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Recife, 28 de abril de 2020

Prezados Pais,

Fazemos uso deste Comunicado para abordar o retorno às aulas do Equipe e das escolas 
particulares de Pernambuco no próximo dia 4 de maio. Em respeito à vida e à saúde pública 
as aulas serão não presenciais. 

Rati�camos o que consta na documentação emanada do Conselho Nacional de Educação 
e do Conselho Estadual de Educação de Pernambuco que,  durante o período de pandemia 
da COVID-19, as aulas serão não presenciais, mediadas por tecnologia da informação nos 
três segmentos da Educação Básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 
Médio. Recomendamos a leitura da Proposta do Parecer do Conselho Nacional de 
Educação que discorre exaustivamente, em 14 páginas, sobre a “realização de atividades 
pedagógicas não presenciais”.  https://bit.ly/2W4DZmT

Registramos que no mês de abril as coordenações pedagógicas realizaram atendimentos 
a distância a um número considerável de famílias e de alunos. Os estudantes do 3º ano 
do Ensino Médio realizaram o Simulado SAS Enem. Foi elaborado o Plano de 
Contingenciamento Pedagógico, que será implementado no mês de maio. É o nosso Plano 
de Ação Emergencial. Estamos enviando aos pais os planos detalhados da Educação 
Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Neste último, foi feito o 
desdobramento do 1º e 2º anos e do 3º ano.

A participação dos pais no monitoramento dos estudos dos �lhos vai variar de acordo com 
a idade e com o nível de maturidade cognitiva da criança ou do adolescente. As 
coordenações pedagógicas e as psicólogas do Equipe estarão disponíveis para ajudar os 
pais nesse processo. A este respeito, anexamos o link do artigo na Folha de São Paulo de 26 
de abril de 2020 da pedagoga Betina Serson: “Os pais são professores? Os professores são 
pais?”.  https://bit.ly/2yMteO7

Aproveitamos para agradecer aos pais e aos responsáveis que efetivaram o pagamento da 
parcela de abril da anuidade escolar num contexto adverso e de incerteza econômica. O 
Equipe continuará honrando o que foi pactuado na matrícula. Estamos investindo mais em 
tecnologias digitais e aprimorando o monitoramento personalizado das aprendizagens 
dos estudantes.

Informamos aos pais que quiserem abordar situação pessoal de natureza econômica 
poderão se dirigir ao Equipe pelo e-mail secretaria@equipe-recife.com.br. Os casos serão 
analisados individualmente e com brevidade será comunicada a decisão.

Expressamos, en�m, a nossa preocupação com a tríplice crise que assusta e a�ige o mundo. 
Recorremos a Edgar Morin: Crise Biológica, Crise Econômica e Crise de Civilização. 
Edgar Morin sintetiza magistralmente: “O con�namento poderia ser uma oportunidade 
de desintoxicação mental e física que nos permitiria selecionar o importante a rejeitar 
o frívolo e o supér�uo, o ilusório. O importante é evidentemente o amor, a amizade, 
a solidariedade, a fraternidade, o desabrochamento do eu num nós. Neste sentido, 
o con�namento poderia suscitar uma crise existencial salutar na qual nós re�etiremos 
sobre o sentido de nossas vidas”. 
 

Atenciosamente
Armando Reis Vasconcelos


