
CIRCULAR 008/2020 

Queridas famílias, 

Após estudo minucioso de nosso calendário escolar e seguindo orientação da Secretaria 
de Educação, iniciaremos, na próxima semana, o uso de uma nova ferramenta de aulas a 
distância somada ao nosso aplicativo, a plataforma digital de estudos PLURALL. 
Enviaremos, em breve, informações sobre como utilizar esta nova ferramenta, acesso e 
senha de cada aluno, além de um cronograma com a programação e o direcionamento 
para que as crianças possam acompanhar as aulas e os planos de estudos. 

Informamos às famílias que o uso desta nova modalidade de ensino virtual para os 
menores tem como finalidade a oferta de momentos de aprendizado e interação social 
com seus coleguinhas e professores, o que facilitará na readaptação quando retornarmos 
às aulas. Com relação aos alunos maiores, a intenção, além da interação social, é que os 
alunos permaneçam com hábito de estudo e possam progredir no processo de 
aprendizagem. Prosseguiremos portanto, ministrando matérias novas, dando continuidade 
ao planejamento anual proposto para que as crianças não fiquem prejudicadas com os 
conteúdos escolares e para que consigamos garantir o cumprimento da carga horária 
anual exigida para cada matéria, conforme determinação dos órgãos competentes.  

Com essa plataforma os alunos terão acesso às aulas online e poderão aprender 
diretamente com os professores, utilizar os livros didáticos, tirar dúvidas e trocar 
informações, pois a ferramenta promove acesso a conteúdos e explicações que vão além 
da sala de aula, permitindo mais oportunidades no processo ensino/aprendizagem e 
possibilitando que pratiquem o "aprender a aprender". Esperamos que, com esse recurso, 
haja uma aproximação ainda maior do ambiente escolar de forma digital, neste momento 
que tem sido um grande desafio para a educação. 

Salientamos a importância dos alunos de 2º ao 5º ano, ou seja, aqueles que têm um 
conteúdo mais complexo e em maior quantidade, acompanharem a plataforma da melhor 
maneira que conseguirem, para que, no retorno às aulas, a continuidade do planejamento 
possa seguir de forma tranquila e dinâmica.  



Sabemos, no entanto, que a mudança brusca para o modelo de ensino a distância se faz 
novo tanto para a escola quanto para os pais e, sendo assim, gostaríamos de ressaltar 
que a escola continua “aberta” no que diz respeito a um diálogo e uma parceria em casos 
de dúvidas ou ansiedade. Reforçamos que a intenção da escola é de contribuir para o 
desenvolvimento global das crianças, mas sempre respeitando a saúde mental de cada 
uma e também da sua família.  

Nesse mesmo contexto, em respeito ao que cada família está vivenciando nesse 
momento e, para que não haja prejuízo acadêmico aos nossos alunos, promoveremos, na 
volta às aulas presenciais, uma criteriosa avaliação diagnóstica para identificar possíveis 
dificuldades de compreensão e/ou fixação dos conteúdos ministrados à distância. Caso 
alguns alunos apresentem tais dificuldades, disponibilizaremos aulas de fixação, com 
readaptação ao conteúdo, no contraturno escolar com professores que fazem parte da 
equipe, sem custo adicional às famílias.  

Acrescentamos, ainda, que estamos providenciando o novo calendário escolar de 2020 
com os ajustes necessários e devidamente autorizado pela Secretaria de Educação. Mas, 
para melhor organização das famílias, informamos que, levando em consideração a 
antecipação do recesso de meio de ano para os primeiros dias da quarentena e o retorno 
de nossas atividades em 1º de junho, seguiremos com aulas normais durante o mês de 
julho e faremos uma pausa entre 31 de agosto e 04 de setembro para o descanso das 
crianças e do corpo docente. Lembramos que o nosso Colinho Mágico não tem 
interrupção no recesso do meio do ano, portanto, seguirá com aulas normais durante o 
recesso estipulado. No final do ano estenderemos as aulas até o dia 11 de dezembro para 
as crianças de maternal ao 5º ano. Já as do Colinho, terão aula até o dia 17 de dezembro.    

A equipe Cantinho Mágico tem um grande compromisso com a educação de qualidade. A 
situação atual nos faz repensar formas e meios de continuar mantendo esse compromisso 
com os nossos educandos e, adaptando-nos ao novo modelo do processo de ensino/
aprendizagem, seguimos buscando sempre o melhor! 

A Direção.  


