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Santa Luzia, 07 de maio de 2020 

Caros pais, responsáveis, alunos (as), professores, colaboradores e toda comunidade 

escolar do Instituto Educacional Londrina 

 

Considerando a atual situação que temos vivenciado devido à pandemia COVID-19; seguindo as orientações 

determinadas pelo Conselho Nacional de Educação e Conselho Estadual de Educação tivemos que fazer uma 

Reorganização das Atividades Escolares e do Calendário Escolar.  

 

Nos últimos dias, várias escolas particulares de Minas Gerais reuniram-se e ao considerarem os diversos 

aspectos experimentados nesse período de isolamento social, buscaram uma forma conjunta de minimizar os 

impactos dessa nova realidade. 

 

Este entendimento foi acolhido pelo Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (SINEP/MG), em 

Assembleia Geral da categoria, que encaminhou para as escolas, como sugestão, a antecipação do Recesso 

Escolar de Julho/20.  O Instituto Educacional Londrina, como outras escolas, acatou a sugestão do SINEP/MG 

com o objetivo de tentar evitar prejuízos ao ano letivo com a reposição futura de aulas. 

 

Para que todos possam tomar conhecimento e assim se organizarem diante da necessidade da alteração do 

funcionamento do calendário escolar, informamos à comunidade escolar: 

 

a) Antecipação do Recesso Escolar: 

 

- A escola antecipará, para todos os estudantes e professores, o recesso escolar previsto no calendário 

escolar no mês de julho para o período de 18/05/2020 a 01/06/2020. 

 

- Iremos prosseguir até o dia 15/05/2020, com as aulas ao vivo, utilizando da tecnologia online em aulas e 

atividades não presenciais, por meio do aplicativo zoom e da plataforma plurall. 

 

De acordo com as informações oficiais ainda não temos previsão para o retorno das aulas presenciais.  

Esclarecemos que assim que retornar o ensino presencial, a escola fará uma avaliação diagnóstica dos 

alunos para verificar o seu desempenho e informará a agenda de aulas, contendo as reposições, reforço 

escolar e/ou plano de ação pedagógica que se fizerem pertinentes, de acordo com a legislação vigente. As 

reposições deverão ocorrer em sábados, recessos não obrigatórios e feriados não religiosos. 

 

b) Livros da 2ª etapa: 

 

Divulgamos, no último domingo, através das redes sociais, que estão disponíveis na escola os Livros da 2ª 

etapa. A entrega destes livros neste momento atual gerou muitas dúvidas e preocupações por parte dos 

pais, visto que por mais empenhados que estejamos, as aulas online não substituem em mesmo nível as 

aulas presenciais.  

 

É importante reforçar que desde o início (repentino) da quarentena e disponibilidade das aulas online, 

temos nos posicionado de forma a valorizar a qualidade e não a quantidade, pois o importante não são os 

conteúdos em si e sim a aprendizagem. 
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Os professores têm sido orientados a trabalharem mais profundamente os conteúdos para que as crianças 

possam compreendê-los melhor, não tendo somente a entrega de exercícios. 

 

Sabemos que não tem sido fácil para as famílias. Muitos pais estão trabalhando desde o início da pandemia 

e não podem acompanhar as crianças, outros estão em home office (se dividindo entre o trabalho e as 

crianças) e mesmo os que podem acompanhar encontram várias dificuldades no caminho. 

 

Optamos por fazer a entrega dos livros neste momento porque em algumas disciplinas os professores 

estavam mais adiantados com os conteúdos destes (antes da quarentena) e conseguiram desenvolver bem 

o restante dos conteúdos nas aulas online. Para estes casos em específico, acreditamos que seria 

importante dar continuidade neste formato. 

 

Reforçamos que de forma alguma os professores serão orientados a “correr” com os conteúdos para suprir 

um cronograma, até porque o cronograma será totalmente reformulado quando retornarmos.  

 

Infelizmente, por não termos previsão de retorno, ainda não sabemos como será feita essa reformulação. E 

este é outro motivo pelo qual optamos por disponibilizar os novos livros neste momento. 

 

Em um contexto geral, muitas turmas não estudarão os conteúdos do novo livro neste momento, pois 

ainda estão sendo trabalhados os conteúdos do 1º livro e é nosso objetivo que as crianças não iniciem uma 

nova etapa se estiverem com dúvidas na etapa anterior.  

 

Nos casos em que os conteúdos do 1º livro já tenham sido satisfatoriamente apreendidos (o que 

observarmos estar gradualmente acontecendo nas turmas de alunos maiores, 8º e 9º ano, por exemplo), 

gostaríamos de contar com o apoio de vocês para irem pegando o livro na escola, a fim de que os 

professores possam continuar utilizando deste material de apoio. 

 

Para os pais que optaram pelo parcelamento dos livros sabemos que existe também a questão da 

dificuldade financeira, e mesmo que os livros sejam de fornecedor terceirizado, faremos o possível para 

ajudar como pudermos para que nenhuma criança fique prejudicada por esta questão. 

 

Não queremos de forma alguma que se sintam pressionados a adquirirem os livros, mas sabemos que 

todos compreendem a importância do material de apoio. Gostaríamos de ir com mais calma, respeitar o 

tempo de cada um, poder ajudar cada pai e responsável de forma individual, analisando a situação caso a 

caso, mas infelizmente os tempos atuais não têm permitido isto.  

 

Neste sentido, os professores informarão, através das aulas online ou grupo de whatsapp, qual será o 

momento de fazer o prosseguimento para o próximo livro. Lembrando que, como são livros integrados 

(várias matérias juntas), é possível que em uma matéria ainda esteja no primeiro livro e na outra inicie no 

segundo. 

 

Teremos uma pausa nas aulas devido ao recesso escolar mencionado no início deste comunicado, e por 

este motivo muito provavelmente o uso dos livros para a maioria das turmas será feito após o recesso. 

Existe a possibilidade de retornamos ao presencial após o recesso, assim como também pode não ser 

possível este retorno. 
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Independente de como as coisas ocorrerão, a direção e todos os colaboradores do Instituto Educacional 

Londrina permanecem empenhados e comprometidos para ofertar aos estudantes uma educação de 

qualidade, zelando pelo cumprimento da legislação em vigor no atual contexto de pandemia e medidas 

governamentais. 

 

Agradecemos o apoio e a compreensão de todos os nossos (a) alunos (as), professores, colaboradores e 

comunidade escolar, pois são fundamentais para vencermos, juntos, esse momento crítico que vive a 

humanidade. 

 

Com muita fé e determinação, venceremos mais essa batalha! 

A direção 
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