
                              
                                                                         

 

COMUNICADO IMPORTANTE 
Diante do contexto imprevisível das medidas de quarentena, efetivadas pelas diversas instâncias 

governamentais, em razão do Covid-19 (corona vírus), foram impostas limitações na capacidade de 

atuação de nossa Instituição de Ensino, especialmente no que se refere a realização de aulas presenciais. 

Sendo assim, temos como objetivo, por meio deste documento, o esclarecimento das medidas adotadas 

pela instituição diante de tal realidade, a fim de manter a transparência na relação entre o colégio e os 

pais.  

Logo após tomarmos conhecimento da situação, encaminhamos como alternativa para a solução do 
problema o uso da plataforma Plurall, sob a qual já trabalhávamos junto ao nosso parceiro Anglo. Este 
também buscou mais ferramentas como o Hangout para melhorar ainda mais a eficiência de seu ensino. 
Além disso, preparamos revisão impressa aos alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental l. 
 

Tendo sempre em vista as dificuldades enfrentadas em nosso país, buscamos lidar da melhor maneira 
possível com cada obstáculo individualmente, apresentado pelos alunos e funcionários. Dessa forma, 
nos comprometemos em auxiliar os alunos perante as mudanças de hábito demandadas pelo ensino a 
distância. 
 

O Colégio Dinâmico traçou um norte desde o início, e seguimos nesta direção, com nossa equipe 
trabalhando em home office e sempre preocupada em manter ativo diferentes canais de atendimento, 
a fim de sanar qualquer dúvida de nossos alunos e familiares. 
 

Nossa equipe entende que existe um contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre 
as partes (família e escola) garantindo os dias letivos de forma presencial. Enquanto pudermos 
tentaremos salvar os 200 dias letivos. Portanto, estamos antecipando as Férias de julho. Inicialmente, 
por um período de quinze dias, do dia 01 de abril até o dia 15 de abril. Nesse caso, será feito uma 
modificação em nosso calendário escolar, no qual teremos reposição no mês de julho. Os trabalhos à 
distância colaboraram para o aprendizado e aperfeiçoamento de outras formas de estudo. A 
propósito, ficamos muito felizes com o resultado obtido por todos os nossos profissionais e alunos. 
 

O Colégio Dinâmico continuará trabalhando neste período de férias e terá como via de comunicação os 
novos canais de atendimento disponíveis em nossas redes sociais que serão postados no dia 
31/03/2020. Ressaltamos que são novos canais, pois alguns funcionários estarão de férias. 
 

Estaremos trabalhando fortemente para podermos nos qualificar ainda mais neste mundo a distância e, 
assim, conseguirmos transmitir com a melhor eficácia os conteúdos propostos.  
 

Alguns profissionais de nossa equipe pedagógica continuarão trabalhando para disponibilizar 
materiais de apoio pedagógico (não obrigatório) através da plataforma Plurall no ícone MAESTRO. 
Dessa maneira, os responsáveis poderão repassar aos seus (uas) filhos (as), caso queiram neste 
período que se encontram em home-office. Salientamos que esse conteúdo não será cobrado 
posteriormente, será só uma forma de manter o vínculo acadêmico. 
 

Desde de já agradecemos a todas as nossas famílias, que com muito carinho nos cobriram de 
motivações. Esperamos retornar o mais rápido possível com nossos alunos de forma presencial, e 
quaisquer dúvidas fiquem à vontade em nos contatar, pois estamos trabalhando em home office. 
 
Um abraço, 
A Direção. 
27/03/2020. 

COLÉGIO DINÂMICO 

 


