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Uberlândia, 24 de junho de 2020. 

Prezado/a estudante e seus familiares, 

No dia 01 de junho de 2020 o Ministério da Educação homologou o documento que aprovou parcialmente as 

orientações emitidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) que trata da “Reorganização do Calendário Escolar 

e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima 

anual, em razão da Pandemia da COVID-19” (p. 1)1. Sendo assim, o coletivo de representantes servidores da Eseba 

deliberou pelo início do Ensino Remoto Emergencial. 

No dia 30 de junho de 2020 será disponibilizado o 1º Roteiro de Estudos contendo as atividades remotas 

elaboradas pela equipe pedagógica da Eseba/UFU. Para entender melhor a proposta, leia com MUITA ATENÇÃO 

cada informação abaixo. 

1. Durante a oferta das atividades estarão resguardadas as viabilidades sanitária, técnica e pedagógica para atingir 
100% dos nossos estudantes, sem quaisquer processos de exclusão ou privilégios, a nenhum aluno, dos mais 
diversos níveis e modalidades de ensino.  

2. A realização das atividades será considerada na contabilização da carga horária do ano letivo de 2020, portanto, 
é obrigatória para TODOS os estudantes. 

3. Em virtude do momento e da disseminação da contaminação da Covid-19 enviaremos os Roteiros de Estudo, 
inicialmente, apenas via site oficial da Eseba (www.eseba.ufu.br) e WhatsApp. Emergencialmente enviaremos, de 
forma impressa via correios, para aquelas famílias que não tenham condição de acesso por nenhum desses dois 
canais. Para solicitar o material impresso é preciso entrar em contato pelos meios indicados ao final deste 
comunicado, ATÉ DIA 26/06/2020 (sexta-feira). Essa decisão, no momento, baseia-se no princípio de evitar o 
trânsito de materiais que possam estar contaminados e, consequentemente, como medida preventiva à COVID-19, 
conforme decreto Municipal Nº 011, DE 22 DE JUNHO DE 2020, DO NÚCLEO ESTRATÉGICO DO COMITÊ MUNICIPAL 
DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. 

4. Para cada Roteiro recebido, seja online ou impresso, o/a estudante maior de idade ou o/a responsável pelo 
estudante menor de idade, obrigatoriamente, deverá confirmar o recebimento do material por meio de formulário 
eletrônico enviado junto ao Roteiro ou via protocolo de recebimento fornecido pelos correios ou transportadora. 
Atenção especial a esta ação, pois ela faz parte do processo de garantias quanto ao cumprimento da carga horária 
letiva. 

5. Inicialmente o WhatsApp ficará sob a responsabilidade de um servidor técnico ou pedagógico, que enviará as 
atividades e sanará as dúvidas gerais de CUNHO EXCLUSIVAMENTE ADMINISTRATIVO sobre a proposta de ensino 
remoto.   

6. A equipe avaliará progressivamente as possibilidades de interação entre docentes e estudantes. Novas ações 
poderão ser implementadas na medida em que se observarem outras possibilidades. 

                                                           
1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Parecer homologado parcialmente cf. despacho do 

ministro, publicado no D.O.U. de 1º/6/2020, Seção 1, Pág. 32. Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=145011-pcp005-
20&category_slug=marco-2020-pdf&Itemid=30192. Acesso em 10 jun 2020. 
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7. Garantimos que as atividades disponibilizadas, tanto por meio das tecnologias digitais de informação e 
comunicação quanto as de forma impressa, terão os mesmos conteúdos e proposições de aprendizagem, sem 
nenhum prejuízo de acesso aos nossos estudantes. 

8. As estratégias e as ações inerentes às propostas pedagógicas serão avaliadas de forma progressiva ao longo da 
implementação das atividades, sem prejuízos de adequações. Portanto, mantenha-se sempre atento/a aos nossos 
veículos de informações oficiais (site, e-mail e WhatsApp). 

9. A equipe pedagógica estará atenta a todas as especificidades dos anos de ensino concluintes e, se o contexto 
sanitário não se agravar drasticamente (a ponto de inviabilizar inclusive o trabalho e o estudo remoto), os 
estudantes concluirão o ano/semestre letivo de forma a garantir suas matrículas no ano subsequente em outras 
instituições. 

10. Inicialmente, considerando o cenário atual do município, não haverá devolutiva das atividades remotas 
considerando o perigo sanitário. Para acompanhar ou tentar dar um feedback aos estudantes, a equipe pedagógica, 
no ato do próximo envio do Roteiro de estudos, oferecerá um gabarito/chave de resposta ou outro material 
contendo as explicações, respostas ou comentários sobre cada atividade correspondente ao período anterior.  

11. Orientamos que cada estudante/família se organize inicialmente para um turno de estudos e reserve um 
caderno/pasta específico/a para realização e registro de todas as atividades, pois ele precisará, quando solicitado, 
comprovar a realização das tarefas para fins de avaliação e frequência. 

12. Quaisquer dúvidas, favor entrar em contato:  

- E-mail: assessoria@eseba.ufu.br 

- WhatsApp: (34) 99855-9009 – exclusivamente para mensagens - funcionamento de segunda a sexta-feira, de 8h 
ao 12h ou das 14h às 18h, exceto feriados e recessos.  

Atenção estudantes maiores de idade e/ou responsáveis pelos estudantes menores de idade… SALVE O NÚMERO 
ACIMA DA EQUIPE GESTORA. É necessário SALVAR EM SEUS CONTATOS pois, sem ele você não receberá as 
mensagens da Eseba enviadas por lista de transmissão de WhatsApp. Em caso de mudança de celular ou não 
recebimento deste, favor entrar em contato via whatsapp. 

 

Sabemos dos desafios que nos esperam, mas reafirmamos nosso compromisso com nossos estudantes e 
com nossa comunidade! Juntos conseguiremos encontrar formas de superar as dificuldades desse 
momento tão complexo! 

 

Cordialmente, 

Equipe Pedagógica. 
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