
COMUNICADO 

À comunidade Efaz 

A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA NÃO É UMA ESCOLHA DA ESCOLA DA FAZENDA. 

Muito diferente disso, nossa escolha é o encontro, a presença, e o desenvolvimento 

do reconhecimento e do respeito mútuo. Trabalho em coletivo – porém, atento às 

individualidades. Fomos, neste momento, apartados; e visando minimizar o 

distanciamento, optamos por dar continuidade ao trabalho pedagógico por meio 

virtual. Esta modalidade, que estamos tendo que “aprender fazendo”, é uma opção 

possível para reduzir as consequências pedagógicas que o isolamento traz. Não é 

uma solução. Não substitui o encontro diário, 200 vezes por ano. Temos plena 

consciência de que, por maior que seja a seriedade, o engajamento e a competência 

com que nossa equipe pedagógica conduza as atividades à distância, elas não serão 

suficientes para dar conta da complexidade do nosso currículo, e muito menos do 

resultado que só pode ser obtido por meio da interação regular, presencial e coletiva 

que só é possível na normalidade do dia-a-dia escolar. Tendo essas premissas 

estabelecidas, e visando prestar esclarecimentos às famílias e estudantes, 

externamos os seguintes posicionamentos da equipe pedagógica da Escola da 

Fazenda. 

Sobre o Calendário Escolar 

Como é de conhecimento de todos/as, o Ministério da Educação, com base na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, definiu em resolução recente que teremos 

que cumprir as 800 horas do ano letivo, desobrigando do cumprimento de 200 dias 

letivos. Do nosso ponto de vista, essa é uma deliberação que diz respeito ao ensino, 

mas também à aprendizagem. A escola deverá oferecer e o/a estudante terá que 

aproveitar, via controle de frequência e demonstração de aprendizagem por meio das 

ferramentas de avaliação. A deliberação provocará ajustes nos horários quando a 

‘’normalidade’’ voltar, podendo significar aulas aos finais de semana, feriados e férias. 

E ou atividades no contraturno. E ou atividades complementares à distância. Porém, 

a resposta exata para quando e como o complemento da carga horária mínima anual 

será realizado não pode ser dada neste momento – sequer sabemos quanto tempo 

durará a suspensão das aulas. E certamente não se dará sem muita ponderação e 

ampla discussão com a comunidade escolar. 

Sobre a Proposta Pedagógica Efaz 

Em primeiro lugar, gostaríamos de lembrar à comunidade que o “conteúdo” na Escola 

da Fazenda está muito além dos conceitos listados nos Planos de Ensino. A Efaz é uma 

Escola viva, cuja riqueza pedagógica se dá justamente pela forma como o 



conhecimento é tratado – relembre os anos letivos anteriores, reveja alguns vídeos 

(https://www.youtube.com/channel/UCid0CU0At0JgGQyPUFHU6xA) resultantes da 

“Semana da Astronomia”, do “Mês da Mobilidade”, da “Festa Junina” e tantos outros; 

revisite nossa página (www.efaz.com.br), releia os fundamentos da nossa proposta; 

passeie pelas redes sociais para recordar alguns registros do dia-a-dia escolar. Não 

somos uma Escola focada somente no conteúdo – e não será justamente neste 

momento incerto, estressante e doloroso para tantos, que vamos sobrecarregar 

nossos estudantes com ele, sem a necessária contrapartida do debate, da crítica, da 

exposição. Portanto, não se deve esperar nas salas virtuais uma enxurrada de 

atividades que vão manter os estudantes ocupados por 4 horas diárias para “cumprir” 

dias letivos. Conteúdo é essencial – mas somente se for ferramenta de 

transformação. 

Há famílias nos cobrando um “programa”, um “projeto pedagógico”, uma “proposta” 

para as atividades à distância que ora estão sendo realizadas por nossos professores 

por meio das salas de aula virtuais. É com muita segurança que afirmamos: nós não 

temos uma proposta pedagógica para este momento EAD, pois, como afirmamos na 

primeira linha, esta não é nossa escolha! Estamos nos valendo dessa ferramenta 

de forma emergencial, como uma maneira de minimizar os prejuízos para 

a educação escolar de nossos estudantes, de manter um nível possível de 

relacionamento e interação, de proporcionar a manutenção de alguma 

rotina de estudos e de garantir ao menos uma parcela do conteúdo 

curricular – restando menos a ser “recuperado” quando da volta às aulas 

normais. Nossos Planos de Ensino seguem os mesmos, publicados em nossa página 

– que, certamente, sofrerão as adaptações necessárias à realidade deste incomum 

ano letivo de 2020. 

EAD na Educação Básica? 

Para começar, o trabalho de um/a professor/a é insubstituível. Não podemos 

esquecer que, em sua grande maioria, pais e mães não são professores. Portanto, 

não se pode esperar que estejam preparados para transformar suas casas em salas 

de aula, e seu tempo com filhos e filhas em horas e horas estressantes de tentativa 

de “ensinar” conteúdos ou de cobrar de tarefas escolares. Tendo ou não experiência 

didática, grande parte de nossas famílias continua com suas atividades laborais 

(algumas em serviços essenciais presencias e outras em regime de home office); o 

tempo livre diário para acompanhar atividades escolares dos filhos, em muitos casos, 

ficou ainda mais reduzido. Há ainda que se considerar que nem todas as famílias 

possuem acesso ilimitado à internet e disponibilidade de equipamentos eletrônicos 

suficientes para todas as necessidades que ora se apresentam. Já é suficiente a 

https://www.youtube.com/channel/UCid0CU0At0JgGQyPUFHU6xA


tensão, o medo e a insegurança por que todos/as estamos passando; a educação 

escolar não deve representar mais um fator de estresse ou um obstáculo à qualidade 

do tempo de convivência familiar. 

Há ainda a importantíssima questão do “tempo de tela”: não precisamos repetir aqui 

todos os perigos apontados por especialistas pela exposição em excesso de crianças 

aos recursos eletrônicos e ao conteúdo digital; muitas vezes é difícil para as famílias 

manter o controle sobre o tempo de uso de dispositivos e sobre o conteúdo acessado. 

E existe também um outro risco, este à imagem dos profissionais, provocado pela 

imaturidade juvenil, somada à dificuldade dos adultos de supervisionar 100% das 

atividades digitais: registramos, já nas primeiras tentativas de contato direto, prints 

de alguns de nossos profissionais e o uso posterior das imagens de forma 

desrespeitosa. Os professores precisam de segurança e tranquilidade para realizar as 

interações com os estudantes; no meio virtual, isso fica mais complicado. Os/as 

responsáveis precisam garantir que não seja feito uso indevido das imagens dos 

profissionais. 

E ainda, como fica a inclusão de crianças e adolescentes com necessidades especiais 

e com dificuldades de aprendizagem? Se no ensino regular já é uma tarefa complexa, 

que exige metodologia diferenciada e interação constante, imagine no ensino à 

distância... 

E as crianças da Educação Infantil, e aquelas em fase de alfabetização? Fases em que 

a mediação presencial do adulto é fundamental para aprendizagem... como vamos 

garantir a continuidade? 

Temos muito a considerar! 

Em síntese, são muitos os motivos para que as propostas de atividades à distância 

sejam feitas com moderação. Além de tudo isso, para quem conhece a riqueza da 

Proposta Pedagógica Efaz, fica perfeitamente compreensível que ela não é exequível 

à distância. Por isso, mesmo estudando e pesquisando muito para manter com 

qualidade as atividades à distância pelo tempo que for preciso, desde já estamos nos 

preparando para encarar com toda a energia necessária o retorno das aulas 

presenciais e todo o esforço de recuperação que será exigido. Não podemos fugir à 

realidade de que sim, haverá prejuízos, mas o compromisso que assumimos desde 

já com a comunidade escolar é de não medirmos esforços para que eles sejam os 

menores possíveis. 

O momento é de reflexão 

A súbita e radical mudança provocada em nossas vidas, por um motivo assustador e 

por tempo ainda indeterminado, tem produzido reações as mais diversas. Revelando 



o que há de melhor (ações de ajuda, demonstrações de solidariedade e desapego, 

valorização da vida e das relações) e de pior (egoísmo, intolerância, atos de 

desonestidade e negligência) nas relações sociais. Do lado de cá da comunidade 

escolar, ao mesmo tempo em que nos alegramos e ganhamos força com as 

manifestações de apoio e encorajamento de uma grande parte das famílias, sofremos 

com a falta de empatia e de compreensão, algumas vezes beirando à agressão, de 

uma outra parcela, que tenta nos impor condições impossíveis neste momento. 

Temos reclamações nos dois extremos: por um lado, desde a solicitação por menos 

atividades até a exigência de que interrompamos totalmente o ensino; por outro, 

reiteradamente considerando insuficiente o que está sendo feito, demandando mais, 

querendo “aulas”, exigindo “conteúdo novo”, reclamando que os estudantes não 

estão aprendendo nada. Ora, que mais se não um grande aprendizado tudo isso 

(inclusive essas demonstrações extremas) está representando neste momento? 

Escola, famílias, estudantes e professores se reinventando, descobrindo novas formas 

de se relacionar, conhecendo novas ferramentas, aprendendo a lidar com essa nova 

(embora temporária) realidade? Estamos vivendo um grande exercício de 

autoconhecimento e de experimentos nas dinâmicas coletivas! Estamos atravessando 

um momento inédito desde o surgimento da humanidade – construindo agora o que 

estará nos livros de história daqui a alguns anos. Muito mais do que os “conteúdos” 

listados nos índices dos livros didáticos, temos nas mãos uma matéria-prima de valor 

inestimável, melhor do que qualquer outra para ser usada naquilo que é a essência 

da proposta pedagógica da Escola da Fazenda: conhecimento a ser usado para 

melhorar o mundo. 

Vamos todos e todas aproveitar esta experiência para repensarmos nossas relações 

com as pessoas e com o ambiente. O mundo está mudando por causa dessa 

pandemia; façamos com que seja para melhor. Comece com quem está ao seu redor; 

dedique tempo para cuidar de si e dos seus. E lembre-se: do outro lado da tela, na 

sala de aula virtual, também está um ser humano, que neste momento também 

sente medo, também precisa cuidar de sua família, também precisa aprender a 

atravessar essa tempestade. 

Para encerrar, gostaríamos de relembrar que o inimigo nesse momento é comum a 

todos nós e é único: o coronavírus. E nosso maior objetivo também deve ser o mesmo: 

salvar vidas humanas. Na esteira dessa luta, temos que fazer o possível para preservar 

as relações; podemos sair dela um pouco machucados, mas queremos também sair 

melhores e mais unidos!  

 

Um grande abraço da Equipe Efaz! 


