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PERGUNTAS FREQUENTES



Estimados pais, familiares, alunos e demais 

membros da comunidade da Escola São Domingos,

Estamos diante de uma situação de exceção, sem precedentes, 

que ainda não se sabe quanto tempo irá durar. Temos 

ciência de quão desafiador tem sido esse momento, não só 

pela adaptação às demandas escolares, mas, sobretudo, 

por todo contexto social. Sabemos da importância de 

nos comunicarmos com toda a comunidade escolar, com 

clareza e transparência. Nesse sentido, apesar de todas 

as comunicações anteriores, decidimos preparar este 

documento base, com perguntas e respostas frequentes 

para facilitar o entendimento e adaptação das famílias a 

esse novo contexto que nos foi imposto pelo combate ao 

COVID-19. Este documento tem como base as informações 

e decisões tomadas até o dia 26 de março de 2020. 
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 Os alunos estão de férias, recesso de 
julho ou estão em período letivo? Os dias 
letivos de paralisação serão repostos?
Apesar da informação inicial, na semana anterior à paralisação que indicava a possibi-

lidade de ser antecipado o período de recesso escolar de julho, o Governo do Estado do 

Espírito Santo, amparado por determinação do MEC, emitiu, posteriormente, decretos 

e uma resolução do Conselho Estadual de Educação (Resolução 5447/2020) que esta-

belece um regime emergencial de aulas não presenciais em todo o Sistema Educacional 

do Espírito Santo. A partir disso, estabelece, como responsabilidade de cada Escola, 

estruturar seu regime emergencial não presencial e apurar sua efetividade. Esclarece 

ainda que a adequação do calendário letivo e a contabilização de quantos e quais dias 

letivos em regime não presencial serão contabilizadas será responsabilidade de cada 

Instituição de Ensino. Neste período de recolhimento da sociedade, estamos atuando 

alinhados com as decisões governamentais. 

Após o retorno das aulas presenciais, o conselho pedagógico da ESD vai se reunir e 

deliberar todas as alterações necessárias ao calendário letivo para atingirmos os ob-

jetivos de aprendizado propostos para o ano letivo de 2020. A cada ano, temos um 

compromisso firmado com nossas famílias de entregar e cumprir o calendário letivo e 

os conteúdos curriculares para cada um de nossos alunos e este ano não será diferente. 

Superada a situação atual, definiremos todas as reposições que se fizerem necessárias 

para garantir esse objetivo.

 Quais são os canais de comunicação 
utilizados pela Escola nesse momento?
As informações pedagógicas e atividades são postadas no APP ESD+, para a Unidade 1, e 

no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, para a Unidade 2, sendo essas as ferramentas 
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primárias de comunicação. O nosso setor de tecnologia está implantando a solução AVA 

para as demais séries (Unidade 1) e, uma vez que isso estiver concluído, comunicaremos 

via App ESD+. Além disso, temos conteúdos postados em nossas redes sociais, Facebook 

,Instagram e o Blog ESD (escolasaodomingos.com.br/blog). Para dúvidas individuais, 

utilize o campo “Fale Conosco” do nosso site, www.escolasaodomingos.com.br. 

Acesso App ESD+ (Android e IOS): Responsável – login CPF, senha data de nas-
cimento no formato DDMMAAAA. Aluno: login número de matrícula, senha data 
de nascimento do aluno.

AVA: Usuário - número de matrícula do aluno. Senha - data de nascimento (dia 
mês ano completo). EX: 02012000

 Posso buscar o material escolar do 
meu filho que está na Escola? 
Por enquanto, não. Seguindo as determinações vigentes no Espírito Santo, com relação 

ao isolamento social, estamos evitando concentrar pessoas na unidade escolar. Esta-

mos trabalhando em um calendário para que isso seja feito e comunicaremos quando 

ele estiver liberado. Por enquanto, as atividades propostas pelos professores levam em 

conta o fato de que muitos alunos podem estar sem seus livros didáticos. 

 Com que frequência, volume e nível de 
dificuldade as atividades são enviadas?
Nossa equipe pedagógica acompanha atentamente os feedbacks enviados pelo fale 

conosco do site e trabalha para desenvolver, a cada dia, formas mais eficientes, atrativas 

e bem dimensionadas de propor o estudo não presencial. Estamos trabalhando para 
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postar as atividades de forma semanal, mas isso pode variar, dependendo da série de 

ensino. Levamos em conta a faixa etária e nível de autonomia de cada série, buscando 

não sobrecarregar as famílias, de modo que elas tenham tempo para o desempenho das 

demais atividades como trabalho e atividades domésticas. Caso não consiga cumprir a 

atividade proposta em algum período, não há problema em aplicá-la em outro momento. 

 Como devo orientar as atividades 
dos meus filhos?
Isso depende da faixa etária. Alunos menores vão depender do apoio e estímulo da 

família. Para isso, as atividades enviadas para casa contam com orientações pedagó-

gicas para aplicação pelos pais. Neste momento rico de desenvolvimento da criança, 

esperamos, assim, manter o processo fundamental de desenvolvimento de habilidades. 

Alunos maiores têm capacidade de maior independência, mas cabe aos pais orientar 

e monitorar o desenvolvimento das atividades. Já publicamos alguns conteúdos com 

dicas sobre esses temas no Blog ESD. Além disso, as supervisoras pedagógicas de cada 

série estão à disposição para orientações a partir do fale conosco do nosso site. 

 As atividades planejadas para aplicação 
durante o período configuram apenas reforço 
para fixação do conteúdo já ministrado em sala 
de aula ou contemplam novos conteúdos?
Optamos por iniciar as atividades propostas priorizando conteúdos de revisão. Contudo, 

a tendência é que os professores passem a avançar com o conteúdo curricular. Para que 

isso ocorra, serão utilizadas estratégias de aprendizado diversificadas como vídeo aulas, 

leituras, vídeos, entre outros. Entendemos que isso se mostra um desafio para as séries 

iniciais e vamos propor atividades considerando esse contexto. 
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 Os professores vão ministrar videoaulas? 
Sim. À medida da necessidade de cada disciplina para que sejam ministradas as aulas, 

os professores poderão utilizar ferramentas digitais para transmissão do conteúdo, 

como videoaulas. Priorizaremos, por enquanto, aulas gravadas, de modo que não há 

necessidade de se conectar em horário específico para assistir. Caso os alunos tenham 

dúvidas, poderão buscar ajuda dos professores nos Fóruns de Discussão Online do AVA. 

Para a unidade 1, utilizar o fale conosco. 

 Estou enfrentando dificuldades técnicas 
para acessar o conteúdo. Como proceder?
Entre em contato pelo fale conosco, em www.escolasaodomingos.com.br, rela-

tando de maneira mais detalhada possível seu problema. Para evitar dependência da 

estabilidade da conexão à internet, estamos priorizando o envio de vídeos gravados e 

conteúdos para serem baixados. 

 Estou impossibilitado de ajudar meus 
filhos na execução das atividades e não há 
ninguém para auxiliá-los. Como proceder? 
Cada situação familiar precisa ser observada de forma individual. Estamos levando 

em conta os feedbacks recebidos das famílias para elaboração das atividades, porém 

sugerimos uma conversa com a supervisora pedagógica para esclarecimentos e auxílio 

individual. 
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 Não tenho disponibilidade de impressora ou 
outro material necessário para executar as 
atividades conforme proposto. Como proceder?
As atividades enviadas são, em maioria, elaboradas para serem realizadas em cadernos 

ou folhas avulsas, seguindo o modelo de organização já conhecido pelos alunos para 

cada série. No entanto, algumas atividades podem ser prejudicadas pela falta de uma 

impressora e esse é um dos desafios da transição brusca para o modelo não presencial. 

Para isso, sugerimos que entre em contato com o fale conosco para mais orientações. 

 Devo guardar as atividades realizadas 
ou enviar para a Escola?
As atividades realizadas devem ser guardadas para posterior disponibilização para a 

ESD, a fim de verificação da realização e desempenho, conforme decisão da Secretaria 

de Estado da Educação.As Superintendências Regionais de Educação, após o término 

da pandemia de coronavírus (COVID 19), solicitará informações das escolas e redes de 

ensino a elas jurisdicionadas, visando verificar a integridade da execução da resolu-

ção, bem como orientar formalmente quanto às ações corretivas necessárias para o 

cumprimento da legislação vigente. Isso não significa que os alunos que se mostrem 

impossibilitados de realizar alguma atividade serão prejudicados. A equipe da Escola 

tratará cada uma das situações para encontrar uma solução. 
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 Como serão realizadas as provas 
e atividades avaliativas? 
Os instrumentos de avaliação serão propostos por cada série de acordo com o plano 

pedagógico da Escola. Por enquanto, para a Unidade 1, avaliações serão realizadas no 

retorno das aulas presenciais e marcadas, com antecedência, para preparação de todos. 

Para a Unidade 2, poderão ser propostas atividades de avaliação da aprendizagem 

pelos professores, por meio do AVA, com devolutiva por e-mail. Contudo, destacamos 

que isso não significa que os alunos que se mostrem impossibilitados de realizar alguma 

atividade serão prejudicados. A equipe da Escola tratará cada uma das situações para 

encontrar uma solução. 

 Como será cobrada a parcela 
da anuidade escolar?
Na impossibilidade de entrega dos boletos físicos na escola, esses poderão ser obtidos 

via App ESD+ (menu> mensalidade), portal do responsável ou solicitados por e-mail 

para karen@escolasaodomingos.com.br.
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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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