
realizaram uma dinâmi-
ca com a turma do 9° 
Ano sobre Bullying e 
Cyberbullying. A ativida-
de teve como objetivo a 
sensibilização dos 
alunos para o respeito e 
empatia com o próximo, 
contemplando uma 
dinâmica, uma breve 
palestra sobre o assunto 
e a possibilidade da 
escuta afetiva que ocor-
reu com uma breve pes-
quisa sem a identificação 
dos nossos alunos. 
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Trote do 9° ano com tema: Fantasias

No dia 27 de fevereiro o 9° Ano fez seu primeiro trote, com o tema “Fantasias”, foi logo após o 
Carnaval. Adoramos este dia e esperamos que retomem os trotes nas aulas ao vivo agora do 2° 
Semestre do ano letivo.

De repente, numa sexta feira 13 de março de 2020 soubemos de tarde que o Governador do Estado 
tinha determinado que na semana seguinte as aulas presenciais seriam suspensas gradualmente. 
Iniciamos a semana com informações novas chegando a todo momento e então foi preciso a partir 
de 19 de março fazer férias coletivas. A escola precisava de tempo para se adequar em termos de 
infraestrutura tecnológica e oferecer aos alunos uma plataforma digital para retornarmos as aulas de 
forma digital, pelas telinhas do PC, Notebook, Tablet ou Celular. Reiniciamos em 22 de abril. Um 
novo formato, um novo modelo de aprendizagem.

As aulas digitais foram estranhas no início, certamente causou certa estranheza inicial para todos 
nós, mas aos poucos vamos nos acostumando, embora com muitas saudades do presencial. 
Pensar e repensar nossas práticas pedagógicas durante a quarentena virou uma atividade diária para 
muitos professores do mundo e com nossos professores não foi diferente. O professor sempre 
trabalhou a partir da “práxis” – ação/reflexão/ação, e neste formato penso que nunca tivemos tanto 
que praticar essa práxis, nestes dias em que somos convidados diariamente a reinterpretar o mundo.
A normalidade se rompeu, e o que precisamos reconstruir neste momento é nossa forma de ser e 
estar professor, ser e estar aluno…vamos acertar, vamos errar, porque é algo novo para todos nós, 
mundialmente falando.

Mas o mais importante é ter coragem, a partir de pequenos passos lidando com a imprevisibilidade 
(recursos que darão ou não certo, internet que poderá cair…), mas o bom professor sempre foi 
aquele que demonstrou humildade para aprender diariamente, para responder as perguntas dos

AULAS REMOTAS



13

 alunos, para interagir e principalmente para se adaptar, afinal.... “Caminhante, não há caminho, o 
caminho se faz ao caminhar.” (Antonio Machado, poeta espanhol).

Percebemos o quanto nossos alunos em tempos de aulas digitais puderam se apropriar das 
ferramentas tecnológicas como nunca antes, criar e recriar, interagir de outras formas.
Acompanhem nossas redes sociais, estamos alimentando sempre que possível com atividades 
realizadas pelos alunos.

Um destaque especial vai para a criação dos E-books, realizado nas aulas digitais de Redação e 
alguns podem ser conferidos nos links abaixo:

https://www.livrosdigitais.org.br/livro/1354774AQ5R2LAT
https://www.livrosdigitais.org.br/livro/136176JIZU5D11N…
https://www.livrosdigitais.org.br/livro/135897XKDSMCX89…
https://classroom.google.com/…/Nzc1NzYyOT…/OTg3Nzc3MTA3Mjda…
https://www.livrosdigitais.org.br/livro/1354655P3UFW951
https://www.livrosdigitais.org.br/livro/1355228BXWLWF2I…
https://www.livrosdigitais.org.br/livro/1357656LLTNVEL4…
https://www.livrosdigitais.org.br/livro/136007GNC8T6ZOQ
https://www.livrosdigitais.org.br/livro/135540FJT8Q27OD…
https://www.livrosdigitais.org.br/livro/135747RUZG3X3G6
https://www.livrosdigitais.org.br/livro/1358612XYWE3R2M
https://www.livrosdigitais.org.br/livro/1362132B6CJFEDG…
http://livrosdigitais.org.br/livro/13546357KJTA7DX
https://www.livrosdigitais.org.br/livro/1354758S9EGPBC2
https://www.livrosdigitais.org.br/livro/13547038EUBQHXA

 Mosaico feito a partir de trabalhos desenvolvidos pelos alunos de EFII nas aulas digitais de Artes
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Mosaico feito a partir das capas dos E-Books produzidos pelos alunos de EFII nas aulas digitais de 
Redação

Live da escuta e pesquisa com alunos de EF II

Nos dias 02 e 03 de julho, a orientadora pedagógica de EF II Carmem Júlia Pereira, a psicóloga Tatiana 
Rodrigues e psicopedagoga Mariana Luz, realizaram a Live da Escuta com os alunos, na ocasião além 
de poderem interagir entre eles, puderam relatar um pouco como tem sido a rotina, os desafios e as 
emoções durante esse período do isolamento e aulas digitais. 

Entre críticas, sugestões e elogios, é certo que muitas serão as adaptações ainda para nossas aulas 
remotas, mas temos tentando atender a todos com qualidade e excelência, entendemos que neste 
momento, muitos são os contextos de cada família, de cada estudante, de cada estrutura de rotina e 
de infraestrutura tecnológicas, mas acreditamos que juntos conseguiremos passar por esse desafio 
da Pandemia. 

Nos motiva muito a fala que obtivemos de um de nossos alunos do Ensino Fundamental II, durante a 
pesquisa de satisfação e que segue na integra aqui:

“Está sendo um modo novo de aprender, cheios de desafios, mas também cheio de saudades.”

Estamos todos aprendendo muito com esse formato de aulas, seguramente já entramos para a 
história da educação frente aos desafios educacionais dessa pandemia e certamente estaremos 
juntos novamente em breve!  
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AULAS DE CONVERSAÇÃO  - FUNDAMENTAL II

As aulas de conversação no Fundamental II iniciaram de maneira remota trazendo diversas formas de 
incentivar o aluno a desenvolver suas habilidades na aprendizagem do idioma. O teacher André fez o 
registro da primeira aula AO VIVO com os alunos do sexto ano e segue na programação para aulas 
desta forma, também com as demais séries. 

INGLÊS

ENSINO MÉDIO
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Aprovação pelo caminho das vagas olímpicas na Unicamp no curso Tecnologia em Análise e Desen-
volvimento de Sistemas. Parabéns, Maria Vitória!

Participação em Olimpíadas/Em busca das vagas olímpicas.

Em 13 de março de 2020: 1ª fase da 
XVI Olimpíada Brasileira de Biologia

Em  22 de novembro de 2019: final da 1ª fase
da OLIMPÍADA DE QUÍMICA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO OQSP – 2020 

Classificados para a 2ª fase:
Felipe Pessorrusso T. Ferreira – 3º ano
Gabriel Ricardo Oliveira Moraes – 3º ano
Parabéns!

Classificado para a fase 
final:

Gabriel Ricardo Oliveira 
Moraes – 3º ano

Parabéns!
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BRONZE - Lorena Swart Derks – 1º ano                                        BRONZE - Heloísa Gonçalves Ximenes – 1º ano

Premiação da Olimpíada Brasileira de Robótica 2019 
realizada em 4 de fevereiro de 2020.

Antes da Pandemia: Nossos pré-universitários curtindo o seu primeiro 
trote de formatura organizadamente, com o tema: "Décadas".  Parabéns!



E com a chegada da Pandemia, adentramos ao mundo remoto no Ensino Médio para as aulas digitais, 
seguindo as etapas:
1) Aulas remotas somente gravadas com horário adaptado;
2) Aulas remotas somente gravadas com horário adaptado + plantões ao vivo;
3) Aulas remotas num formato misto: gravadas e ao vivo + plantões ao vivo + início das avaliações;
4) Aulas remotas num formato misto: gravadas e ao vivo + plantões ao vivo + avaliações + avaliações 
de recuperação e substitutivas;
5) Aulas remotas num formato misto: gravadas e ao vivo + plantões ao vivo + avaliações + avaliações 
de recuperação e substitutivas + retomada dos simulados;
6) Aulas remotas num formato misto: gravadas e ao vivo + plantões ao vivo + avaliações + avaliações 
de recuperação e substitutivas = retomada dos simulados + correção externa de redações on-line;
7) Aulas remotas num formato misto: gravadas e ao vivo + plantões ao vivo + início das avaliações 
+ avaliações de recuperação e substitutivas + retomada dos simulados + correção externa de redações 
on-line + volta ao horário normal de aulas.

E assim, seguimos, dando um passo de cada vez, avaliando sempre e retomando as ações mediante 
pesquisas e resultados. Flexibilização é a palavra-chave neste momento!

Parabéns aos alunos, aos professores e à equipe pedagógica, que trabalhando juntos, porém distantes, 
colaboraram efetivamente para a sequência e a manutenção do processo pedagógico num novo 
formato.
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Em 18/06, em formato remoto, aconteceu o IX Diálogos Universitários 
da Escola São Paulo 

Sim, somos teimosos...
Este ano, com a necessidade de manter o isola-
mento e respeitar a quarentena, o Diálogos 
Universitários corria perigo de não acontecer. 
Mas a nossa Diretora Cida conjuntamente com 
o Coordenador Sandro e a Orientação, decidi-
mos que poderia ser on-line. E por que não?
Escolhemos um tema para este ano que tem 
tudo a ver com o panorama atual no mundo, 
EMPATIA.
Fizemos contato com um grupo de ex-alunos 
para saber se seria possível contar com a pres-
tigiosa presença deles e, para nossa surpresa 
(ou não tanto) na medida que retornavam 
topando participar, nos relatavam suas experi-
ências de participação em ONG’s e instituições 
sem fins lucrativos. É com muito orgulho que a 
Escola São Paulo promoveu neste ano um “Diá-
logos” muito mais humano, sensível e solidário.
Jovens universitários construindo Casas na 
Fundação TETO, participando da ONG POLITI-
ZE, dando plantões de dúvidas em escolas 
públicas da cidade em que moram, Projeto de 
Extensão em Prevenção do Suicídio e Violência 
em comunidades vulneráveis, Voluntários da 
ONG Sonhar Acordado em Campinas, projeto 
de humanização chamado SENSIBILIZARTE e do 
Cursinho Pré-vestibular Popular da FAMEMA 
como professor, entre outros tantos!
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Contamos também com a presença de ex-alunos estudando em Universidades de Portugal, Canadá, 
Argentina e Holanda!

Como sempre, eles também relataram a experiência de vida universitária e como a Escola São Paulo 
contribuiu para alcançar o objetivo de ser aprovado no vestibular.

Este ano o Diálogos foi diferente, FOI INCRÍVEL!                                   

Fernando Gabriel Latino – Orientador Pedagógico

On-line, mas mantivemos o formato: 
Diálogos-Universitários = Diálogos - EXATAS + Diálogos - HUMANAS + Diálogos - BIOLÓGICAS.

Agradecemos imensamente aos nossos ex-alunos pela valorosa participação e contribuição 
para o sucesso do Diálogos Universitários 2020.
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HIGH SCHOOL
O Programa High School foi inserido na escola em 2017 e, desde então, traz muito conhecimento e 
preparação ao aluno. Não é um curso, é uma escola de inglês dentro da nossa escola. Através de uma 
prova de seleção, os alunos ingressam no Programa a partir do 9º ano do Ensino Fundamental.

Os alunos estudam as mesmas disciplinas que os alunos americanos, inclusive com um professor 
americano em sala de aula. As aulas do programa de CERTIFICAÇÃO DUPLA acontecem lado a lado 
com o currículo brasileiro.

A Universidade de Missouri (Mizzou) promove a 
Conferência Anual entre as escolas para 
alinhar estratégias, apresentar novidades e 
interagir com a equipe. No início do ano 
estivemos novamente participando deste 
momento tão importante para a construção 
do saber. Recebemos os parabéns pelos 
alunos SENIORS (3ºEM) que estão participando 
do evento NATIONAL HONOR SOCIETY. 

Recebemos também a visita de Renata Vaccari 
(Diretora de Operações da Mizzou Academy no 
Brasil), Jill Glendening Clingan (Lead Teacher dos 
cursos Comprehension and Literature 1A and 2A) 
e Tamara Regan (Business Director – Mizzou Academy) na escola para conhecer os alunos o Programa e fazer 
a entrega dos pins aos homenageados. Foi um momento muito emocionante. 
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REGISTROS DO ENCONTRO COM OS ALUNOS 
SENIORS QUE FORAM INDICADOS E PARTICIPAM 
DO NATIONAL HONOR SOCIETY 
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A nova turma de FRESHMEN iniciou o ano bastante motivada e já estão arrasando no SPEECH.

Apesar da pandemia nos afastar geograficamente, estamos trabalhando todas as aulas ao vivo e os 
alunos SOPHOMORES estão muito empenhados nas apresentações. A gravação para SPEECH II pode 
ser apreciada na página do Facebook da escola. 
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Nas aulas de US GOVERNMENT os alunos JUNIORS estudaram os poderes Legislativo, Executivo 
e Judiciário e tiveram a oportunidade de comparar com o nosso. 

Os alunos SENIORS seguem com as aulas e se preparam para o futuro, seja mantendo a fluência, 
seja buscando aprimorar o conhecimento ou se preparar, por exemplo, para o certificado TOEFL.



Durante esse tempo remoto, a Universidade de Missouri ofereceu um evento online para os 
alunos dos Estados Unidos, Brasil, Malásia, Filipinas, China e Japão. Esse momento oportunizou 
o encontro de nossos alunos com estudantes diversos. Os professores da Mizzou dividiram os 
alunos em grupos e fizeram propostas de atividades, ao final do encontro, todos se estiveram na 
sala principal e deram seus depoimentos.

Alguns de nossos alunos participaram e socializaram que a experiência foi muito bacana.

A chegada da crise sanitária por meio de uma pandemia no ano de 2020 teve como consequência 
inúmeros desafios. Para possibilitar o controle da propagação do vírus Sars Cov 2, escolas do 
mundo inteiro fecharam suas portas, físicas, dando início ao ensino à distância. Neste contexto 
de aulas não-presenciais, destacamos as vantagens e desvantagens para os nossos queridos 
alunos da educação básica. 

A se começar pelas vantagens, podemos perceber que o ensino remoto tem permitido aos 
alunos da Escola São Paulo maior aproximação à tecnologia e o desenvolvimento de habilidades 
que serão essenciais para a vida profissional, e também social, em um futuro não tão distante. 
As ferramentas utilizadas para o acesso às aulas conduzem os estudantes para uma maior auto-
nomia, disciplina e responsabilidade, de acordo com cada faixa etária. Outra vantagem das aulas 
online é a flexibilidade que proporciona aos alunos e aos pais. É possível ter acesso às aulas 
gravadas e realizar as atividades de acordo com a rotina específica de cada família. Por fim, 
alguns alunos demonstram ainda conseguir se concentrar mais durante as aulas remotas e expor 
suas dúvidas com mais segurança devido à ausência presencial dos colegas na rotina escolar.

Em relação as desvantagens, alguns aspectos relevantes podem ser destacados. Como a falta do 
contato diário com os colegas, professores e toda a equipe escolar que permite interações e 
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conflitos essenciais para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais em todos os níveis 
de ensino. Muitos estudantes se queixam do cansaço consequente da constante exposição às 
telas. Para alguns, o processo de aprendizado de forma remota é mais complicado e a interação 
humana ajuda no foco e no entendimento das aulas. O ensino à distância exige que os alunos e 
as famílias saibam administrar bem o tempo e a rotina para aproveitar os conteúdos e entregar 
as tarefas no tempo estipulado. Caso isso não aconteça, poderá causar desânimo e desistência.

Diante do ainda crescente número de casos no Brasil, entretanto, incluindo em nossa região, 
seguir conduzindo o processo de ensino de forma remota nos próximos meses será nossa única 
opção. Enquanto comunidade escolar, a proteção e o bem-estar das famílias e dos alunos tem 
sido nossa maior prioridade. Buscamos sempre ouvir as necessidades gerais e específicas, nos 
colocando à disposição. O retorno de vocês tem sido essencial e muito positivo para seguirmos 
fortes e resilientes nesse trabalho, acreditando que dias melhores em breve virão. 

Procuremos nos ater às vantagens do momento presente, às lições tão relevantes que esta situação 
tem nos trazido, à importância de sermos gratos e valorizar aquilo que é mais precioso e a certeza 
de que estamos separados fisicamente, mas ainda mais unidos de alma e coração.

Mariana Megale Luz – Psicopedagoga da Escola São Paulo
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