
AGRADECIMENTO ÀS FAMÍLIAS

Prezados Pais e Mães

“Amanhã será um lindo dia
Da mais louca alegria
Que se possa imaginar
Amanhã, redobrada a força
Pra cima que não cessa
Há de vingar…” (Guilherme Arantes)

Nós, enquanto Escola Saber Viver, gostaríamos de agradecer aos pais, mães e familiares,
por esse aprendizado juntos que estamos tendo e proporcionando a nossas crianças. Ninguém no
mundo estava preparado para esta Pandemia, a qual, com fé em Deus vamos vencer. Precisou-se
então, trilhar o caminho do aprendizado colaborativo,  professores, pais,  funcionários, alunos e
familiares. 

Tudo passou a ser novo, incerto, situações se descortinaram em uma velocidade incrível e
estamos navegando juntos. E agora o que fazer com as crianças?

Como uma das grandes preocupações estava o não retrocesso do processo educacional
para  um período  sem atividades  presencias  e,  para  garantir  o  essencial  de  competências  e
habilidades preconizados pela BNCC (Base Nacional Curricular Comum), já que uma interrupção
brusca produz perda de conhecimento e habilidades adquiridas, buscamos trabalhar as atividades
não  presencias  no  sentido  de  minimizar  eventuais  danos  até  o  nosso  retorno  às  atividades
normais, lembrando da nossa particularidade ensino fundamental primeiro segmento, onde o 1º e
2º ano são etapas que precisam da mediação mais de perto do adulto para ajudar no processo de
alfabetização e letramento inciais a que se propõe esse período e, o do 3º ao 5º onde a relação
tempo/atividades/rotina, não pode ser desenvolvida com 4h de dedicação  on-line, e ainda, com
relação a educação infantil  onde o desenvolvimento sensório-motor,  socioemocional e  corporal
passa pelo lúdico, pela contação de histórias e interação com os colegas.

Assim, a Escola passou a trabalhar com propostas de orientação domiciliar envolvendo:
- Atividades escritas de acordo com os livros didáticos;
- Produção orientada de textos mediante sugestão das professoras;
- Sugestão de leituras para que os pais realizassem com as crianças;
- Elaboração de materiais compatíveis com a idade/ano escolar das crianças;
- Lista de exercícios e sequências didáticas;
- Produção de videoaulas disponibilizadas em plataformas virtuais;
- Interações on-line através de videoconferência para socialização e orientação de 
  atividades (aulas on-line);
- Organização de grupos virtuais conectando famílias e professoras;
- Atendimento individual por meios digitais de informação e comunicação pelas          
  professoras;
- Sugestões de brincadeiras músicas e atividades lúdicas para a educação infantil.

Na  esfera  administrativa,  nos  colocamos  à  disposição  para  negociações  individuais  e
fizemos redução de 15% nos valores pagos na mensalidade contratada. Lembrando que, como
valor real da Escola é de R$ 550,00,  o desconto proposto sobre a mensalidade paga, produziu
descontos finais maiores que 15%.

Por tudo isso, sabemos que não está sendo fácil, por isso, agradecemos imensamente às
famílias, pela colaboração, sugestões e críticas apresentadas, disponibilidade em ajudar a Escola
no desenvolvimento educacional de cada um dos seus filhos e filhas. E como dissemos no início,
estamos aprendendo juntos e “amanhã será um novo dia”.

Atenciosamente,

Equipe  Saber Viver


