
 

Relatório das atividades escolares do Ensino Médio em  
tempos de pandemia 

 
     No dia 7 de fevereiro de 2020, foi publicada no Diário Oficial da União a Lei  
Nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispondo sobre  as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional ao covid-19  por meio das  ações:de 
isolamento e de quarentena. No dia 11 de março, o COVID-19 foi considerado uma pandemia 
pela Organização Mundial de Saúde e a lei 13.979/20 passou a ser obrigatória inclusive no Brasil.    
Com a pandemia, o governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura da cidade de São Paulo/SP 
determinaram que, a partir de 16 de março de 2020, as escolas estaduais e as particulares 
encerrassem suas atividades presenciais  imediatamente. 
     
      Todos esses acontecimentos ocorreram muito rapidamente, pegando a todos de surpresa e 
definindo um contexto inimaginável. .A direção do Colégio Estrela Sírius, consciente da gravidade 
da situação e preocupada com a proteção da saúde de seus alunos e colaboradores, suspendeu 
totalmente as aulas presenciais da escola em 19 de março de 2020. Deixando de lado o medo, 
suas famílias e suas vidas pessoais, as coordenações e os professores se mobilizaram para 
buscar uma saída de como fazer para que os alunos não perdessem totalmente o vínculo com a 
escola e, principalmente, com o processo de aprendizagem. As atividades escolares só puderam 
ser realizadas à distância. 
  
    No caso dos professores do Ensino Médio do Colégio Estrela Sírius, a direção da escola, no 
final de 2019, adotou um sistema de ensino composto de apostilas e de uma plataforma rica em 
recursos tecnológicos para o ano de 2020: o sistema Moderna - Farias Brito. Utilizadas desde o 
início do ano, as apostilas desse sistema de ensino são publicações de nível elevado como todas 
as feitas pela Editora Moderna. Sua plataforma conta com uma infinidade de recursos como os 
recursos digitais, as bibliotecas de classes  com livros online, videoaulas (ou seja, aulas on-line 
assíncronas), biblioteca geral,  apresentações, dentre outras, sem contar as atividades, os 
exercícios, pesquisas, leituras, interpretações e compreensões de textos, produção textual, dentre 
outros ELABORADOS E POSTADOS na plataforma pelos professores do Colégio. A plataforma 
tem ainda um fórum e muitos exercícios, provas, simulados, questões do ENEM e de 
vestibulares.  
  
    Aproveitando dessa providencial adoção, por 3 semanas( de 23 a 27 de março, de 30 de março 
a 3 de abril e de 6 a 9 de abril) os professores trabalharam arduamente para elaborarem e 
postarem as atividades citadas para que os alunos as fizerem no isolamento de suas casas, o 
que mostra que apesar de serem surpreendidos com a pandemia e seus dissabores, os 
professores e os alunos do Ensino Médio do Colégio Estrela Sírius deram continuidade ao 
processo ensino-aprendizagem de maneira competente, comprometida e com uma qualidade a 
toda prova. 
     
      A excelência das atividades postadas, o trabalho realizado em carga horária em dobro já que 
a postagem pressupõe tempo longo para sua elaboração e adequação, os comentários elogiosos 
da maioria dos pais dos alunos sobre as atividades realizadas motivaram  a direção, a 
coordenação e o corpo docente do Ensino Médio a buscarem novas ferramentas tecnológicas 
para a oferta - além dessas atividades - de aulas on-line síncronas, aquelas realizadas em tempo 
real e com a interação entre professores e alunos. A direção escolheu o Google for Education, um 
conjunto de aplicativos de ponta, para aulas on-line de qualidade e seguras. Antes, porém , 15 
dias de férias foram antecipados aos alunos para que a coordenação e os professores se 
preparassem para o uso da ferramenta. 



      
     Uma pequena parte das atividades postadas pelos professores na plataforma Farias Brito no 
período antecedente às férias tinham como instrução sua entrega no retorno às aulas presenciais. 
Na volta das férias, como as aulas presenciais ainda não poderiam ocorrer, as aulas on-line 
começaram e os professores do Ensino Médio  solicitaram à coordenação que comunicasse aos 
alunos que as atividades postadas para entrega teriam que ser corrigidas, pois estavam se 
acumulando e, para isso, essas atividades deveriam ser entregues no dia 30 de abril no Colégio 
ou enviadas pelo correio. Houve questionamento por parte de alguns sobre o porquê das 
atividades não serem enviadas digitalizadas por e-mail ou por classapp, mas esse meio seria 
oneroso aos professores uma vez que eles teriam que imprimir todo o volume de atividades para 
corrigi-las, utilizando sua impressora, seu papel e sua tinta.   
 
     No dia 30 de abril, a Professora Rosa Beloto, que combinou com os professores que receberia 
as atividades para organizá-las e encaminhá-las  a eles para que fossem avaliadas, teve uma 
grata surpresa com a quantidade e a qualidade do que foi entregue. Conforme é visível nas 
fotografias, primeiro uma grande caixa ficou abarrotada de trabalhos; em seguida , ela foi 
transbordada e a mesa da coordenação e as cadeiras ficaram lotadas. Além de tudo, as 
atividades estavam muito caprichadas, envelopadas ou em pastas, com a identificação do nome 
do aluno, da série e das disciplinas.  
 
     A grata surpresa da coordenação do Ensino Médio foi porque era sabido que os professores e 
os alunos haviam trabalhado muito nas 3 semanas que antecederam as férias, mas aquele 
volume mostrou que o trabalho foi ainda maior e mais significativo.  Parabéns,  alunos e 
professores ! Vocês mostraram o muito que foi feito naquele período, lembrando que o volume de 
atividades entregues correspondem a apenas uma pequena parcela do total.   
    
     Agora, além das atividades realizadas por meio do sistema Farias Brito, a dedicação, o 
profissionalismo, a competência e o amor ao que fazem estão sendo mostrados nesta nova fase 
de estudos à distância nas aulas in-line veiculadas pelos aplicativos do Google for Education, com 
a expectativa de que as aulas presenciais logo sejam possíveis se Deus quiser!   
     
Professora Rosa Beloto 
Coordenadora do Ensino Médio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


