
 

Prezados pais e responsáves,  

Em determinação a Deliberação CEE N. 376 de 23 de março de 2020, o Colégio Bonfim não retornará as 

aulas presenciais, será preciso autorização oficial para indicar a data de retorno. Reconhecemos que a 

saúde deve vir sempre em primeiro lugar e que este é um momento determinante.  

A história está cheia de exemplos de que, após uma crise, a humanidade sai mais fortalecida. O jeito como 

todos nós vamos enfrentar a crise atual, colaborando individual e coletivamente, é o que vai definir seus 

rumos.  

Por recomendação dos órgãos competentes, e como medida responsável de prevenção, comércios e 

serviços em todo o país tiveram suas atividades encerradas ou reduzidas. Diante disso, o Colégio Bonfim 

comunica que seus professores estão trabalhando em home office e continuam à disposição, empenhados 

em ensinar seus filhos utilizando metodologias diferenciadas. Assim, seguimos juntos para superar essa 

fase.  

POSTURA EDUCACIONAL AO PLANO 

Nesse período haverá uma exigência maior da autonomia e responsabilidade do aluno. Será preciso auxílio 

da família em determinados momentos com as crianças do ensino infantil e séries iniciais do ensino 

fundamental. 

As propostas de atividades não tem o intuito avaliativo nesse momento, mas sim, de propor continuidade 

ao programa de conteúdos. Entendemos que no decorrer da aplicação dessa semana, novas posturas serão 

aplicadas à semana seguinte, sempre adequando a metodologia à melhor forma de aprendizagem ao 

aluno. 

Iremos seguir um quadro de horário de aulas para as disciplinas, diferenciado ao que antes usávamos. 

Deverá ser seguido conforme as orientações do roteiro que será enviado diariamente, respeitando o turno 

de aula em que frequentava o aluno.   

O QUE O COLÉGIO BONFIM OFERECERÁ AOS ALUNOS A PARTIR DO DIA 30/03?  

1. Através dos grupos de WhatsApp criados, com os devidos números atualizados no cadastro, serão 

enviados os roteiros de aula com as atividades e videoaulas, como também, as orientações as famílias 

e aos alunos. Esse canal será de transmissão das atividades,  o professor ficará ali a disposição do 

aluno no horário de aula. 

2. Quando houver dúvidas envie sua pergunta direto para o ADMS DO GRUPO WhatsApp que estará 

indicado no grupo. Nossos professores responsáveis pelas atividades responderão às principais 

dúvidas sempre no início da aula do dia seguinte. 

3. As atividades devem ser realizadas e enviadas para o e-mail castelinho@castelinhobonfim.com.br 

 ou para o e-mail do professor, quando ele indicar no roteiro. 
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4. Caso tenha dificuldade de enviar, faça as atividades e guarde-as para mostrar ao seu professor no 

retorno às aulas. Sabendo que, ao enviá-las por e-mail, o professor dará o retorno imediato. 

5. Pedimos que a família crie a rede social Instagram, pois ele tem um ótimo recurso de Live ao vivo, 

recurso extra, que o professor poderá utilizar para explicar o conteúdo e o aluno enviar perguntas. 

6. Essas mesmas atividades estarão disponibilizadas no site do Castelinho 

www.castelinhobonfim.com.br . 

É importante manter uma rotina diária, estudando, resolvendo exercícios e seguindo as orientações dadas 

pelo colégio. Se houver necessidade de se comunicar com a equipe pedagógica da escola, mande uma 

mensagem pelo whatssApp 98463-0131( atendimento) ou 98463-0135 (coordenação) informando o nome 

do aluno e série que entraremos em contato. 

Por determinação da mesma Deliberação, caberá a instituição de ensino o registro da frequência dos 

alunos e o acompanhamento da evolução das atividades propostas. 

Na próxima sexta-feira, dia 27 de março, emitiremos novo comunicado com informações sobre o 

Calendário de Aulas e mais orientações desse novo modelo. 

Nós, do Colégio Bonfim, trabalharemos para que as crianças possam continuar a se desenvolver e aprender 

enquanto cuidam da saúde.  

Atenciosamente, Colégio Bonfim 

Nossos contatos: 
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