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Colégio Isaac Newton e a Pandemia Covid 19 

 

Senhores Pais 

Como todas as escolas do Brasil, fomos pegos de surpresa por um “tsunami” chamado COVID 19 – 
Coronavírus. Refeitos do impacto inicial, tomamos providências imediatas para minimizar os 
problemas advindos dessa pandemia. 

Imediatamente, o CIN montou uma equipe, inclusive com algumas contratações, para criar o 
Departamento de Ensino Remoto.  Montamos e aparelhamos 8 (oito) estúdios de gravação, cada 
um em uma sala de aula, que funcionam das 7h30 às 17h00, diariamente. As aulas remotas 
iniciaram-se no dia 06 de abril, foram aumentadas gradativamente e, desde o dia 25 de maio, todas 
as turmas do 1º ano do Fundamental I até o 3º ano do Ensino Médio estão com a carga horária 
completa. Ou seja, a redução de custos de energia e água não cobrem os novos investimentos para 
o funcionamento das oito salas de ensino remoto. 

Senhores pais, estamos preparados para enfrentar e atender qualquer decisão das autoridades, 
cumpriremos o divulgado pelo Governo Federal, que corresponde a 200 dias letivos ou 800 horas 
de aula. Se as aulas recomeçarem até julho, temos condições de cumprir as 800 horas, fora as 
horas já ministradas pelo ensino remoto até o momento. 

Até a presente data, todos os nossos colaboradores estão com o salário em dia. 

Os custos das nossas obrigações que diminuíram não cobrem aquelas que aumentaram, devido ao 
estado de exceção. 

Estamos analisando o contexto e nos preparando para vários cenários de reinício das aulas. Entre 
eles está o retorno com 50% dos alunos em cada dia (alternado) e, ao mesmo tempo, a continuação 
das aulas remotas. Em suma, tanto os alunos presentes na sala de aula quanto aqueles que 
estivessem em casa seriam atendidos ao mesmo tempo. Cumpriríamos com as obrigações de horas 
aulas, conteúdo programático, melhoria na aprendizagem e satisfação por parte dos alunos. 

Estamos também analisando um cenário mais árido e, no nosso entender, menos provável, se as 
autoridades não permitirem aulas presenciais até setembro. Nesse caso, temos plenas condições 
de continuar com os trabalhos remotamente e preservar o ano letivo. 

Em quaisquer desses cenários, além da máscara e do álcool gel obrigatórios, sugerimos que os 
nossos alunos passem a usar o protetor facial de acetato. Este último item seria sugestão e não 
obrigação. 

Contamos com a vossa compreensão e parceria neste enorme desafio que o destino reservou para 
as escolas. 

Temos certeza de uma coisa, 

VAI PASSAR... 

Atenciosamente, a Direção. 


