
  

Querida família Dom Bosco, 
 

Considerando o período de suspensão de aulas no mês de MARÇO, o Colégio contabilizou a perda 

de 13 dias letivos, que SERÃO REPOSTOS PRESENCIALMENTE. O mês de abril corresponde ao período 

de FÉRIAS ESCOLARES ANTECIPADAS. Nosso compromisso é cumprir a carga horária regular do ano 

letivo. Para isso, estamos estruturando a reconstrução do calendário escolar e seus respectivos 

planejamentos pedagógicos. 

A data de retorno às aulas presenciais não pode ser definida apenas pelo Colégio, mas será 

determinada pelos órgãos competentes, a saber: o Governo do Estado de Sergipe, a Secretaria Estadual 

de Saúde e o Conselho Estadual de Educação – cujas determinações estão sendo respeitadas pelo Colégio 

Dom Bosco.  

Em maio, voltaremos às aulas de forma remota, não presencial, dando sequência ao nosso ano 

letivo e, para que possamos ter a melhor experiência possível rumo ao desenvolvimento de cada um, 

faremos na primeira semana de maio um período de transição. Uma SEMANA DE CONTATO TESTE 

COM O MICROSOFT TEAMS, aplicativo utilizado para videoaulas, com aulas virtuais adaptadas a cada 

nível de Ensino. TODOS receberão um login e senha de acesso, para utilizá-lo deverão fazer o download 

do Microsoft Teams em computadores ou dispositivos móveis. Esse aplicativo será mais uma ferramenta 

disponível na transmissão das atividades e do contato com os alunos /professores nesse período. 

As aulas não presenciais, a partir do mês de MAIO, seguirão um horário especial no período de 

quarentena que será publicado nos grupos do WhatsApp de cada turma. Esse novo horário terá a carga 

horária semelhante à carga horária presencial e será realizada nos horários habituais das aulas. 

Reafirmamos que essas atividades não serão contadas como dias letivos e sim contabilizadas na carga 

horária anual em até no máximo 25% da carga horária anual presencial para o ensino fundamental e 

médio. Nosso objetivo com o ensino remoto nada mais é do que manter o aluno estimulado, ativo, com 

propósito e em desenvolvimento. 

Caso haja EXTENSÃO da suspensão das aulas, as avaliações acontecerão também de forma não 

presencial e todas as orientações serão passadas pelos grupos de WhatsApp de cada turma, juntamente 

com o novo calendário escolar que poderá sofrer alterações conforme novos decretos governamentais 

futuros. 

 Para os alunos da educação infantil, enviaremos um comunicado mais detalhado com as devidas 

particularidades que o nível necessita. Os 200 dias letivos serão cumpridos conforme legislação vigente.  

Como as AULAS NÃO PRESENCIAIS da educação infantil não têm caráter obrigatório, o 

Colégio Dom Bosco resolveu manter o contato não presencial de forma leve, lúdica e interativa.  É 

imprescindível que a relação aluno/professor se mantenha para que os laços afetivos não se percam em 

meio a esse período de pandemia.  

Ao considerar os impactos psicossociais da pandemia, comunicamos que o departamento de 

psicologia do Colégio também funcionará através da plataforma MICROSOFT TEAMS ofertando 

acolhimento e orientação de forma individual e coletiva para alunos, familiares e docentes. 

Por fim, enfatizamos que precisaremos seguir com os conteúdos e habilidades, no mês de MAIO, 

seguindo nosso planejamento anual, mas que serão consideradas e ponderadas todas as necessidades 

dos estudantes diante desse novo cenário.  

O Colégio Dom Bosco é uma instituição sólida, com uma história de mais de 57 anos de dedicação, 

sempre agindo com discernimento e bom senso. Lembramos que a manutenção da serenidade é essencial 

para enfrentarmos os obstáculos existentes no cenário mundial. Contamos com todos vocês. 

Aproveitamos para reforçar os votos de saúde a todos e reiterar a crença de que juntos, Família 

e Escola, conseguiremos enfrentar este difícil momento.  
 

Att. 

Direção. 


