PROGRAMA DE RETORNO GRADUAL ÀS ATIVIDADES ESCOLARES
PRESENCIAIS
COMUNICADO ADICIONAL
Estamos retornando às atividades escolares presenciais após permissão das autoridades.
Cumpre esclarecer alguns pontos que podem gerar incompreensões e eventuais insatisfações em
nossa comunidade. Assim, listamos observações e providências que serão tomadas neste
retorno.
OBSERVAÇÕES:

1) Há famílias ainda temerosas em expor seus filhos em ambientes com alguma
aglomeração. Argumentos prós e contra são esgrimidos aqui e acolá. Entretanto, restalhes o direito democrático da decisão. Ao Colégio não cabe a imposição.
2) O trabalho pedagógico não pode nem deve ser diferenciado entre alunos de mesma série,
exceto quando se tratar de sanar dificuldades individuais, sempre em caráter optativo. O
acesso igualitário aos conteúdos e suas apresentações (aulas, experiências, atividades
etc.) é condição indispensável à boa pedagogia. De outro modo, a dissonância provocará
justos reclamos.
3) O trabalho escolar regular oficial não pode sofrer idas e vindas, o vai-volta que tanto
vemos por aí. Isto cria incertezas, inseguranças, que desabonam a autoridade dos que
orientam e definem caminhos.
4) Não há certezas quanto à expansão ou regressão definitiva da pandemia. Muitos
acreditam em retomada, a maioria confia que a vacinação está vencendo o vírus.
Comungamos com estes últimos. Rogamos por isso!
PROVIDÊNCIAS:

5) Para respeitar o direito daqueles receosos pela saúde dos seus filhos e doutros que
desejam a imediata convivência, por entendê-la, como nós, essencial à saúde mental,
instituímos um processo de retorno gradual às atividades escolares presenciais. Gradual
porque será realizado observando-se a cada dia, a cada semana, os resultados obtidos,
fazendo-se os ajustes necessários e ampliando as atividades presenciais. Essas
observações, essas análises poderão permitir, em tempo muito breve, o retorno normal e
completo das atividades presenciais.
6) As atividades on-line continuarão seguindo o mesmo cronograma (tanto as aulas como as
avaliações). Assim, não haverá desconformidades nem razões para queixas.

7) De outra parte, ofereceremos imediatamente atividades presenciais ADICIONAIS
OPTATIVAS no contraturno. Elas são essenciais à convivência entre professores e alunos
e terão como objetivo reforçar conceitos, habilidades e competências já desenvolvidas no
modo remoto. Serão aulas, exposições e experimentações segmentadas em módulos com
público reduzido, adequando-se ao protocolo sanitário. O aluno – devidamente autorizado
pela família – escolherá os módulos que deseja frequentar, assumindo, entretanto, o
compromisso de não faltar a mais de 10% das atividades e realizar as verificações de
desempenho propostas pelos professores. Exemplificamos alguns módulos prováveis, mas
a definição dependerá das escolhas das famílias/alunos.
Exemplificando:
Fundamental I
●

Linguagens – Compreensão de Textos. Ideias implícitas e explícitas; informações
relevantes; conclusões finais. Produção de textos. A narrativa com sequência temporal;
nominativos e qualitativos etc.

●

Matemática

–

Fixação

dos

algoritmos;

adição

com

reservas;

subtração

com

reagrupamento; multiplicação como o processo de somas; divisões inexatas; leituras e
interpretações de gráficos; medidas e escalas.
●

Ciências – Vivências de experimentos científicos; participação de fungos e bactérias nos
processos de decomposição; transformações de materiais na natureza em diferentes
condições químicas e físicas; energia em diferentes manifestações etc.

Fundamental II
●

Linguagens – Conexões e conectivos no texto. Coesão das ideias. Chaves linguísticas
para evitar ambiguidades; sentidos implícitos e explícitos.

●

Matemática – Formulação e resolução de problemas algébricos; geometria e suas
aplicações na resolução de problemas cotidianos; grandezas; medidas; escalas;
probabilidade; leitura e interpretação de dados estatísticos.

●

Ciências – natureza e especificidade de microorganismos; corpo humano, defesas e
debilidades; ciência ambiental.

Ensino Médio
●

Linguagens – Análise crítica discursiva; progressão temática; análise de texto dissertativo;
palpite, opinião fundamentada; corroboração etc.

●

Matemática – Ordens de grandezas; cálculos com potências; geometria como ferramenta
na resolução de problemas cotidianos; funções matemáticas exprimindo correlações entre
variáveis físicas e químicas.

●

Física – Conceitos físicos aplicados na vida diária; cálculos de rendimentos; possibilidades
e impossibilidades energéticas; energia e suas transformações e conservação; biologia da
minimização das conversões em seres vivos; problemas correntes em concursos e
vestibulares e suas resoluções.

●

Biologia – Seres microscópios, características; processos biológicos de composição e
decomposição; a lei básica da Biologia.

●

Química – Ligações; afinidades; composições; natureza das ligações.

8) Os professores envolvidos nestas ATIVIDADES PRESENCIAIS OPTATIVAS terão
acréscimos de trabalho e serão remunerados adicionalmente pelas atividades extras. Toda
a estrutura física do Colégio foi preparada para receber de volta os alunos e permitir uma
convivência saudável. Construímos um espaço ao ar livre, a Pracinha Verde, para
realizarmos comemorações, feirinhas, eventos de congraçamento. Nela celebraremos a
Vivência e a Convivência.
9) Trabalhamos duramente para preparar as melhores instalações físicas para os nossos
alunos no retorno ao Colégio. Eles merecem.
O Tribunal de Justiça da Bahia decidiu, por unanimidade, favorável e definitivamente pela
instalação das passarelas. Estamos tratando com a Prefeitura do cumprimento da decisão
judicial. Em breve, nossos alunos terão mais segurança e comodidade.
10) É muito importante, necessário, em verdade imprescindível, que os pais/responsáveis que
desejam o retorno imediato dos alunos às atividades presenciais assinem a autorização de
frequência. Além dos compromissos normais de comportamento no ambiente escolar há,
agora, cuidados especiais em razão dos protocolos sanitários. Estes são indispensáveis à
preservação da saúde individual e coletiva. Todas as atividades pedagógicas, recreativas e
cuidados de segurança estarão baseados neste quantitativo de alunos. O prazo para envio
das autorizações é até 18h00 de segunda--feira, dia 19 de julho de 2021. Sem a
autorização, o aluno não poderá frequentar as atividades presenciais.
11) Professores/coordenadores/funcionários/direção

estarão

atentos,

disponíveis

e

empenhados em proporcionar aos alunos do Colégio Helyos o acolhimento que merecem.
Desejamos marcar este reencontro com momentos de interação positiva, afetividade,
alegria.
Rogamos aos senhores pais/responsáveis que as dúvidas específicas sejam esclarecidas
diretamente com as Coordenações.
Atenciosamente.
A Direção

Todas e quaisquer informações relativas às atividades do Colégio são prestadas
através de comunicados oficiais.

Acesse aqui a Circular enviada dia 16/07/2021 (sexta-feira):
http://www.colegiohelyos.com.br/circular_programa-de-retorno-gradual/

