
 

COMUNICADO OFICIAL 
 

Aos pais de alunos da Educação Integral Bilíngue do 

Colégio Couto Magalhães (Anápolis) 

 

 

No dia 12 de Março foi instalado pela Associação Educativa Evangélica 

o Gabinete de Crise, objetivando o alinhamento das atividades institucionais 

com as demandas dos Ministérios da Educação e Saúde no enfrentamento ao 

COVID-19. Todas as ações realizadas desde então foram feitas para a 

manutenção da saúde e bem-estar dos nossos discentes, docentes e 

colaboradores. Além disso, preocupados com a continuidade do ensino e 

aprendizagem de nossos alunos, toda a equipe administrativa e pedagógica foi 

mobilizada para planejar e estruturar rapidamente a conversão temporária da 

modalidade de atividades presenciais para o sistema de ambiente virtual de 

aprendizagem-AVA mediante a autorização concedida pela resolução CEE/CP 

n° 02, de 17 de março de 2020, um desafio sem precedentes haja vista que se 

trata de desenvolver uma proficiência que não existia até então na educação 

básica, incluindo professores, alunos e famílias.  

Desse modo, os professores que ministravam atividades presenciais 

continuaram desempenhando-as de forma remota, buscando manter a 

qualidade do ensino e aprendizagem. Nossos professores estão recebendo 

auxilio técnico, treinamentos e assistência continuada para que possam 

oferecer algo que atenda os mais interessados nessas medidas, os nossos 

alunos. Entendemos que muitos de nossos alunos e familiares continuam 

ansiosos com a migração para a modalidade remota, agravada pela incerteza 

com relação à data de retorno à modalidade tradicional de ensino. Temos uma 

situação muito extraordinária, mas que permite o desenvolvimento de muitas 

habilidades e competências que muitos já na fase adulta ainda não 

desenvolveram. Essa oportunidade fomenta o ambiente necessário para o 

desenvolvimento de um aluno mais autônomo, crítico e reflexivo, inteirado na 

realidade do século XIX que é a tecnologia da informação.  

Apesar de muitas Instituições terem optado pela suspensão das aulas e 

antecipação das férias escolares, a Associação Educativa Evangélica, 

buscando o melhor para os seus alunos, optou por converter as aulas 

presenciais para a modalidade temporária no AVA. A instituição tem investido 

arrojadamente na instalação de novos equipamentos, treinamentos para o 

corpo docente e aquisição de licenças de uso de novas ferramentas para 

suportar a transmissão de conteúdo, remotamente, dos alunos e professores. 

Sabemos também que a pandemia tem afetado financeiramente muitas 

famílias, no entanto, nosso esforço é no sentido de estarmos ainda mais juntos 

nesse momento até que ele se finalize, sem que nenhum estudante se sinta 

desamparado ou excluído da sala de aula.  



 

Pensando nesse momento tão delicado que estamos vivendo, a 

instituição preparou algumas medidas específicas para os alunos da educação 

integral bilíngue do Colégio Couto Magalhães (Anápolis), para permitir a 

continuidade dos estudos de todos sem comprometer o ano letivo: 
 

 Cobrança diferenciada para os alunos do programa integral:  

Na parcela com vencimento no mês de abril, ou havendo ampliação do período 

de suspensão das atividades presenciais, os alunos do programa integral 

pagarão o valor correspondente ao do ensino regular, assegurados os mesmo 

benefícios para estes. 
 

Para entender as situações e particularidades não mitigadas por essas 

medidas, caso a caso, os interessados deverão entrar em contato com a nossa 

equipe do departamento financeiro, a partir da próxima segunda-feira 

(13/04/20), EXCLUSIVAMENTE através dos números de WhatsApp oficiais da 

AEE informados neste comunicado.  

Todas as solicitações serão analisadas e receberão devido retorno.  

 

WhatsApp 1: (62) 9.9693-7708  

WhatsApp 2: (62) 9.9842-3170  

WhatsApp 3: (62) 9.9846-2765  
 

Que Deus nos abençoe, nos guarde e que sua misericórdia esteja sobre 

nós, permitindo que possamos sair ainda mais fortes dessa crise. 

 

 

 

 

 

 
Dr. Ernei de Oliveira Pina 

Presidente 
ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA 

 
 

Anápolis, 09 de Abril de 2020. 


