Comunicado Nº 21/2020
Direção
Recife, 07 de abril de 2020.

Comunicado Terceiranistas 2020

Prezadas Famílias dos nossos terceiranistas 2020!

Primando pelo diálogo e pelo compromisso com cada família e estudante do
Colégio Marista São Luís, sentimo-nos impelidos em dialogar com vocês para dizer: não
abriremos mãos das ações estratégicas para fortalecer o percurso de aprendizagem
de cada estudante terceiranista.
Por ser o último ano da Educação Básica e que antecede, portanto, ao Enem e aos
processos seletivos das universidades/faculdades, o 3º ano se configura como um ano
diferenciado, em que os estudantes precisam manter o ritmo de estudo com foco na
aprendizagem e na construção do conhecimento. E, nesse processo, temos proposto
ações estratégicas de estudo fundamentais e importantes para cada um(a) deles(as).
Recebemos pedidos de algumas famílias a fim de encontrarmos formas para
manter aulas online, nesse período de férias dos docentes, através de acordo a ser
estabelecido com o sindicato dos professores. No entendimento com o Setor Jurídico do
Marista Centro-Norte, para fazer essa negociação, teríamos que estabelecer um acordo
coletivo:

seja, um acordo envolvendo o Colégio, os professores de férias que iriam

atuar no projeto e o SINPRO, onde em uma reunião/assembleia se proporia o cancelamento
das férias e todos se manifestariam de acordo. É o que chamamos de Acordo Coletivo de
Trabalho

ACT, o que, no atual momento, não é viável ser

Compreendemos e comungamos da preocupação das nossas famílias e dos nossos
estudantes terceiranistas com a suspensão das atividades escolares como uma das
medidas de contenção do novo coronavírus, mas pontuamos que as férias que
ocorreriam em julho foram antecipadas para abril, significando que vamos ter como
organizar bem os tempos didáticos de estudos e de revisão com os estudantes até o
período dos exames seletivos. Além do mais, continuamos na expectativa que o
MEC/INEP revejam as datas, já divulgadas, do Enem digital e presencial.

Diante desse cenário, o Colégio Marista São Luís, para garantir a efetividade do
percurso pedagógico e o equilíbrio emocional de nossos estudantes, adotará as medidas
necessárias para cumprir as 800 horas anuais exigidas pela LDB e concluir, efetivamente,
o programa de cada componente curricular.
Nesse sentido, já realizamos algumas ações, tais como: atividades no Ambiente de
APRENDER
estudantes continuem estudando, construindo, aprendendo... Em breve, vamos enviar
os simulados online, visando favorecer a prática de cada estudante com novos
modelos de itens e o controle do tempo de resposta em provas semelhantes ao Enem.
Logo após as férias, serão divulgados o cronograma de aulas online, através da
Plataforma Microsoft Teams, como fortalecimento das revisões de conteúdos e
complementação às aulas presenciais.
Comprometemo-nos em garantir um programa diferenciado e de apoio
sistemático, para nossos terceiranistas, por área do conhecimento e por componente
curricular, incluindo o suporte total com a nossa professora de Redação e os três
colaboradores que compõem, atualmente, o Núcleo de Correção do Colégio, para o
trabalho de construção das competências para a Redação do Enem e do SSA3.
Reafirmando o nosso compromisso e a nossa parceria, esperamos poder, em breve,
reencontrar nossos estudantes e retomar o trabalho interrompido de forma abrupta e
inesperada.
Estamos com vocês, sempre!!!
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