Uma nova
adaptação
Como bem sabemos, o mundo está enfrentando uma pandemia e todos fomos impactados com as medidas de prevenção à proliferação do novo coronavírus. Enquanto instituição
de ensino, o compromisso com a aprendizagem
de nossos alunos é reforçado. Por isso, temos
buscado mecanismos para continuidade do vínculo escola-aluno e a manutenção das nossas
aulas, mesmo nesse período de reclusão.
Temos famílias em contextos diferentes:
alguns pais estão trabalhando de casa, outros
ainda precisam se deslocar diariamente para os
seus trabalhos, outros precisaram parar totalmente com as atividades proﬁssionais… Entendemos que é momento de colocarmos em prática o companheirismo e a resiliência. Por isso, estamos juntos com as famílias, dando todo o
suporte às crianças e adolescentes nos seus contínuos processos de aprendizagem com os recursos que nos foram disponibilizados. Em busca
de melhorias, procuramos acertar mais a cada
dia e, mesmo de longe, continuamos a ser Casa
Escola.

Uma equipe

família

Neste tempo de ajustes, em que inauguramos com todas as turmas da Casa Escola as atividades remotas, destacamos o envolvimento da
equipe de professores, coordenadores e demais
colaboradores da escola, para que as atividades
chegassem aos lares de nossos alunos com a
melhor adaptação possível ao uso das ferramentas digitais. Gostaríamos de parabenizar a
equipe pelo empenho, especialmente a Arthur,
Dília e Lucas, que não mediram esforços para
fazer acontecer.
Nossa equipe está investindo cada segundo
para fazer acontecer e solidiﬁcar, junto com
todos os envolvidos, uma nova forma de ensinar,
por meio do que dispomos - os recursos virtuais
e as metodologias de aprendizado que precisam
se adequar à nova situação. Daqui por diante,
nos tornamos proﬁssionais diferentes. As novas
ferramentas já fazem parte nós, agora é avançar,
pois a busca pela qualidade de ensino é a nossa
permanente busca (seja no meio presencial ou
virtual).
Tudo precisa passar por um processo de
amadurecimento, avaliação e, inclusive, de decisões que nos levam a mudanças. Aﬁnal, o que
queremos é aprimorar o ensino em função da
qualidade que estamos habituados. Com quase
37 anos de bagagem, a busca é permanente e os
desaﬁos sempre encontram seus espaços. Aqui
temos mais um, encarar o ensino no meio digital,

Ferramentas

utilizadas

A adaptação das famílias ao uso de ferramentas de compartilhamento é gradual, assim como
a autonomia das crianças. Por isso, estamos
monitorando as diﬁculdades encontradas através de questionários e usando os recursos habituais como o WhatsApp, para atender, individualmente, cada família que precisa de uma
atenção maior.
Até o momento, estamos utilizando recursos
do Google como o Drive, Hangout Meet e outros
como Jitsi meet e Edmodo, ambientes que
servem para depositar as atividades, os vídeos,
retomar as atividades e estar on-line com os
alunos. Nesse novo contexto, a colaboração dos
pais é indispensável, assim como a comunicação
no sentido de que possamos atender a todos em
suas peculiaridades.

Para melhor atender às demandas administrativas, durante este período de
distanciamento social, a nossa secretaria continua funcionando diariamente,
das 7h às 13h. Neste horário sempre haverá alguém do setor na escola. Mas,
para cumprirmos as recomendações do Ministério da Saúde, deem preferência ao atendimento por telefone, whatsapp ou por email.
Nossos contatos:
Telefone: 3207-3271/2183/3362
WhatsApp: 98701-3662
E-mail: secretaria@casaescola.com.br
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