
São Paulo, 26 de março de 2020. 

 

Senhores Pais, 

Desejamos a todos que estejam bem frente ao momento ímpar que estamos vivendo. 

Neste momento tão diferente do que sempre vivemos é necessário estabelecer uma 

tranquilidade a todas as famílias no que diz respeito ao processo pedagógico. 

Nesta semana trabalhamos 100% em sistema “Home Office”. Um cenário desafiador 

para todos nós, pois estamos acostumados com o convívio e com o estar próximo aos 

nossos alunos, mas sabemos que é apenas um momento e logo mais estaremos juntos. 

Mais uma vez quero tranquilizá-los quanto a plataforma digital que utilizaremos, que 

outrora vinha sendo usada como suporte pedagógico no Fundamental II e Ens.  Médio: 

Plataforma Digital PLURALL/MAESTRO/HANGOUTS  , dado ao momento, assumiu o 

protagonismo de nossa rotina. Claro que agora faremos uso em sua totalidade, deste 

modo anunciamos uma evolução em nosso projeto, assegurando aos nossos alunos e 

familiares a segurança no processo ensino aprendizagem. 

Ensino aprendizagem é um processo mediante o qual o educador é um mediador de 

conhecimentos. 

A partir de hoje, os alunos do Fundamental II e Ens. Médio já terão videoaulas, fazendo 

com que esta distância seja menor e tornando as aulas mais próximas das que 

conhecemos (presenciais) e as dúvidas poderão ser sanadas em tempo real. O 

Fundamental II já possui uma proximidade com a plataforma Plurall, devido aos 

exercícios que ora lá resolvem. Já o Ens. Médio, possui um extenso conhecimento dado 

o uso contínuo desta plataforma digital no dia a dia dos seus estudos. 

Para o Infantil e Fundamental I a transição será gradual. Os professores destes dois 

segmentos estão desde segunda-feira fazendo aulas por videoconferência para a 

compreensão deste novo ambiente. É necessário que saibam que, mesmo para estes 

dois segmentos, não é novidade o uso desta plataforma digital, pois já  utilizam como 

suporte pedagógico, porém para o uso em sua totalidade é necessário um tempo 

maior para se inteirarem das ferramentas. Com isso, na próxima segunda feira – 30/03 

- o Fundamental I já utilizará deste recurso. Claro, fiquem tranquilos, pois faremos de 

uma forma bem explicativa, respeitando as faixas etárias e o grau de dificuldade de 

cada aluno. Aguardem! Para o Infantil faremos de uma forma mais calma dada a 

especificidade da idade deles e, neste caso, a coordenadora Maira fará contato com 

vocês. Por enquanto, enviaremos videoaulas lúdicas, dentro do conteúdo programado 

pelo Anglo,  lembrando que passamos atividades para 15 dias (até 03 de abril). 

Nesse novo ambiente de trabalho/aprendizagem ofereceremos suporte necessário 

para diferentes atividades, tais como aulas on-line, aulas gravadas, sessões de 

videoconferência, chats, postagens de atividades, armazenamento de conteúdo e o 

principal a possibilidade de interação entre alunos e professores.  Importante lembrar 



que todo este processo é novo para todos nós e, portanto, levaremos um tempo para 

nos adequarmos. 

Lembrando que toda a equipe pedagógica e administrativa também está trabalhando 

em sistema "Home office", portanto, prezados pais podem e devem nos chamar. 

Nossos contatos foram enviados em nossa última carta a vocês. 

Mais uma vez agradecemos a parceria de todos vocês e desejamos  a todos muita 

saúde, fé e tranquilidade nesse cenário inusitado em nossas vidas. 

 

Equipe - Dominus Vivendi 


