
 

 

 

COMUNICADO ÀS FAMÍLIAS 

 

O Centro de Ensino Superior Dom Alberto - Colégio Dom Alberto vem esclarecer à sua 

comunidade escolar o seu posicionamento frente à tomada de decisão quanto à continuidade 

das atividades remotas neste ano letivo de 2020. 

Ressaltamos que desde março de 2020, momento em que a Pandemia Covid-19 afetou toda 

uma nação, e a quarentena foi decretada no nosso Estado e Município, a Instituição, por meio 

de seu Mantenedor Sr. Leandro Xavier Timóteo, não mediu esforços para dar continuidade às 

atividades escolares, bem como garantir que nossos alunos, com muita qualidade, mantivessem 

a sua rotina escolar. 

Para tanto, o Colégio Dom Alberto foi o único Colégio da região de Santa Cruz do Sul que, em 

cinco dias, a partir da declaração de estado de calamidade pública de importância internacional 

decorrente do surto epidêmico de Coronavírus (COVID-19), no município de Santa Cruz do Sul, 

e de acordo com o Decreto Municipal nº 10.565, de 19 de março de 2020 e o Decreto Estadual 

nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que instituiu o Sistema de Distanciamento Controlado 

para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-

19) no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reiterando a declaração de estado de calamidade 

pública em todo o território estadual, realizada por meio do Decreto Estadual nº 55.128, de 19 

de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 11.220, também de 19 de março 

de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado, garantiu a seus estudantes e familiares a 

continuidade de seus estudos em tempo real, através de atividades remotas síncronas e 

assíncronas. O calendário escolar se manteve, bem como a rotina escolar. A escola derrubou 

suas paredes e o ambiente de sala de aula foi simplesmente trocado pelo espaço familiar. As 

atividades, avaliações, projetos, laboratórios e interação com colegas e professores continuou 

com muita excelência. 

Destacamos que nosso corpo docente estava constantemente em qualificação e formação, para 

poder continuar oferecendo aulas de qualidade e estratégias de aprendizagem, baseadas no 

nosso documento norteador maior: a BNCC- base nacional comum curricular. Os investimentos 

nas plataformas digitais, a disponibilidade de cursos e materiais para professore e funcionários, 

e a assistência do Sistema de Ensino Anglo foram o alicerce do suporte oferecido à todas as 

esferas do nosso colégio. 

Durante todo o processo de implantação do ensino digital, a nossa Instituição se preocupou com 

a formação integral dos nossos estudantes e, paralelo com o seguimento dos conteúdos, foram 

desenvolvidos projetos que elencaram as maiores necessidades e ações para trabalhar o 

socioemocional e garantir o bem-estar de todos. Podemos dizer que conseguimos humanizar o 

ensino digital e manter o cuidado com a saúde mental e física, tantos dos alunos como de nossos 

professores e funcionários. 

 

 



 

 

 

A partir de fatos observados como: 

 

I - Desempenho escolar; 

II - Avaliações Anglo realizadas pelos alunos a partir do 3º ano dos Anos Iniciais ao 3º EM; 

III - Simulados Anglo desenvolvidos pelos alunos do EM; 

IV - Avaliações de Sondagem Diagnóstica desenvolvidas em todas as turmas; 

V - Satisfação das famílias quanto ao ensino remoto e metodologia utilizada; 

VI - Desenvolvimento de projetos que contemplaram a aprendizagem e a evolução dos 

estudantes; 

VII - Atividades que priorizaram o socioemocional e a manutenção do bem-estar de todos, 

desenvolvidas através de projetos e criação de rotinas diferenciadas; 

VIII - Garantia da carga horária e do acesso aos aprendizados previstos na BNCC (Base Nacional 

Comum Curricular) distribuídos em aulas remotas síncronas e assíncronas; 

IX - Acesso e acompanhamento às nossas Plataformas Digitais e todo o suporte do Sistema de 

Ensino Anglo; 

X - Comunicação e orientações às famílias, em que elas são ouvidas e podem colocar suas 

opiniões através de ferramentas de pesquisa como Formulários e Comunicados oficiais. 

XI - Continuidade ao calendário escolar e atividades previstas, realizando as adaptações, quando 

necessárias; 

XII - Busca de alternativas e soluções para cada caso específico e realidade de cada aluno e 

família Dom Alberto, para que todos tenham a oportunidade de que o aprendizado aconteça; 

XIII - Desenvolvimento de Planos de Ação, tanto dentro do ensino digital, como para o retorno 

às aulas presenciais;  

XIV - Organização das ações de prevenção, monitoramento e controle, assim como, a 

aquisição/previsão de materiais, para quando retornarmos ao presencial: apresentação do 

Manual da Família com procedimentos estabelecidos pela escola para a retomada de atividades, 

baseadas nas orientações dos órgãos de saúde. 

 

Observamos que nossos alunos obtiveram excelentes resultados e a aprendizagem aconteceu 

de fato. Tanto nas avaliações internas realizadas pelo quadro docente quanto nas avaliações 

externas vindas pelo Sistema Educacional Anglo, observamos que nossos alunos obtiveram  

 

 



 

 

 

excelentes resultados. A partir da Avaliação Diagnóstica, durante o segundo semestre estará 

acontecendo a recuperação de conteúdos que apresentaram possíveis defasagens. 

Como o nosso sistema de ensino trabalha de forma espiral, permite que o aluno esteja sempre 

revisando, sanando suas dúvidas e resolvendo suas dificuldades. Assim, garantimos a 

possibilidade de continuar retomando e consolidando as aprendizagens, tomando por base a 

excelência. 

Sabemos que a interação social e o convívio com o outro também é muito importante para os 

alunos, mas neste momento de tantas incertezas a preservação da vida é nossa prioridade. 

Dessa forma, levando em conta todo o trabalho até então realizado, o contexto atual da 

evolução da pandemia COVID-19, a instabilidade e mudanças constantes de posicionamento dos 

diversos órgãos e, principalmente, a pouca adesão para o retorno presencial das famílias do 

Colégio Dom Alberto, nossa Instituição permanecerá neste momento em ensino digital e não 

retomaremos as aulas presenciais, conforme cronograma do Governo do Estado. 

Continuaremos atentos às orientações governamentais e todas as nossas decisões serão 

comunicadas à nossa comunidade escolar. 

Vale ressaltar que nossa instituição está organizada e preparada para os dois cenários, pois 

desde o início da quarentena levamos com muita seriedade todo esse processo. 

 

Santa Cruz do Sul, 16 de outubro de 2020. 

 

Leandro Xavier Timóteo 

Diretor Geral 
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Diretor Acadêmico 
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Diretora Pedagógica 

 

 


