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Informativo Sobre a Suspensão das Aulas e Assuntos Gerais 
 

Estamos passando por um momento delicado e inesperado em que todos os setores e as pesso-

as foram atingidos. A educação neste momento está se reinventando, e, nesta adaptação, precisamos 

juntar forças a fim de encontrarmos as melhores soluções, para que seus filhos, nossos alunos, não 

fiquem de nenhuma forma prejudicados por causa da pandemia de covid-19. 

Com este documento, pretendemos esclarecer dúvidas recorrentes e transmitir informações 

de forma fundamentada e embasada: 

 

      As prioridades do Colégio Galois. 

A assistência às famílias durante e depois da suspensão das aulas. 

Proposições sobre a metodologia de ensino mediada por tecnologias.  

 

 

1.            Em face do grave momento em termos de riscos de contágio e avanço do novo coro-

navírus (covid-19), consideramos que: 

 

I. A Organização Mundial de Saúde caracterizou a covid-19 como pandemia em 11 de março 

de 2020; 

II. A velocidade de transmissão deve ser reduzida para que os serviços de saúde disponíveis nos 

países consigam ser capazes de atender às pessoas com sintomas graves da doença; 

III. O Brasil confirmou a primeira morte em 17 de março, em São Paulo; contabilizou, também 

no mesmo dia, 291 casos oficiais confirmados pelo Ministério da Saúde; e diversas capitais e 

grandes cidades passaram a divulgar orientações ou mesmo decretar ações para reduzir o contá-

gio da doença, incluindo medidas relacionadas a contenção de aglomeração de pessoas, suspen-

são de grandes eventos, monitoramento de pessoas vindas de viagens internacionais, suspensão 

de aulas, recomendação de cumprimentar evitando apertos de mão e beijos, entre outras; 

IV. O achatamento da curva de transmissão será mais efetivo à medida que mais pessoas sejam 

capazes de se manterem em casa durante o período de circulação da covid-19. 

 

1.1. O Colégio Galois, priorizando a saúde de seus alunos, familiares, colaboradores e 

professores, em cumprimento ao Decreto nº 40.509, de 11 de março de 2020, e após reunião em 

12 de março para estabelecer diretrizes em termos de medidas e ações a serem adotadas para 

este momento de pandemia, resolveu que a partir do dia 16 do mesmo mês seria implantado o 

uso de tecnologias para mediar as aulas no período de suspensão.   

 

1.2. O Colégio Galois (Unidade Águas Claras, Unidade 908 Sul e Unidade 601 Sul) é re-

conhecidamente uma referência em educação presencial não só pelo Distrito Federal como 

também por todo o país. Seguindo este mesmo rigor de qualidade, neste período de pandemia 

não iríamos deixar de nos preocuparmos com a excelência no ensino, portanto o Colégio Galois 

realizou um grande investimento em novas tecnologias, a fim de que os alunos recebessem uma 

educação de qualidade durante o período de suspensão de aulas presenciais e realização de au-

las por meio de tecnologias. As aulas mediadas por tecnologias tiveram início em 16 de março 

de 2020 nas unidades do Le Petit e em 23 de março na unidade 601 Sul. O Colégio, desde en-

tão, tem prestado todo o apoio aos alunos e familiares, pois entendemos o quanto este período é 

delicado e tenso para todos. O Galois está seguindo orientações de organismos nacionais e in-

ternacionais como Unesco (UNESCO, 2020a), Banco Mundial (World Bank Group - Educa-
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tion, 2020), Usaid (USAID, 2020), Inee (INEE, 2020), Unicef, OMS, IFRC (Inter-Agency 

Standing Committee - UNICEF, WHO, IFRC, 2020), OCDE (OECD, 2020), Casel (CASEL, 

2020) e UNWRA (UNRWA - Education Department, 2018a). 

 

1.3. O Colégio Galois antecipou-se e não poupou esforços para entregar uma educação de 

qualidade mediada por tecnologia. Os coordenadores e professores receberam treinamento, tra-

balharam e estão trabalhando incansavelmente em prol de uma educação de excelência mais 

próxima o possível das aulas presenciais. Assim conseguiremos manter a educação de alta per-

formance que já oferecemos aos nossos alunos, a diferença é que será por meio de tecnologias 

até o fim do período de suspensão das aulas presenciais.  

 

1.4. O Colégio Galois elucida aos senhores os seguintes pontos: 

 

a. Após tomar conhecimento do primeiro decreto (Decreto nº 40.509) do Governo do Distrito 

Federal, que suspendeu as aulas a partir de 12 de março de 2020, o Colégio decidiu não anteci-

par o recesso escolar e sim trabalhar em estratégias que pudessem manter a rotina de estudos 

dos alunos. Então, no período de 16 a 20 de março, foram enviados aos alunos orientações e in-

centivos relacionados a organização da vida acadêmica e melhores formas de estudar. Durante 

esse período, o Galois adquiriu ferramentas e treinou seus professores, coordenadores e toda a 

equipe pedagógica para que a partir de 23 de março iniciasse as aulas mediadas por tecnologia. 

Portanto, a partir de 23 de março, os alunos do Ensino Fundamental (anos finais) começaram 

uma rotina diária de 5 ou 6 horas-aulas, de 45 minutos cada uma, com início às 7h45 e término 

às 12h45, e os alunos do Ensino Médio uma rotina de 7 horas-aulas de 30 minutos. Nos dois 

segmentos são enviados aos alunos formulários de exercícios a serem respondidos e oferecidos 

plantões ao vivo para esclarecimento das dúvidas e laboratórios de Redação. No Ensino Fun-

damental (anos iniciais), as aulas mediadas por tecnologias tiveram início no dia 1º de abril, 

com uma rotina composta por 5 aulas, tanto no período matutino quanto no vespertino, das 8h 

às 12h, e das 14h às 18h, respectivamente, além de complementação com atividades de fixação.  

 

b. Vale esclarecer que para os Ensinos Fundamental II e Médio o período iniciado em 12 de 

março, quando foi publicado o Decreto nº 40.509, até 20 de março, não será contado como dias 

letivos tão pouco como antecipação de recesso escolar, esses dias serão repostos conforme ca-

lendário. O mesmo vale para o Ensino Fundamental I, a respeito do período de 12 a 31 de março. 

 
c. A partir de 23 de março, os alunos tiveram acesso à plataforma adquirida pelo Colégio Ga-

lois e retomaram a sua rotina de estudos. O Parecer nº 33/2020-CEDF, de 24 de março de 2020, 

autorizou as instituições de ensino a dar continuidade aos dias letivos, incluindo a possibilidade 

de educação não presencial, mediada por tecnologias.    

 

d. Caso ainda restem dúvidas sobre como é o processo de aulas mediadas por tecnologias, nos-

sos canais de contato estão à disposição para esclarecimentos. 

 
 

2.            Apoio às famílias 

 

2.1. Para os adolescentes, perder a liberdade é algo muito difícil. Ficar isolado dentro 

de casa sem contato com amigos e professores e sem atividade física e esporte pode trazer 

vários transtornos. 

Uma pesquisa do instituto YoungMinds, organização não governamental pela saúde mental dos 

jovens, mostrou que a pandemia está causando efeito profundo em jovens com questões ligadas 
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à saúde mental. Embora o instituto entenda a necessidade das medidas de isolamento social, diz 

a pesquisa, isso não diminuiu o impacto na saúde. 

Os profissionais que trabalham no Colégio Galois estão aptos a ajudar os alunos que queiram um 

auxílio para passar por este período de isolamento social, e logo que voltarem as aulas presenciais 

o Colégio dará todo o suporte a esses alunos, para que eles não se sintam desamparados.  

Este estresse pode atrapalhar o rendimento escolar, a aprendizagem e o desenvolvimento peda-

gógico, por isso é importante em alguns momentos um período de relaxamento e algumas ati-

tudes, tais como:   

 

✓ Estabelecer uma rotina. 

✓ Fazer terapia on-line no período de isolamento. 

✓ Utilizar a tecnologia para se aproximar das pessoas. 

✓ Usar o isolamento social para se dedicar a atividades de que gosta. 

✓ Praticar meditação. 

✓ Ter a certeza de que você não está sozinho. 

 

2.2.  O Colégio Galois não medirá esforços para que nenhum dos nossos alunos fique pre-

judicado por causa da pandemia. Portanto, seguindo orientações de estudos acadêmicos, proto-

colos de órgãos internacionais supracitados e estudando medidas adotadas por escolas de países 

que já passaram pelos piores efeitos da pandemia e pelo Ministério de Educação, trabalhamos 

para enfrentar os resultados deste desgaste mundial causado pela covid-19. 

 

2.3.  Os profissionais da área de psicologia estão disponíveis para dar orientações às famí-

lias, seguindo protocolos e estudos sobre como apoiar emocionalmente crianças e adolescentes, 

tanto na rotina de estudos quanto na vivência familiar em isolamento. (DUBAI COLLEGE 

U.A.E, 2020; KELLET SCHOOL, 2020; UNRWA - EDUCATION DEPARTMENT, 2018a; 

THE UNIVERSITY OF MANCHESTER, 2014). 

 

2.4.  O Departamento de Contas a Receber está à disposição caso o responsável financeiro 

queira agendar um horário, visto que o Galois está trabalhando em modo home office para pro-

teger seus colaboradores. 

  

2.5  O Colégio será um facilitador para a interação de alunos, professores e equipe peda-

gógica por meio de ferramentas como aulas on-line, Zoom, Google Classroom, chats, assim 

como outras ferramentas que existem no mercado tecnológico para manutenção da saúde men-

tal dos estudantes.  

 

O acolhimento e a humanização sempre serão nossa prioridade neste período de isolamento social.   

 

De acordo com o art. 227 da Constituição Federal (CONSTITUIÇÃO, 1988) e a Lei de Diretri-

zes e Bases da Educação Brasileira (BRASIL, 1996), a educação é um dever também das famí-

lias. E, assim, unindo forças entre família e escola, com certeza passaremos por esta pandemia 

e sairemos muito mais fortalecidos dela. 

 

3. O Colégio Galois se compromete a manter as famílias informadas de toda a rotina 

diária dos seus alunos por meio de circulares e canais de comunicação.  
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Premissas Pedagógicas Iniciais da Política de Educação Mediada pelas Tecnologias 

 

As melhores práticas pedagógicas que tratam da transição do ambiente presencial para o 

ambiente de aprendizagem virtual em situação de crise recomendam o seguinte: 

 

● Inicie pela revisão e retomada de conteúdos já estudados (DUBAI COLLEGE U.A.E, 

2020; ASIJ, 2020; CHINA, 2020), o que já foi feito por meio das atividades enviadas. 

● Faça um replanejamento curricular considerando as habilidades e os objetos do conhe-

cimento essenciais, tendo em vista a importância da redução do tempo de aula exposi-

tiva pelo professor no ambiente virtual (CHINA, 2020). 

● Com um currículo mais assertivo, incentive a aprendizagem que alcance níveis mais 

elevados de cognição (BLOOM, 1956; FERRAZ; BELHOT, 2010), e, por meio do 

acesso a conhecimentos prévios do aluno, este ganha autonomia (FREIRE, 2019) e 

consciência de sua aprendizagem significativa (ELLWANGER; ALVES; BINOTTO 

FAGAN, 2017). 

● Ofereça, opcionalmente, atividades e desafios que permitam que os alunos avancem na 

aprendizagem de acordo com seu próprio tempo, tendo em vista que o ambiente virtual 

de aprendizagem facilita a personalização da aprendizagem (UWC, 2020). 

● Ofereça tutorias aos alunos que necessitarem de reforço de aprendizagem e promova 

atendimento de orientação adequada para crianças com deficiência (UNRWA - EDU-

CATION DEPARTMENT, 2018b; KELLET SCHOOL, 2020; DUBAI COLLEGE 

U.A.E, 2020). Esses serviços, que já são oferecidos presencialmente pela escola, mi-

graram também para o ambiente virtual. 

● Promova um ambiente virtual em que as crianças possam interagir ao vivo com os profes-

sores (PORTUGAL, 2020), considerando a importância da afetividade para a aprendiza-

gem (PIAGET, 1973), principalmente em momentos de confinamento domiciliar. 

● Faça uso equilibrado do ensino à distância, utilizando tanto o aprendizado assíncrono 

como o aprendizado sincronizado (XIE; LIU; BHAIRMA; SHIM, 2018; OGBONNA, 

IBEZIM; OBI, 2019; MACPHERSON, 2020), de acordo com a especificidade de cada 

segmento e com o cuidado de reduzir o tempo de exposição dos alunos a telas (DUBAI 

COLLEGE U.A.E, 2020), o que pode aumentar a probabilidade de problemas de vista, 

coluna, ansiedade e depressão (TWENGE; CAMPBELL, 2018; LIU; AYI; YING, 

2008). 

● Considerando as limitações da comunicação à distância entre docentes e discentes, faz-

se importante um cuidado redobrado em relação à clareza de instruções, objetivos e 

expectativas das tarefas e atividades propostas nas aulas on-line (ASIJ, 2020; PHIL-

LIPS, 2020; PORTUGAL, 2020). 
 
Sabemos, ainda, que estamos entrando nessa seara de educação mediada por tecnologias 
de forma recente e abrupta, porém não estamos medindo esforços para que consigamos 
levar o melhor para seus filhos. Claro que, num processo totalmente novo, podem acon-
tecer alguns equívocos, mas o Colégio Galois está muito atento, buscando e investindo 
no que há de melhor no mercado de tecnologias para continuarmos entregando aos se-
nhores uma educação de qualidade como sempre fizemos. 

Mesmo assim, nossos canais de comunicação estão abertos para que juntos possamos 
continuar a fazer uma educação de excelência.  
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Referências oficiais em decorrência da crise de covid-19 – acesso fácil: 

 

Decreto nº 40.509, de 11/3/2020, que dispõe sobre a suspensão das atividades escolares pelo prazo 

de cinco dias, prorrogáveis por igual período. 

 

Decreto nº 40.520, de 14/3/2020, que dispõe sobre a suspensão das atividades escolares pelo prazo 

de quinze dias. 

 

Decreto nº 40.539, de 19/03/2020, que dispõe sobre a suspensão das atividades escolares até o dia 

5/4/2020. 

 

Decreto nº 40.550, de 23/03/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, e dá outras provi-

dências. 

 

Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas trabalhistas que 

poderão ser adotadas pelos empregadores para enfrentamento do estado de calamidade pública de-

corrente do coronavírus (covid-19). 

 

Portaria nº 231, de 19 de março de 2020 do GDF, que regulamenta as atividades no âmbito das 

unidades do Sistema Socioeducativo em decorrência do coronavírus (covid-19). 

 

Termo aditivo à CCT 2019-2021 Sinepe-DF/Sinproep-DF. 
 

Termo aditivo à CCT 2019-2021 Sinepe-DF/Saep-DF. 
 

Parecer nº 33/2020-CEDF, de 24 de março de 2020, que autoriza as escolas a organizarem a repo-

sição dos dias letivos, incluindo a possibilidade de educação à distância, mediada pelas tecnologias. 
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