NOTA DE ESCLARECIMENTO (12)
DEVOLUTIVA SOBRE A ENQUETE E POSICIONAMENTO DO COLÉGIO QUANTO AO
RETORNO PRESENCIAL EM 2020.

Goiânia, 29 de outubro de 2020.
Prezados Pais, Mães e/ou Responsáveis, Paz e Bem!
Vimos até vocês, primeiramente para reiterar a nossa gratidão pela parceria e confiança. Com o
seu apoio e acompanhamento constante, juntos, família e escola, promovemos a educação integral do
seu bem mais precioso, seu (a) filho (a) e nosso aluno (a).
Agradecemos a todos que participaram da enquete que foi promovida com a finalidade de ouvilos em relação a realidade enfrentada com a COVID-19, com o REANP (Regime Especial de Aulas Não
Presencias) e com o possível retorno das aulas presenciais. Uma maioria absoluta de pais, mães e/ou
responsáveis participaram.
Os resultados da enquete dão visibilidade às angustias, dificuldades, alegrias e esperanças
vividas, de forma muito particular, por cada família neste momento. A maioria absoluta se percebe
receosa e insegura de enviar os (as) filhos (as) para as aulas presencias nesta reta final de 2020.
Porém, há positividade e expectativa em relação a um retorno seguro em 2021. Há um significativo
anseio e esperança pela imunização através da vacina que ainda está por vir. A maioria não possui
restrições médicas e os familiares de convívio diário não testaram positivo para a COVID-19.
Percebemos o esforço e empenho de todos em acompanhar os (as) filhos (as) diariamente, ou ao
menos algumas vezes na semana. Agradecemos por isso. Uma maioria significativa está satisfeita com
os serviços prestados pelo Colégio no ensino remoto e renovarão suas matrículas para o ano de 2021,
reafirmando o nosso compromisso e parceria. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas! Todas as
pontuações e sugestões foram acolhidas e estão sendo consideradas na perspectiva de crescimento e
melhorias que se fazem necessárias em nossa prática pedagógica e institucional. Gratidão!
Considerando que:
- O Decreto Municipal de nº 1851, de 19 de outubro de 2020, autorizou o retorno, não obrigatório,
respeitando o limite de 30% da Educação Infantil;
- Ontem, já no final da tarde, a mídia divulgou que o COE (Centro de Operações Emergenciais)
deliberou pelo retorno presencial, não obrigatório, respeitando o limite de 25% do Ensino Fundamental e
Ensino Médio. Essa decisão será ainda encaminhada ao Secretário de Saúde e Governador do Estado
de Goiás para possível publicação de Nota Técnica e Decreto Estadual;
- Ainda não há um controle da pandemia e prezamos, em primeiro lugar e acima de tudo, pela vida e
saúde dos nossos alunos, professores, funcionários e colaboradores e suas famílias;
- Do ponto de vista Cristão e Francisclariano, a Vida é o maior Dom que Deus nos deu, o que nos
remete a um compromisso zeloso e cauteloso de amor e cuidado.
- Dentre outros dados relevantes, o resultado da enquete revelou que, uma maioria absoluta dos
responsáveis, não autorizaria o retorno presencial do (a) filho (a) no momento atual;

- Nos encontramos numa reta final, com pouco mais de um mês para concluir o ano letivo de 2020;
- Do ponto de vista pedagógico, visto que já estamos concluindo o ano letivo de 2020, depois de um
árduo processo de adaptação para o ensino remoto, compreendemos como inviável para o momento ter
que inserir os alunos em um novo processo, agora no ensino híbrido (com aulas presenciais e remotas
simultaneamente), o que também incidiria na rotina das famílias mediante os escalonamentos
necessários e diferenciação de horários.
O Colégio Santa Clara decide que:
- Não retornará com as aulas presenciais no ano letivo de 2020, mantendo as aulas remotas até o
término do ano letivo de 2020;
- Em janeiro, início do ano letivo de 2021, começaremos este novo ciclo de forma presencial/híbrida,
conforme for autorizado pelos órgãos oficiais de saúde e educação, cumprindo todos os protocolos
exigidos para um retorno seguro aos nossos alunos, professores, funcionários e colaboradores.
Mais uma vez, o nosso agradecimento. Que pela graça, bondade e misericórdia do Senhor,
jamais percamos a esperança de que um dia superaremos este momento que atenta contra a vida de
toda a humanidade. Que o nosso Deus, por intercessão de Nossa Senhora e Santa Clara, abençoe a
cada um de nós, nossas famílias e o mundo inteiro.
"Viu, sentiu compaixão e cuidou dele.” (Lc 10,33-34).
Que todos nós cuidemos da Vida como Dom e Compromisso!

Atenciosamente,
Equipe Diretiva

