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Goiânia, 13 de agosto de 2020  

 

Caros pais e estudantes,   

 

Nossas aulas, até o presente momento, estavam sendo feitas de modo remoto usando os 

nossos canais no YouTube. Desde que começamos a usar essa plataforma, procuramos manter 

contato com vocês para verificarmos se o uso desse meio de transmissão das aulas on-line ao 

vivo era ou não satisfatório. A opinião da maioria dos pais e estudantes era de contentamento 

com o uso do YouTube e somente alguns preferiam outra plataforma. Por essa razão é que 

continuamos a usar esse canal de comunicação.  

Na última semana, entramos em contato com cada pai, por telefone, para acompanharmos 

a situação dos alunos e suas famílias e houve uma mudança de opinião. A maioria sugeriu que 

usássemos uma plataforma que permitisse uma maior interatividade entre o professor e os 

alunos. Acolhendo a sugestão dos pais e alunos, decidimos que a partir de segunda feira, dia 

17 de agosto, as aulas serão ministradas por meio do Google Meet. Nessa plataforma, os 

alunos poderão interagir simultaneamente com o professor, por meio da câmera e do microfone, 

enquanto a aula estiver sendo ministrada. Em cada aula, o professor iniciará uma nova 

“reunião” no Google Meet e colocará o link de acesso para os alunos na sua sala 

correspondente no Google Sala de Aula (Google Classrom). Cada plataforma oferece 

vantagens e desvantagens. Escolhemos esta pois, em virtude das reais possibilidades do 

Colégio, ela oferece o melhor custo benefício. Como a mudança a ser feita exige a adaptação 

de todos, pedimos que sejam pacientes até que ajustemos tudo da melhor maneira possível.  

Gostaria, mais uma vez, de reiterar nossa proximidade, sobretudo por meio das nossas 

orações. Fiquem com Deus. 

 

 
Pe. Luiz Henrique Brandão de Figueiredo 

Diretor 
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