
 

 

PROPOSTA PARA 2021 

Informações Adicionais ao Processo de Renovação de Matrícula 
 

 

O que nos trouxe até aqui?... 
 

O desejo de “voltar às aulas” em nossos acolhedores espaços físicos faz parte das falas cotidianas 

dos nossos alunos. 
 

O entusiasmo que nos leva para o ano de 2021 é próprio dos desafios de uma inovadora revisão 

curricular e, da implementação de novas práticas pedagógicas, as quais frutificaram a partir da 

cooperação entre professores e deles com os alunos, incrivelmente provocada durante o atípico ano 

de 2020, o qual chamei em minha crônica, na Palavra do Diretor de... 
 

...“A ponte das aprendizagens inesperadas” 
 

Foi com alto nível de interesse, busca e responsabilidade que o nosso professor se transformou em 

“mestre de ensino à distância”. A prática de estar online com os alunos, aos poucos foi ganhando 

experiência e versatilidade. “Esse professor”, conseguiu fazer com que “nossa escola” ganhasse vida, 

em tempos de tanta incerteza, sendo parceiro dos nossos alunos, levando-os ao crescimento, ao 

amadurecimento da sua individualidade, à aprendizagem dos conteúdos requeridos, à facilidade 

para o uso de tecnologias, e, em destaque, para “atitudes positivas”* e de solidariedade.  
 

Parabéns à nossa escola, aos nossos alunos por terem se destacado tanto nessa caminhada. Aqueles 

poucos que tiveram dificuldades, sem dúvida haverá o tempo e apoio para superação. 
 

Sabemos serem muitas as contradições e dificuldades que se apresentam quanto a impossibilidade 

de estarmos frequentes na escola ainda este ano. Entretanto, iremos até o final com vontade e 

determinação, sabendo que “no caminho tem uma pedra”, mas ela não nos impedirá de continuar 

aprendendo até a chegada do próximo ano. 
 

Os bons resultados fizeram de nós uma escola “aprendiz” das boas práticas do estudo remoto, vindo 

facilitar, em muito os estudos em “homeworking”. Isso aconteceu em cada unidade: Friburgo, Casinha 

Pequenina, Maple Bear, Parâmetros – “cada uma com seu troféu...” 
 

...Que nos levará do Final de 2020 para 2021 – um Plano de Ensino em construção 
 

Agora, estamos diante do desafio de organizar o tempo escolar, com parte presencial e outro tanto 

remoto, prevendo para novembro e dezembro, superação de dificuldades, a alegria das conquistas, 

o congraçamento entre alunos, professores, pais e todos educadores, os quais foram participantes 

dessa “jornada única na história da humanidade”, com o espírito de gratidão e vitória.  
 

Apresentaremos até o final de novembro, propostas que se constituirão no Plano de Ensino para 

2021. Será ele, fruto das reflexões de nossas escolas, decorrente das experiências vividas pelas 

equipes pedagógicas; de assessorias contratadas para apoiar esse trabalho; bem como, das parcerias 

com plataformas, ferramentas e materiais didáticos, alguns já experimentados, outros, sendo 

analisados para implementação.  
 

É um tempo de reflexão para que nossas escolas ampliem a prática dos princípios tão claramente 

expressos no Manifesto Educacional do Instituto Friburgo / A Natureza do Ensino,  (clique aqui). 

 

https://colegiofriburgosp.files.wordpress.com/2020/10/manifesto-ii.png


PROPOSTA E COMPROMISSO PARA 2021 
 

Os estudos com vistas ao planejamento/2021 que vêm sendo realizados no sentido de alcançar 

uma significativa revisão curricular; adoção do conceito e prática do ensino híbrido; reformulação 

do tempo escolar; ampliação de recursos metodológicos (alguns já testados nesse período de 

pandemia) deverão resultar em importante crescimento das relações ensino-aprendizagens em 

nossas escolas. Recursos digitais disponíveis em plataformas, dispositivos, ferramentas e mídias 

além de mediadores de facilitação, muito contribuirão para a rotina do trabalho regular junto aos 

alunos e na suplência de necessidades pedagógicas diagnosticadas.  
 

Ensino Presencial sempre será a experiência diária, no espaço escolar, de investigação através da 

escuta na transmissão de conhecimento; do lugar do professor e do aluno na interrogação e diálogo; 

de produção de trabalho através de grupos cooperativos; tutorias e outras tantas práticas, com 

vistas à amplitude do conhecimento formal e ao ensejo de novos conhecimentos. O desafio do 

aprofundamento temático; a avaliação individual e coletiva; a autoavaliação e o desenvolvimento de 

percurso pessoal, o diagnóstico e o desafio criativo, sempre serão norteadores para o processo de 

crescimento do aluno. 
 

Ensino Online, remoto ou no espaço escolar, terá função complementar de apoio ao aluno nos 

processos de revisão e recuperação; propostas assíncronas para produção individual; grupos eletivos 

de estudo para trabalhos com projetos; estudo autônomo supervisionado; apoio pedagógico para 

reforço e recuperação, entre outras práticas de apoio remoto ou mesmo presencial.  

Muito ajudará nas propostas para os trabalhos junto aos alunos, a consolidação de parcerias cujo 

resultado já trouxe nesse ano grande contribuição à aprendizagem, tais como:  

 

Plataforma Google For Education (EdTech) 

Desde o início da pandemia firmamos essa parceria com objetivo de formar nossa equipe docente e 

alunos para uma prática, sem precedentes na cadeia estudantil dos melhores países, escolas e 

universidades, em Fluência Digital; Comunicabilidade nos processos de aprendizagem, criação de 

interfaces e outros diversos recursos da plataforma Google tais como o frequentemente utilizado 

Google Classroom, estarão presentes em todos os níveis de ensino de nossas escolas.  

 

Plataforma Zoom 

Desde março, essa plataforma de videoconferência Zoom Meetings tornou-se essencial para a 

comunicação escolar: professor aluno, reunião de pais, atendimento individual às famílias e aos 

alunos, entrevistas com assessores - garantindo vínculos e proximidade apesar da distância. 

Reconhecemos que a partir desse "olho no olho virtual” proporcionado pela plataforma Zoom, nosso 

trabalho pedagógico pode se efetivar. Identificamos a ferramenta de especial utilidade, tanto como 

sala de aula, quanto para realização de reuniões.  

 

Geekie 

É uma instituição educacional, parceira para as escolas. Startup premiada, desde Harvard, com ampla 

versatilidade funcional e propostas pedagógicas desafiadoras de apoio aos estudos do aluno. 

Referenciada como plataforma de conteúdo digital está em permanente desenvolvimento e 

evolução, já presente em escolas de referência em todo Brasil.  

Foi nossa parceira em utilização no Ensino Médio há alguns anos atrás. Durante a Pandemia esteve 

ao nosso lado com resultado destacadamente positivo apoiando ao professor e aluno no processo 

ensino aprendizagem. 

Essa vivência nos levou à adoção do material digital para 2021 no Ensino Médio e Fundamental II, 

considerando sua prática como uma experiência concluída. 

 



Esse apoio nos deu elementos para continuarmos com o uso da plataforma em conformidade com 

os fatores destacados abaixo: 

 Material didático atualizado 

 Permite que a coordenação acompanhe semanalmente o trabalho dos professores e a 

produção dos alunos 

 Desenvolvimento da autonomia dos alunos através de um plano de estudos personalizado 

 Geekie teste para complemento do processo avaliativo 

 Geekie Games dirigido ao vestibular para alunos do 3º EM 

 Plano de inovação institucional: estratégias e formação de professores 

 

Apoio Educacional Pedagógico 

Recuperação de Conteúdos, Reforço Escolar, Apoio Socioemocional 
 

Esse assunto vem sendo abordado por uma parte dos pais trazendo-nos a necessidade identificada 

em seus filhos, ou um deles, de apoio pedagógico que venha suprir defasagens com relação a 

conteúdos, dúvidas, dificuldades de aprendizagens, incompletude de propostas do trabalho 

assíncrono. Alguns teriam apresentado, inclusive situações emocionais de “stress”. 

Devemos considerar, primeiramente, que o ocorrido em nossa escola tem semelhança, em maior ou 

menor escala, com alunos das escolas no mundo inteiro (temos lido e acompanhado essas 

ocorrências no Brasil e em diversos países). Consideremos também que o próprio Conselho Nacional 

da Educação se pronunciou em relação a esse fato, considerando que no ano escolar de 2021, a 

escola deverá atuar para a realização dessa completude (que poderá dar-se em até mais de um ano). 

Considerou que a escolaridade na educação básica será compreendida como um ciclo de no mínimo 

2 anos. Sendo assim, o que não se pôde fazer esse ano por impossibilidade de realização presencial 

ou das dificuldades próprias de um ensino online em aprendizagem, será produzido planejamento, 

por parte das escolas para essa suplência.  

 

Cambridge 

Do curso de língua estrangeira do Colégio Friburgo 

 

A competência discursiva através de atividades que contemplem o desenvolvimento das quatro 

habilidades: ler, falar, ouvir e escrever em língua estrangeira,  é a tônica do curso de línguas da nossa 

escola, desde as séries iniciais até o Ensino Médio. 

A reflexão sobre a importância pessoal, social e profissional do uso da língua estrangeira como um 

instrumento para a interação sócio cultural e aprimoramento acadêmico, assim como o 

entendimento do papel do aluno como cidadão ativo e engajado ao mundo em que vive, também 

fazem parte do planejamento do curso de línguas, tanto para o inglês como para o espanhol. Há 

uma linha comum de ensinamento e aprendizagem do 1º ano do Fundamental até o Ensino Médio. 

Os alunos começam a receber o idioma, nas séries iniciais, através das estruturas inerentes à 

conversação, chegando ao Ensino Médio, onde são constantemente instigados à leitura de textos 

originais e atuais e, posteriormente, encorajados à debates e apresentações orais à cerca de suas 

pesquisas. O curso prepara o aluno para a realização dos exames internacionais da Universidade de 

Cambridge, e consequente internacionalização do currículo do aluno. O Colégio Friburgo está 

perfeitamente dentro do Quadro Comum Europeu de Referência para o Ensino da Língua 

Estrangeira, além de oferecer na prática as habilidades e competências contempladas na BNCC. 

 

 

 

 

 



Período Ampliado 

A configuração do Período Ampliado será revista de forma a atender as novas propostas, 

contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade aos estudos, além da 

prática de atividades interdisciplinares ao currículo voltado para as artes e para os esportes. No plano 

a ser apresentado haverá mais detalhes sobre a proposta de atividades extracurriculares no 

contraturno. 

 

Dispositivo Chromebook 

Como ferramenta para o trabalho em sala de aula, o dispositivo será fundamental para a utilização 

do material didático digital de 6ºEF ao 3ºEM. 

Para as séries do Fundamental I é considerado por nós de muita utilidade como ferramenta para uso 

em sala de aula e atividade assíncronas. 
 

Notícia Importante: a escola está concretizando uma parceria com a Samsung e a empresa 

EduInfo para viabilizar a possibilidade de todos terem acesso a um dispositivo para 2021. 

Informações mais detalhadas serão apresentadas em novembro. 

 

Material Escolar  

Um comunicado especialmente dedicado ao material escolar (físico e digital) para cada série será 

encaminhado durante o mês de novembro. 

 

Casinha Pequenina e Ensino Bilíngue Maple Bear Granja Julieta 

As especificidades de dessas escolas serão apresentadas aos pais pela coordenação na próxima 

semana. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Ciro de Figueiredo 

Diretor Geral 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


