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PERGUNTAS FREQUENTES - Nº 2



Vitória, 22 de abril de 2020

Prezados Senhores Pais e Responsáveis,

É certo que, assim como a todos os atingidos pelo contexto pandêmico, a Escola 
tem tomado decisões difíceis para tentar garantir o equilíbrio na relação com 
pais e responsáveis, muitos deles com longínquas relações conosco, inclusive 
ex-alunos, que agora confiam o ensino de seus filhos a nós.

Essas decisões têm sido pautadas, sempre, nos valores que norteiam a nossa 
atuação nos últimos 47 anos, que são: respeito, amizade, conhecimento, res-
ponsabilidade, disciplina e honestidade.

Nessa linha, desde a decretação da paralisação das atividades presenciais na 
Escola São Domingos, temos trabalhado de forma incansável para adaptar a 
Escola à nova realidade. 

Muitas foram as dúvidas levantadas e a nós questionadas, o que nos levou a 
preparar e enviar vários comunicados durante todo esse tempo, principalmente 
por meio de nosso aplicativo ESD+. Destacamos, assim, para os que ainda não 
acessaram, o primeiro tira-dúvidas e o vídeo explicativo.

Mesmo assim, estamos percebendo que algumas dúvidas ainda estão pendentes, 
portanto, com o objetivo de esclarecê-las, preparamos o comunicado a seguir:

Obs.:   Este documento leva em conta as informações disponíveis até o dia 22 de abril 
de 2020 e pode ser alterado por determinações posteriores.

https://portal.escolasaodomingos.com.br/Views/ViewerPdf/ESD_Regime-Especial-Aulas%20(interativo)_FINAL/pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VuRXonjE5_Y&feature=youtu.be


 Comunicação com a escola
A quarentena impôs a restrição à circulação de pessoas no ambiente físico da 

Escola e quase a totalidade de nossa equipe está trabalhando de casa. Nesse 

contexto, não contamos com ramais telefônicos ou atendentes. Nos ensaios que 

fizemos, mesmo a adoção de tecnologias para o redirecionamento das chamadas 

para telefones móveis traria novos e maiores problemas. 

Como as perguntas das famílias costumam ter questionamentos a mais de uma 

área de Escola, concluímos que a melhor saída ainda é direcioná-las para o “Fale 

Conosco” do site, que nos permite fazer uma triagem inicial e direcionar para o 

contato por cada profissional, de suas casas.

Muitas das questões dos responsáveis demandam análise multidisciplinar e 

ponderação individual pela equipe da Escola para, enfim, podermos formular 

uma resposta. 

Mesmo que pareça contraproducente em relação ao telefone, é a forma mais 

organizada e disponível para que consigamos atender a todos que nos procuram. 

Com a quarentena, as demandas por instruções, orientações e atendimentos da 

Escola aumentaram de forma exponencial e todas as nossas supervisoras, orien-

tadoras, coordenadores e secretárias estão realizando dezenas de contatos telefô-

nicos por dia, o que dificulta em muito o retorno imediato aos contatos realizados. 

É bom esclarecer que cada contato conta com a necessidade de atendimento 

particularizado e atencioso, podendo cada um demandar até uma hora e meia de 

atendimento. No total, tem sido realizada quase uma centena de atendimentos 

diários em questões técnicas/tecnológicas, pedagógicas e administrativas.
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Entendemos que também é um desafio para as famílias se manterem informadas 

de todo o contexto escolar, ainda mais no período em que estamos vivendo. 

Porém, estamos certos de que mesmo diante de tantos desafios, nossa equipe se 

mantém disposta e disponível para superarmos juntos. 

 Repactuação contratual, 
descontos nas mensalidades 
e reposição de aulas
Como indica o contrato de prestação de serviços educacionais, a Escola é con-

tratada pelos responsáveis, todos os anos, para aplicação do calendário letivo e 

conteúdos curriculares com vistas a atingir os objetivos pedagógicos propostos 

para cada série. Estabelecido um preço no pacto, cabe à Escola os riscos em-

presariais relacionados com o custo desse fornecimento, seja pelo incremento 

de custos estruturais,energia elétrica, água e outros insumos, investimentos em 

tecnologia, potenciais aumentos futuros de custos com atividades de reposição, 

horas extras, tributos, materiais pedagógicos ou financeiros, inclusive os decor-

rentes da inadimplência.

Apesar de parecer uma boa alternativa à primeira vista, a aplicação de um des-

conto em parcelas intermediárias para todos os alunos, ou mesmo para alguns, 

de forma individual, se mostra uma solução inadequada, pois independente do 

percentual de desconto aplicado, estaríamos incorrendo num juízo arbitrário da 

disponibilidade, histórico e capacidade financeira de cada família. Esse tipo de 

avaliação é objetivamente inviável e potencialmente injusta para ambas as partes.
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Até este momento, o objetivo e convicção da Escola são de continuar a prestar o 

serviço para o qual foi contratada: aplicar o calendário letivo e conteúdos curri-

culares com vistas a atingir os objetivos pedagógicos propostos para cada série.

Assim que for definido o encerramento da quarentena, divulgaremos um novo 

calendário letivo, com todas as reposições, reforços e atividades extras necessárias 

para atingirmos esses objetivos. Esse calendário poderá utilizar do recesso escolar 

de julho, horas adicionais, férias de verão ou outras soluções, sem, contudo, ne-

nhum ônus adicional aos contratantes. De novo, esse ônus é da Escola.

Por outro lado, destacamos que não é objetivo nem interesse da Escola receber 

por um serviço contratado e não prestado. Assim, caso a extensão da quarentena 

impossibilite aplicação das medidas citadas, será possível avaliar uma repac-

tuação que envolva aspectos financeiros. Isso só ocorrerá após a definição do 

calendário letivo final e a Escola não se isentará em cumprir esse procedimento, 

caso necessário. 

Diante do cenário de plena incerteza quanto a como os fatos serão estabilizados 

ao final da pandemia, comprometemo-nos e solicitamos evitar conclusões ainda 

precipitadas ou que não observem todos os pontos da relação de confiança entre 

Escola e Responsáveis.

Como já adiantado acima, estaremos, a todo tempo, como canal seguro de in-

formações seguras sobre a relação contratual que, garantimos, será concluída de 

forma honesta e equilibrada ao final do calendário.
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Por fim, esclarecemos que mesmo diante de um cenário de tantas incertezas e 

dificuldades para a Escola, sabemos que as economias das famílias foram atin-

gidas duramente pela interrupção da circulação de bens e serviços.

Cientes disso, disponibilizamos um plano alternativo de pagamento para todos 

os clientes, com objetivo de oferecer alívio financeiro pelo período dos próximos 

quatro meses.

Essa medida visa permitir que aguardemos a consolidação dos fatos e o entendi-

mento quanto ao cumprimento do contrato, por contratantes e, especialmente, 

pela contratada.

 Modelo de ensino emergencial 
não presencial 
Desde os primeiros dias da quarentena, a Escola iniciou a disponibilização de 

conteúdos remotos pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) ou pelo app 

ESD+, entendendo a importância da continuidade de estudos, em casa, por parte 

de nossos alunos. 

Essa medida é sugerida e encontra amparo em manifestações do CNE (Conselho 

Nacional de Educação) e da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura).

Como se pode plenamente compreender, muitas famílias nos contataram com 

grandes dificuldades em adaptar sua rotina e infraestrutura doméstica e tecno-
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lógica para aplicação dessas atividades. Esse processo gerou e continua a gerar 

ansiedade e preocupações para pais e alunos. 

Desde o início, optamos por seguir uma estratégia gradual e escalonada, com: a) 

exercícios de revisão de conteúdos (dados na Escola antes da quarentena); b)

videoaulas de todas as disciplinas (abordando novos conteúdos) e na sequência; 

c) plantões dos professores com tira-dúvidas on-line (ao vivo). 

Entendemos que muitas são as dificuldades e ansiedades na adaptação das fa-

mílias frente a essa nova rotina, seja em tecnologia ou na vida pessoal.  Por esse 

motivo, reiteramos que os alunos que não conseguirem acompanhar e realizar 

todas as atividades pedagógicas propostas durante a quarentena, terão, após o 

retorno às atividades presenciais, momentos de revisão e reforço desses conteúdos, 

em modelos que já estão sendo estudados e planejados pela equipe pedagógica. 

Quanto à possibilidade de implantação de aulas ao vivo em cronograma similar 

ao presencial, o que nos tem sido sugerido, entendemos que, apesar de parecer 

a solução mais fácil à primeira vista, ancorar todo o nosso modelo de aulas não 

presenciais nesse formato imporia uma série de restrições como instabilidade de 

conexão à internet do aluno e/ou do professor, disponibilidade de equipamento 

para acesso do aluno na hora marcada, em casa, além do fato principal de não 

podermos utilizar de diversos recursos de edição e cortes que permitem otimizar 

bastante o tempo de transmissão do conteúdo proposto, tornando o processo 

ensino-aprendizado mais eficiente. 

O nosso formato adota momentos ao vivo com alunos e professores, mas temos 

convicção que esses não são e nem devem ser o ponto central da explicação inicial 

e transmissão de conteúdos para os estudantes. 
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Salientamos que o modelo por nós adotado está em constante aperfeiçoamento 

metodológico e tecnológico, tendo em vista os feedbacks das famílias e o acom-

panhamento próximo de todos os nossos pedagogos e professores. 

Estamos trabalhando bastante para aumentar a complexidade, volume e dispo-

nibilidade dos conteúdos propostos para cada série, bem como para dar o suporte 

tecnológico aos que precisam. 

Não só a ESD, mas escolas de todo o Brasil e do mundo estão recebendo questio-

namentos acerca da efetividade e assertividade do sistema não presencial para 

crianças e jovens, seus diversos desafios e dificuldades. 

É fundamental frisar que o sistema emergencial vigente não tem o objetivo de 

substituir o ensino presencial. As dificuldades para escolas, pedagogos e professores 

adaptarem seus currículos são inúmeras, sem citar as dificuldades das famílias.  

Cada família e estudante são únicos e encaram situações diferentes em face da 

pandemia. Independente disso, seguir um ritmo de estudo e desenvolvimento é 

fundamental para toda a vida.  

Por fim, reiteramos que as medidas adotadas pela Escola são formuladas, seguin-

do as orientações de órgãos superiores da educação brasileira e capixaba, boas 

práticas e referências de sucesso internacionais e a avaliação crítica de nossa 

equipe pedagógica. 
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 Sistema não presencial 
e educação infantil 
A educação infantil da Escola São Domingos segue a mesma estratégia pedagógica 

das demais séries, no que se refere a calendário letivo, conteúdos curriculares e 

objetivos pedagógicos propostos, inclusive com carga horária similar a do ensino 

fundamental. 

Reiteramos nosso compromisso na reposição e reforço das atividades pedagógicas 

curriculares após encerramento da quarentena e na repactuação financeira no 

caso de não cumprimento desses objetivos contratados, pela eventual extensão 

da quarentena por período que impossibilite a adequação do calendário letivo. 

Ainda nesse contexto, solicitamos às famílias de educação infantil, que, na medida 

do possível e respeitando cada restrição que esteja enfrentando, busque aplicar 

as atividades propostas por nossa equipe pedagógica.

Sabemos o quanto crianças nessa faixa etária estão em um período crucial de 

seu desenvolvimento e a estimulação e orientação pelos adultos é de extrema 

importância para toda a vida. 

4.
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 Conclusão
A Escola não está medindo esforços para minimizar os impactos e prejuízos da 

aprendizagem de nossos alunos em tempo de paralisação das atividades escolares 

presenciais, embora esse período tenha nos imposto muitas dificuldades. 

A direção, gerência, nossa equipe de professores e pedagogos está muito empe-

nhada em ajudar cada um de nossos alunos, como sempre fizeram. 

Dessa forma, pedimos aos senhores que sempre que tiverem dúvidas ou questões 

a serem discutidas, que façam contato diretamente com a escola (por meio do 

Fale Conosco) tão logo esses questionamentos surjam. Agindo dessa maneira, 

suas solicitações serão atendidas e respondidas, evitando desvios de informação.

Atenciosamente,

GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ESD
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UNIDADE I 
Av. Joubert de Barros, 229  
Bento Ferreira - Vitória/ES 
(27) 3357-4400

UNIDADE II
Rua Francisco Rubim, 428  
Bento Ferreira - Vitória/ES 
(27) 3134-6200

/escola.saodomingos

@escola_saodomingos

 www.escolasaodomingos.com.br
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