
 

 

Circular Nº 04/2020 

Uberlândia, 05 de setembro de 2020. 
 

 

Assunto: Ensino 100% ao vivo 

 

 
Senhores Pais e Saudosos Alunos, 

Informamos a todos que continuaremos com a estratégia pedagógica 

de aulas híbridas até dia 12 de setembro. As aulas gravadas nos permitiram 

manter uma aprendizagem mais efetiva, garantindo ao aluno desenvolver 

importantes habilidades como capacidade de organização, de planejamento 

de estudo, de disciplina, de proatividade, entre outros. 

Com o cronograma em dia e sabendo que finalizaremos o ano com 

aulas remotas, a partir do dia 14, adotaremos o ensino 100% ao vivo. 

Entendemos que, neste momento de extensão do ensino remoto, ter aulas 

ao vivo será saudável aos nossos alunos, uma vez que proporcionará uma 

interatividade maior com os professores e com os colegas. Além disso, 

como já bem pontuado pelas famílias, continuaremos com aulas robustas e 

coerentes: 

 Os alunos tirarão dúvidas junto ao professor já no momento 

da aula. 

  Os alunos terão oportunidades de interação, de 

abrandamento da sensação de isolamento. 

 Os alunos não perderão o foco e manterão a rotina, o máximo 

possível, sem perder o ritmo de aprendizagem. 

Depois de dias, de semanas, de meses em uma inédita e intensa 

rotina de estudos, somada às consequências do isolamento provocado pela 

Covid, é natural que necessitemos de uma pausa para fortalecer nosso 

estado emocional e prosseguirmos até o final do ano. 

Assim, com foco no descanso dos nossos alunos, principalmente, 

aproveitaremos os feriados do mês de outubro e teremos uma semana de 

recesso, do dia 12 ao dia 17 de outubro. 

Agradecemos a parceria de sempre e o feedback constante de vocês. 
 

Atenciosamente, 

A Direção 
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