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JUNTOS EM UMA NOVA ERA 
DE ENSINO-APRENDIZAGEM



Prezadas famílias 

e queridos/as estudantes, 

Diante dos desafios que, esses dias, vivenciamos, antes de qualquer palavra, a

que primeira nos ocorre é a da gratidão. Agradecemos, de início, pela plena

parceria responsável por manter viva a perspectiva educacional centrada na

construção significativa de saberes. Sabemos, todos nós, que não foi fácil – e

que não está sendo fácil –, que são inúmeras as questões que o sistema de

aulas remotas apresenta-nos. Além do mais, somando-se aos desafios técnicos,

temos o lado emocional muitíssimo fragilizado por termos vistos, em números,

que são sujeitos, a catástrofe da pandemia de COVID-19 se alastrar pelo país.

Por isso, além dos nossos mais sinceros agradecimentos, deixamos o nosso

mais profundo desejo de saúde, a todas as famílias que compõem a nossa

comunidade escolar, e o nosso abraço de sentimentos aos que vivenciaram a

enfermidade em seus lares.



Prezadas famílias 

e queridos/as estudantes, 

Agora, certos de que luzes de esperanças começam a iluminar os nossos dias,

começamos a nos organizar para a retomada da chamada “nova normalidade”.

Como todos acompanharam, a rotina escolar foi duramente afetada, de modo

que noções como as de aula, de sala de aula e de aprendizado acabaram sendo

ampliadas e, juntos, professores e estudantes fizeram acontecer uma

verdadeira revolução para o que compreendemos como aprender e como

ensinar.



Ou seja, com amor, ética, força de vontade e muito compromisso, estudantes e

professores abraçaram a causa da continuidade educacional e ampliaram, em

muito, as suas habilidades e as suas competências. Naturalmente, esses

abraços tomam tristes ares metafóricos, já que fomos afastados daquilo que

mais amamos, no nosso convívio escolar: o calor humano. Este, visando a

saúde e o bem-estar de todos, também foi ressignificado de modo que, a cada

videoaula, a cada aula síncrona, o coração dos professores batiam de felicidade

por se minimizar o distanciamento físico, já que a comunidade escolar acabou

formando uma das mais bonitas demonstrações de solidariedade e de afeto,

típicas de uma sociedade harmoniosa, coesa, unida.



Nossa equipe pedagógica e administrativa: professores, coordenadores e

gestores, trabalharam – e vêm trabalhando – diuturnamente, e em diferentes

frentes, para que a dinâmica escolar seja múltipla, dinâmica. Por isso, enquanto

que um grupo de professores está ministrando aulas, outro está pesquisando

ferramentas para a melhor interação, (re)inventando a forma de mediar saberes,

levando bibliotecas, museus e laboratórios às telinhas de nossas aulas. Uma

verdadeira maratona de ensino-aprendizagem, típica dos mestres que não se

cansam de aprender, que não medem esforços para que uma mensagem de

carinho chegue até nossos estudantes, na contínua motivação, a cada aula.

Para nós, equipe que forma a Escola São Jorge, o estudante é o bem mais

precioso e foi por cada um que lutamos, incansavelmente, para adquirirmos

novos modos de organização da realidade escolar.



Unidos por um retorno seguro, 
feliz e confiante!

Aqui, queremos destacar a importância de nutrirmos confiança no futuro, de

escolhermos sempre pensar que o amanhã nos reserva coisas lindas,

surpresas positivas e construtivas. Logo, com muito trabalho, com muita

esperança e com muito cuidado, pensamos num retorno às aulas presenciais

seguro, a fim de nos proporcionar muita garra e vontade de superarmos as

distâncias impostas.

A Escola São Jorge, compreendendo que quem ama cuida, preparou e seguiu,

rigorosamente, todos os critérios de segurança, adaptando os espaços da

Instituição para que o convívio harmônico volte a fazer parte de nossa

realidade, com toda a cautela que este momento nos pede.



Unidos por um retorno seguro, 
feliz e confiante!

Assim, prezadas famílias, conseguiremos garantir uma retomada plena em

segurança, como forma de assegurar, ainda, a continuidade da confiança

sempre depositada em nossa Escola. Afinal, com amor, carinho, compromisso e

muito respeito, todos nós, da recepção ao corpo pedagógico, compreendemos

que a sua família é também a nossa e, quando se trata de convívio familiar, todo

o carinho é bem-vindo.

Unidos, agora, vamos iniciar uma nova era de aprendizados e fazer do novo 

normal uma ação de humanização educacional!



MEMÓRIA DE NOSSAS
AÇÕES NO ENSINO REMOTO



Até 31 de março:

uso de atividades 
assíncronas disponibilizadas 

no site da escola. 

Até 30 de abril: 

antecipação das férias 
docentes e elaboração do 

plano de ações para o 
modelo remoto. 

A partir de maio: 

uso da plataforma 
EduaDistância para a 

disposição das videoaulas. 

Junho: 

retorno das avaliações em 
caráter diagnóstico.  

A partir de julho: 

uso do zoom para a 
ministração das aulas 

síncronas



1ª FASE

2ª FASE

3ª FASE

● Em 16 de março de 2020, a posição dos órgãos competentes, visando a minimização no número de

infecções, determinou que, em 18 do mesmo mês, ocorresse o fechamento de todas as instituições de ensino,

tanto públicas, quanto privadas. A Escola São Jorge, comprometida com o bem-estar de seus estudantes e

funcionários, acatou, a partir de 17 de março, a determinação, de modo que, desde esse dia, todo o corpo

que compõe a Instituição iniciou uma série de ações para garantir a continuidade da oferta de ensino.

Desde então, por meio de nosso site, iniciou-se orientações de Atividades Complementares para todos os

segmentos, a fim de reforçarmos os conteúdos vivenciados presencialmente, no desenvolvimento das

competências e das habilidades para o momento educacional de cada Ano de Ensino.

● Em primeiro de abril do corrente ano, por meio do acordo firmado entre os órgãos de representação

educacional, deu-se início ao período de férias docente. Durante esse tempo, toda a equipe pedagógica,

sobretudo no âmbito da Gestão Escolar, mobilizou-se para, por meio de uso de Plataformas especializadas,

ofertar um ensino de qualidade e com amplo alcance do corpo estudantil. Por isso, optou-se, de início, pela

adoção do modelo de aulas remotas assíncronas, a fim de garantir tempo suficiente para que cada estudante

se preparasse para o acompanhamento pleno das atividades pedagógicas. Logo, de forma pioneira, a Escola

São Jorge fechou uma parceria para o uso da Plataforma EduaDistância, promovendo videoaulas com o

recurso do repositório da Plataforma. Assim, o estudante que, eventualmente, ficasse sem internet, poderia, em

um momento mais oportuno, acompanhar a aula postada.

● Em maio, o corpo docente, numa determinada demonstração de compromisso e de altruísmo, bem como pondo em

prática toda a formação ofertada pela Instituição, iniciou a produção de videoaulas, alternando com as já ofertadas

pela Plataforma EduaDistância, para a conclusão da 1ª Unidade Letiva e o início da 2ª. Assim, cada professor, em suas

casas, preparou espaços centrados nos objetivos pedagógicos, formulando, por meio das ferramentas tecnológicas

existentes, verdadeiros estúdios para a gravação das videoaulas. Neste período, houve o uso de aplicativos como o

Zoom, para a gravação das videoaulas, com postagens no Canal Ensino Remoto e disponibilização nas salas de aula

virtuais, criadas na EduaDistância. Além disso, por meio de pesquisas individuais, cada docente trouxe à tona toques de

experimentações tecnológicas, objetivando o pleno desenvolvimento das competências e das habilidades educacionais.

A Escola São Jorge, por sua vez, preparou, nas dependências da Instituição, um espaço voltado para a gravação das

videoaulas, contando com um profissional especializado para auxiliar a equipe pedagógica na imersão da prática de

produção de aulas virtuais. Cumprindo rígidos protocolos de distanciamento físico, por meio de agendamento, cada

professor pôde optar por gravar em casa ou no espaço especialmente preparado pela Escola.



4ª FASE

5ª FASE

6ª FASE

● Em junho, por meio dos recursos disponibilizados pela Plataforma EduaDistância, deu-se

continuação ao Processo Avaliativo, em caráter Diagnóstico. Assim, cada Componente

Curricular, em conformidade com os conteúdos vivenciados, disponibilizou questões discursivas,

a fim de manter uniforme o processo de Avaliação, já iniciado no período de aulas presenciais.

Além disso, cada professor buscou, seguindo as orientações apresentadas pelos órgãos

reguladores, elaborar estratégias para a verificação da construção dos aprendizados, de modo

que uma verdadeira aula de novas formas de avaliar pôde ser observada.

● Em julho, levando-se em consideração a adaptação do grupo estudantil ao processo do ensino remoto,

a Escola São Jorge, visando a aproximação cada vez maior entre discentes e docentes, deu início à

oferta híbrida de ensino remoto, ofertando parte da carga horária de cada Componente Curricular

de forma síncrona. Ainda assim, pautada no viés da inclusão, as aulas foram todas gravadas e

disponibilizadas nas salas virtuais, de modo a garantir o acesso de todos. Nesse período, ainda,

Projetos Pedagógicos Integradores foram desenvolvidos, com o objetivo de estreitar os laços entre os

Anos de Ensino, como o Aulão de Redação, o Laboratório de Redação, o Cine-debate com temáticas

da História, as Orientações da Parte Diversificada para o Ensino, Iniciação à Pesquisa Científica.

● Uma vez implementada, e apresentando um excelente desempenho no alcance dos

estudantes, a forma de oferta híbrida do Ensino Remoto segue em atividade, promovendo

momentos de grandes felicidades à Comunidade Escola em geral. Além disso, tendo em vista a

funcionalidade da Plataforma EduaDistância na organização das Avaliações, em setembro,

tivemos o nosso segundo momento de Avaliação Diagnóstica, como forma de realizar um

levantamento real de como anda o acompanhamento de cada estudante. Desse modo, pode-se

agir de forma direcionada e asseverativa, com a colaboração familiar, para que eventuais

problemas sejam superados.



ESPECIFICIDADES DO 
ENSINO REMOTO



Desde que declarada a suspensão das aulas presenciais, palavras que, até então, não faziam parte

da Educação Básica passaram a ser ouvida com maior frequência. Dentre elas, a expressão Ensino

Remoto que, na prática, diz respeito à ação de oferta das aulas por meio de novas tecnologias.

Dessa forma, logo que solicitada, a Escola São Jorge buscou formas de garantir uma prática

pedagógica eficiente, humanizada e inclusiva, promovendo formações ao corpo docente e

estabelecendo parcerias que visaram o alcance de cada segmento, em suas caracterizações

específicas.

Por isso, ainda que compreendendo os desafios da nova realidade, o compromisso de todos

possibilitou uma dinâmica educacional plena em saberes significativos, com estudantes

motivados e com diferenciais na atuação da educação não presencial.

A São Jorge, conhecida por sua felicidade para com os estudantes, reinventou-se e trouxe à tona

um Ensino Remoto completo, eficiente e inclusivo, com videoaulas e aulas síncronas, além de

eventos pedagógicos e campanhas de impacto social.

Fomos, por exemplo, pioneiros em mobilizar estudantes e familiares em uma belíssima

campanha de doação de sangue, em parceria com o Hemope, influenciando, positivamente, outras

instituições da cidade. Além disso, trouxemos aos nossos estudantes momentos de aprendizados

descontraídos, por meio dos Jogos Virtuais.

A Escola São Jorge, ainda com todas as dificuldades, não parou e trouxe ao público uma forma

de fazer educação em plena relação com as novas tecnologias, em aulas lúdicas e

conceituadas, em memoráveis ações que, logo que superado completamente este momento, nos

trarão muitas felicidades.



EDUCAÇÃO INFANTIL

Aulas lúdicas
Contação de 

histórias

Vivência das 
datas 

comemorativas

Aprendizado 
por jogos, 

brinquedos e 
brincadeiras

Atividades 
físicas 

regulares



ENSINO FUNDAMENTAL 

ANOS INICIAIS 

Aulas 
dinâmicas

Desenvolvimno
dos conteúdos

Oferta de 
todos os 

Componentes 
Curriculares

Aulas com 
jogabilidade e 

ludicidade

Estímulo à 
prática de 
exercícios 

físicos



ENSINO FUNDAMENTAL 

ANOS FINAIS

Videoaulas com 
foco nos 

aprendizados 
específicos de 

cada Ano

Aulas ao vivo 
com ênfase na 
resolução de 

atividades

Aulas dinâmicas 
e adaptdas às 

especificidades 
de cada grupo 

docente

Ludicidade e 
jobalidade 

Estímulo ao 
exercício físico



ENSINO MÉDIO

Videoaulas com 
foco nos 

aprendizados 
específicos de 

cada Ano

Aulas ao vivo 
com ênfase na 
resolução de 

atividades

Lives para o 
desenvolvimento 
de competências 

curriculares

Aulões, Cine-
debates e 

acompanhamento 
socioemocional  

Estímulo ao 
exercício físico



MEDIDAS DE 

PREVENÇÃO



Estávamos todos com muitas saudades e, ao longo dos meses, em plena preparação para o

momento de receber cada estudante de volta!

Por isso, estamos felizes ao vislumbrar, em um futuro cada vez mais próximo, o retorno pleno

das aulas, para a formação educacional permeada pelo afeto e pelo compromisso de toda a

nossa equipe pedagógica.

Logo, para que o nosso retorno ocorra de forma segura, no respeito às orientações de

segurança, manteremos uma rotina de muitos cuidados, objetivando o bem-estar de toda a

comunidade escolar. Neste sentido, precisaremos, em muito, aprofundar a parceria da escola

com a família, a fim de, com a colaboração de todos, alcançarmos o êxito do retorno.

Nessa perspectiva, organizamos nossos cuidados em três pontos norteadores: ores:

DISTANCIAMENTO FÍSICO

ACOMPANHAMENTO

HIGIENIZAÇÃO E BIOSSEGURANÇA 



Todas as salas contarão com o distanciamento de 1,5m entre as bancas, a fim
de garantirmos a segurança de todos os grupos de ensino. A Escola, por sua
vez, contará com uma rígida política de higienização, a fim de garantir aspectos
concernentes à biossegurança, por meio do uso de máscaras e de outros
equipamentos que visem à proteção individual e coletiva, em todos os setores.

Lembramos ser de suma importância a configuração das salas em
distanciamento físico, como forma de, no contexto escolar, atenuarmos as
possibilidade de contaminação, de modo que as turmas serão divididas em
diferentes grupo de aprendizados, no sistema de rotação entre os professores.

Portanto, são muitos os planejamentos para evitarmos aglomerações nos
espaços. Detalhamos, a seguir, o plano de ação para a dinâmica de nossa
Escola, assim como algumas orientações para os cuidados no âmbito familiar.

Três pontos norteadores:

Distanciamento físico, acompanhamento, 
higienização e biossegurança



CANTINA
1. Monitoramento, nos períodos de lanches e

refeições, a fim de que se respeite o

distanciamento.

2. Impedimento de outros transitando no

espaço.

3. Espaço exclusivo para esse uso.

4. Respeito ao distanciamento social nesse

espaço.

RECEPÇÃO DE ENTRADA
1. Divisória para entrada e saída.

2. Sinalização para distanciamento

social.

SALAS DE AULA E SALAS DOS 

PROFESSORES
1. Distanciamento de 1,5m entre as bancas que

regularmente serão higienizadas.

2. Exposição da quantidade máxima de

estudantes.

3. “Ensino Híbrido”, rodízio dos estudantes para

intercalar atividades presenciais e on-line.

4. Ambiente amplo o suficiente para evitar

aglomeração.

SALA DE QUARENTENA
1. Respeito ao distanciamento social

nesse espaço.

DISTANCIAMENTO FÍSICO



CANTINA

1. A compra de lanche é opção da

família.

RECEPÇÃO DE 

ENTRADA
1. Termômetro infravermelho.

SANITÁRIOS
1. Sinalização de como lavar

adequadamente as mãos e os

bons hábitos para o bom uso

desse local.

SALA DE 

QUARENTENA
1. Adaptação de uma sala para

estudantes que apresentarem

sintomas aguardarem a vinda da

família para levá-las ao médico.

2. Espaço exclusivo para esse uso.

ACOMPANHAMENTO



CANTINA
1. Higienização obrigatória e constante do espaço e das mãos,

como forma de garantir o manuseio seguro dos objetos.

2. Limpeza das embalagens e dos alimentos, seguindo as

orientações técnicas e os protocolos de higiene das autoridades

governamentais.

3. Guardanapos e talheres distribuídos em embalagens individuais.

4. Nas proximidades foram instaladas diversas pias para favorecer

os estudantes a lavrem as mãos com mais frequência.

No primeiro momento de retomada às aulas presenciais, a cantina não 

funcionará, como forma do pleno alcance às determinações de 

biossegurança. Por isso, é de suma importância que os estudantes 

tragam de casa aquilo que desejar lanchar. 

RECEPÇÃO DE ENTRADA

1. Tapetes sanitizantes.

2. Toten álcool gel com pedal

.

SANITÁRIOS

1. Permanência do uso de sabonete 

líquido e toalhas descartáveis.

2. Higienização frequentemente.

.

SALA DE AULAS E DOS 

PROFESSORES
1. Uso de máscaras por estudantes e professores, sendo o

uso de face shield obrigatório aos professores.

2. Uso individual do material, sem compartilhamento, e

trazidos de casa.

3. Disponibilização de um burrifador com álcool 70 para uso

exclusivo do professor(a), quando este precisar higienizar os

materiais.

4. Aulas no estúdio de musicalidade e salas específicas serão

evitadas.

HIGIENIZAÇÃO E 
BIOSEGURANÇA 



1

Orientações para as Famílias

1 – Total responsabilidade sobre a decisão e a condição da ida do(a) filho(a) à Escola, em relação à 
saúde, estimulando a consciência da higienização, uso de máscaras e distanciamento social.

4 – Todos que convivem com familiares que apresentem algum dos sintomas, citados no item 
2, devem ficar em casa por 14 dias.

5 – Informar aos professores e/ou à coordenação em caso de algum processo alérgico ao álcool  
gel ou álcool 70%.

6 – O estudante deve levar mais de uma máscara e seu frasco com álcool gel.

2 – O estudante não deve ir à Escola, em caso de apresentar os seguintes sintomas: tosse, febre, diarreia, dor

no peito, coriza, dor de cabeça ou garganta, cansaço, conjuntivite, perda do paladar e olfato,

congestionamento nasal, problema alérgico ou respiratório crônico descontrolado.

3 – Monitorar a saúde do filho(a) e dos familiares que residem na mesma casa, e informar, através da agenda

eletrônica, caso apresentem sintomas da COVID. Em situações de suspeita, sugerimos encaminhar o(a)

estudante ao médico para diagnóstico imediato e preciso.



7 – A família deve garantir a higienização de todos os materiais levados à Escola.

8 – Enviar na mochila de material plástico (sem rodinhas) o material individual
necessário para uso na sala de aula (livro, cadernos, lápis, caneta e borracha),
lanche e garrafa com água.

9 – Evitar uso de acessórios (relógio, anel, pulseira, corrente) que dificultam a
higienização.

10 – Ao chegar em casa, o estudante deve tomar banho, trocar a roupa e
realizar a higienização necessária.

11 – Só será permitida a entrada de apenas 01 responsável, com agendamento
prévio, para resolver questões junto à coordenação.

12 – Manter a ficha individual do estudante atualizada com telefones e definição
dos contatos emergenciais.

13 – A fim de evitar aglomerações, os pais, responsáveis e portadores não devem
permanecer nas dependências da Escola.



14 – O setor de Psicologia realizará acolhimento para casos específicos de situações que
tenham sido desenvolvidas neste período de afastamento, mediante agendamento prévio.

15 – As boas práticas ensinadas em casa serão reproduzidas no ambiente escolar,
principalmente no tocante à higienização correta das mãos e à utilização das máscaras.

Reorganização do horário de entrada e saída dos estudantes

1. Salientamos, por fim, que, como a vivência escolar está em consonância com as

orientações dos órgãos competentes, toda a indicação de horário seguirá as diretrizes

da Secretaria Estadual de Educação, de modo a se solicitar o pleno acompanhamento

dos comunicados que seguirão, durante os próximos dias, com o detalhamento dos

horários por segmento. Solicitamos, ainda, a atenção especial aos canais de

comunicação da Escola, como forma de se manter a pronta atualização quanto às

novas informações.



RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS 

Nossa maior motivação, independente dos desafios vivenciados, é sempre o
bom atendimento à nossa comunidade escolar. Compreendemos, por isso, que
cada família a que recebemos compõe a nossa instituição de forma fundamental,
de modo a ser por cada um de vocês, responsáveis e estudantes, que buscamos
o aperfeiçoamento pleno de nossa oferta educacional, motivando-nos à busca de
uma perspectiva pedagógica que tenha a função de mudar vidas.

Por isso, aqui, reforçamos a nossa gratidão a todos, estendendo ao corpo
docente e a todos os colaboradores que, durante todos esses meses, vêm
trabalhando de forma integral para que encontremos saídas inovadoras e
responsáveis para os desafios surgidos. Estamos, ao fim das contas, todos de
parabéns pela efetiva rede de colaboração criada no objetivo central de educar.

Nossa retorno, agora, atenderá ao planejamento da Secretaria de Educação, que
já orientou as datas para a retomada das aulas no Ensino Médio, iniciando-se
pelo Terceiro Ano, em 06 de outubro, seguindo-se do Segundo Ano, em 13 e de
outubro, e do Primeiro Ano, em 20 de outubro.

Estamos, então, além de preparados, ansiosos pelo retorno de cada estudante!
Será uma retomada progressiva e segura, com o atendimento às orientações dos
órgãos reguladores. Por isso, dizemos que estamos

JUNTOSEMUMANOVAERADEENSINO-APRENDIZAGEM



HÁ MAIS DE 60 ANOS 
SERVINDO À COMUNIDADE

https://escolasaojorge.com.br/site/ contato@esj-pe.com.br

https://escolasaojorge.com.br/site/
mailto:contato@esj-pe.com.br
mailto:contato@esj-pe.com.br
mailto:contato@esj-pe.com.br
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