
  

SÃO PAULO, 08/04/2020 

COMUNICADO OFICIAL Nº 10/2020 

 

PERÍODO DE RECESSO E CONTINUIDADE DOS ESTUDOS 

 

 Aos alunos da Área de Ensino da FEESP,  

 Nem precisamos falar do tamanho da situação de impacto social, econômico e 

espiritual que estamos passando, impondo confinamento às pessoas, o que culminou em 

algo que jamais imaginamos, fechar as portas desta Casa de luz, que é a FEESP.  

 As medidas de isolamento e distanciamento social representam um grande desafio 

pois, além de todo transtorno, impossibilita a realização do que mais gostamos de fazer, 

acolher em nome de Jesus, pelo menos da forma que vínhamos fazendo.  

 Estivemos durante todos esses dias nos reunindo virtualmente e estudando o que 

poderíamos fazer para contornar a situação de forma criativa, mas sem colocar em risco 

os voluntários e vocês, e respeitando o que determina a lei.  

 Muitas foram as discussões sobre viabilizar o Ensino a Distância. Porém, ao testar 

as possíveis tecnologias, deparamos com diversas dificuldades operacionais. Levando em 

conta que boa parte têm dificuldade com os recursos tecnológicos, alguns nem usam 

celular ou não têm acesso à internet, bem como, boa parte dos educadores que não tem 

familiaridade com as tecnologias disponíveis, em respeito a ambos, resolvemos não 

adotar “Ensino a Distância” no lugar de aulas presenciais.  

 Depois de ponderar sobre os vários cenários possíveis, conseguimos alinhavar as 

diretrizes para o momento, as quais expomos abaixo:  

1) Antes de mais nada, recomendamos que se cuidem muito bem, assim como de suas 

famílias, respeitando as recomendações das autoridades;  

2) Considerando a saúde e o bem-estar dos colaboradores e de vocês, fica o programa 

oficial dos cursos suspenso até meados do ano, pois mesmo que haja retorno das 

atividades normais a curto prazo, o vírus continuará presente e o número de 

infectados tende a crescer; 

3) Estamos considerando dois cenários para o retorno: o mais otimista (retorno em 

01/06) e o mais factível (retorno em 29/06). A decisão final de retorno dependerá da  

 



  

evolução da situação;  
 

4) Adotamos como premissa não haver perda de conteúdo em termos doutrinários ou 

evangélicos e podemos afirmar que isto será possível nos dois cenários acima. Para 

que isto aconteça, teremos de suspender as férias de julho e as emendas de feriados;  

5) Dentro destas previsões as aulas se estenderão até o dia 19/12;  

6) O fato do recesso se estender não significa que não teremos atividades. Durante este 

período, a partir do dia 13/04 (exceto para o curso Educador Espírita que iniciará no 

dia 09/04), no mesmo horário das aulas, cada equipe deverá reunir vocês 

remotamente e conduzir atividades adaptadas a cada curso. Basicamente, vamos 

iniciar somente com um tipo de Momento de Reflexão (Reforma Íntima). Depois que 

vocês já estiverem adaptados, logo após ao Momento de Reflexão, estudaremos uma 

parte do livro de férias que deverá ser dividido pelo número de dias letivos até o 

retorno. Estamos chamando estas atividades de Encontro Virtual, onde também 

faremos a prece inicial, vibrações e prece final;  

7) Cada Encontro Virtual durará no máximo duas horas;  

8) O modus operandi será definido respeitando as particularidades de cada curso, pela 

Diretoria do Curso, ainda esta semana (até dia 10). Qualquer informação anterior, 

favor desconsiderar, pois ainda estão sendo organizadas;  

9) Vamos respeitar as possibilidades de cada equipe assim como de vocês. Levantamos 

diversas formas de conduzir estas atividades. O meio a ser empregado poderá ser 

WhatsApp ou mesmo através de softwares de comunicação remota, apesar da 

decisão de não usá-los para retomar o programa normal. Seja o meio que for, vamos 

explicar detalhadamente como participar;  

10) Devido às falhas de segurança divulgadas na mídia recentemente, não utilizar em 

hipótese alguma o software chamado Zoom. Nenhum educador tem autorização 

para utilizá-lo nos Encontros Virtuais. A FEESP não assumirá nenhuma 

responsabilidade por eventuais danos causados;  

11) O WhatsApp, apesar de limitado, é a ferramenta mais factível pois é usada pela 

grande maioria. Porém, quer seja o WhatsApp, quer seja outra ferramenta, caso 

tenham dificuldade e não consigam acompanhar os encontros, avise a secretária de  



  

sua sala para que a equipe estude formas alternativas de continuar, mesmo que tenha 

de fazer algo particular para quem não conseguir;  

12) Para evitar informações divergentes, os detalhes serão passados por cada diretor(a) 

de curso, antes de iniciarmos. Os meios serão definidos entre a equipe e o diretor(a) 

do curso respeitando ideias e limitações;  

13) De qualquer forma, com exceção dos cursos do Departamento de Ciência, Filosofia e 

Religião e do Departamento de Educação Continuada, tão logo vocês se familiarizem 

com a forma adotada, visando melhor aprendizado e acompanhamento, vocês 

deverão enviar, por escrito (via WhatszApp  ou e-mail), para o (a) secretário (a) de 

sala, como se encontram perante o tema apresentado (MR) e a resposta a uma 

questão sobre a parte do livro de férias, ou seja, as tarefas são exatamente as 

mesmas que vocês fariam nas aulas presenciais para cada atividade;  

14) Os cursos de Ciência-Filosofia-Religião, bem como os de Educação Continuada, 

seguirão dinâmicas específicas no contexto de cada curso e serão informadas pelos 

diretores destes departamentos;  

15) Poderão ser adotadas outras possibilidades, desde que acordadas com a Diretoria do 

curso, visando não prejudicar quem quer que seja e, ao mesmo tempo, termos 

homogeneidade perante as demais turmas;  

16) Em breve estaremos conduzindo uma pesquisa visando apurar o andamento das 

atividades neste período de recesso.  

 

 Será uma experiência nova onde precisaremos de muita colaboração e nos 

mantermos unidos para que seja um sucesso!  

 Vamos caminhar juntos, com calma e com respeito perante todos.  

 

 Estaremos acompanhando de perto para ajustar o que for necessário.  

 

 Aproveitamos o ensejo para lembrar que, na medida do possível, possamos 

aproveitar o momento e intensificar nossa veia solidária, ajudando quem quer que 

seja. Há muita gente precisando de ajuda! 




