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No fatídico dia 12 de março de 2020, a vida escolar como a conhecemos foi completamente mudada 
devido aos desafios provocados pela pandemia da COVID-19. Mas nós não estamos sozinhos. Nos últimos 
meses, a vida escolar de mais de 1,6 bilhão de crianças foi interrompida. E a educação nunca mais será a 
mesma. Estamos sendo forçados a mudar! A maioria das previsões é que não caminhamos para um novo 
normal na educação e, sim, para uma nova era. Temos uma oportunidade empolgante de transformar as 
dificuldades da pandemia em lições que podem nos ajudar a liderar nossas escolas e ajudar os estudantes 
a serem cidadãos globais mais preparados e qualificados para o futuro.

O que estamos aprendendo com estes momentos de adversidade? Estamos vendo que não podemos ter 
somente uma maneira de fazer as coisas. Estamos aprendendo, em tempo real, como responder às 
convulsões globais que podem ocorrer em forma de epidemias, guerras e mudanças climáticas. Estamos 
aprendendo que sistemas e programas educacionais precisam responder às demandas de uma sociedade 
em rápida mudança e, ao mesmo tempo, oferecer educação personalizada a todos os alunos. Este é um 
desafio imenso, mas nossa Escola, juntamente com muitas outras, está crescendo para enfrentá-lo com 
imensa paixão e comprometimento!

A maioria de nós cresceu e foi educada em escolas tradicionais. Se os Senhores são mais velhos, como eu, 
o único método de ensino que conhecemos como estudantes foi o " cara a cara". Não havia internet, 
computadores, powerpoints ou demais estratégias avançadas de tecnologia para enriquecer as 
experiências de aprendizado. Anos depois, os vídeos eram exibidos ocasionalmente, mas o que havia 
mesmo nas escolas eram professores e alunos.

Na Escola das Nações, descobrimos que o aprendizado em presença é uma forma essencial. É uma 
atividade social promovida por meio de variedade de interações. No entanto, agora estamos 
incorporando, progressivamente, tecnologia para expandir oportunidades de aprendizado. A tecnologia 
abriu um mundo de possibilidades para o progresso humano.
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Em resposta à necessidade de distanciar socialmente 
o corpo discente e reduzir o número de alunos em 
turmas ou grupos, estamos criando um programa de 
aprendizado híbrido no qual os alunos estudam, 
parcialmente na escola, com instruções presenciais, e, 
parcialmente, em aprendizado on-line.

Consulte a seção sobre Aprendizado Híbrido para 
obter mais detalhes.
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A Escola das Nações desenvolveu três possíveis cenários para a reabertura dos campi.

Cenários de
Reabertura

A Escola das Nações é capaz de 
implementar modificações físicas no 
campus e medidas sanitárias e de 
higiene necessárias para que os 
alunos retornem.

Cenário 1: Aprendizado a Distância 
Os alunos continuarão com nossa 
combinação de instrução síncrona (ao 
vivo) e ensino a distância síncrono 
(dirigido pelo professor) com 
modificações regulares para garantir que 
recebam uma experiência de 
aprendizado bem-equilibrada e 
academicamente desafiadora.

SIM

O governador do Distrito Federal 
suspende o fechamento das 
escolas e permite que retornem ao 
aprendizado no campus.

Em família, você avaliou possíveis 
riscos e determinou que se sente 
à vontade para que seu filho volte 
ao campus.

Cenário 2: Aprendizado Híbrido
Os alunos retornarão ao campus com 
um programa meio a meio - 
estudando meio dia no campus e meio 
dia remotamente.

Cenário 3: Aprendizado 
Presencial 
Todos os alunos voltarão aos campi, 
em tempo integral .

As medidas de distanciamento social 
ainda estão acontecendo.

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM



A pandemia do Coronavírus está causando grande preocupação não apenas em nossa cidade, mas 
também em todo o Brasil e no mundo. O combate a esse vírus envolve distanciamento social, higiene 
pessoal, o término de conglomerações e limpeza e desinfecção frequentes. Com base nesses princípios, 
estabelecemos uma equipe de força-tarefa que trabalha diligentemente para desenvolver estratégias 
flexíveis e transparentes de reabertura dos campi que priorizem a saúde e a segurança de nossos alunos 
e da comunidade escolar.

Medidas preventivas servem como guia no planejamento da reabertura de nossos campi. As decisões do 
governo afetarão essas medidas exatas que a Escola seguirá. Serão cumpridas todas as diretrizes do 
Ministério da Saúde, do Ministério da Educação e da Secretaria de Educação do Distrito Federal.

Medidas e diretrizes preventivas adicionais serão fornecidas especificamente para estudantes, pais e 
funcionários no final deste panfleto. Cada membro de nossa comunidade escolar tem papel importante 
para garantir sua saúde e segurança e a dos outros.

Medidas de
Prevenção

Veja abaixo o sumário das medidas preventivas que a Escola das Nações implementou para 
assegurar a saúde e segurança da nossa comunidade escolar na reabertura dos campi.

Uso contínuo de plataformas on-line em conjunto com instruções no campus 
(abordagem híbrida) para manter contato nos níveis recomendados.

Um dia escolar escalonado. Esteja preparado para horários diferentes de entrada e saída.

Acesso controlado ao campus (por exemplo, triagem de saúde e medição de temperatura).

Implementação de novos protocolos de limpeza, higienização e higiene.

Uso de máscaras durante as aulas, em escritórios e em espaços públicos.

Comunicação e aplicação de medidas de distanciamento social.

Modificação de programas e eventos para cumprir as medidas de distanciamento social.



Medidas de
Segurança

Risco de Infecção e Segurança Geral
• A Escola das Nações contratou o Dr. Fernando Barros, consultor experiente, especializado em saúde pública, 
para nos guiar a garantir a segurança de estudantes e funcionários. Ele é especialista em Epidemiologia e Saúde 
da Família. Tem mestrado em Saúde Pública. Foi coordenador da equipe de vigilância de doenças respiratórias do 
Ministério da Saúde.

• A Escola comprou testes da COVID-19, que estarão disponíveis para qualquer aluno ou membro da equipe que 
apresente sintomas de constipação ou de gripe durante o dia escolar. Todos os funcionários serão testados para 
a COVID-19 antes que os alunos retornem à Escola.

• No passado, a Escola era flexível se um aluno estivesse resfriado. Durante a pandemia, todas as crianças e os 
funcionários que tiverem febre ou sintomas de gripe ou resfriado serão enviados para casa. Os alunos que 
apresentarem sintomas ao longo do dia escolar serão isolados até que um membro da família os leve para casa. 
Será necessária a autorização de um médico para o retorno à Escola.

• Todos os casos confirmados de infecção por COVID-19 entre estudantes e funcionários serão relatados às 
autoridades de saúde e à comunidade escolar. Se um aluno, funcionário ou membro da comunidade estiver 
infectado, a Escola seguirá as diretrizes das autoridades de saúde para minimizar a possibilidade de disseminação 
do vírus.

• A Escola seguirá as diretrizes do governo sobre possíveis futuros cancelamentos de aulas presenciais e 
continuará com o ensino a distância, se esses momentos ocorrerem.

Serviço de Alimentação
• Os horários de recreio, intervalo e alimentação foram escalonados para garantir que os alunos 
permaneçam em seus grupos durante o dia escolar. A Escola comprou mais mesas para o refeitório, e 
estamos desenvolvendo um novo modelo de alimentação para garantir segurança.

Pessoas do Grupo de Risco
• Adultos com diabetes, doenças 
cardiovasculares, obesidade, doenças crônicas 
de pulmão, imunodeficiência, câncer (com 
tratamento ativo), gravidez ou com idade de 
60 anos ou mais.

• Alunos com uma das condições 
mencionadas acima receberão da Escola 
todos os recursos e apoio necessários para 
que sigam o programa educacional.



Limpeza do Campus
• A Escola adquiriu equipamentos e materiais de limpeza de nível hospitalar para garantir a máxima 
limpeza dos campi.

• A equipe de limpeza foi treinada de acordo com os novos protocolos, que incluem a higienização de 
banheiros, salas de aula e superfícies tocadas com frequência.

• Os banheiros serão limpos com frequência usando produtos de limpeza de nível hospitalar.

• Dispensers de álcool foram instalados em todas as salas de aula e áreas comuns.

• Todas as torneiras estão sendo alteradas para os modelos com timer de 20 segundos para atender aos 
protocolos recomendados para lavagem das mãos.

Distanciamento Social
• A Secretaria de Educação indicou que a reabertura ocorrerá em fases e envolverá grupos menores de 
estudantes para cumprir os protocolos de distanciamento social.

• Entendemos que, para a maioria dos alunos, será desafiador evitar abraçar seus professores e amigos, 
quando se reunirem novamente. A Escola está criando uma campanha de conscientização de alunos sobre 
a  importância de higiene pessoal, etiqueta respiratória, uso adequado de máscaras, lavagem das mãos e 
distanciamento social.

• Salas de aula, corredores e demais áreas da Escola terão marcações no chão para lembrar 
continuamente os alunos do espaço mínimo que eles devem manter entre si.

Horários de Entrada e Saída
• A Escola comprou quatro câmeras térmicas que serão usadas para verificar automaticamente a 
temperatura das pessoas que entram nos campi.

• Os horários de início e término das aulas serão escalonados para evitar aglomeração nas portarias.

• Um segundo local de entrada e saída será usado. Ele está localizado ao lado da quadra de esportes no 
campus da sede.

• Administradores e enfermeiras da Escola garantirão que os processos de distanciamento social e 
higienização sejam seguidos durante a entrada e a saída.

• Os pais e visitantes terão acesso apenas aos prédios administrativos. O acesso a ambos os campi 
permanecerá restrito para garantir a segurança dos alunos.

• Os procedimentos de entrada e de saída dos estudantes  funcionarão em um sistema drive-thru.

Medidas de
Segurança



Higiene Pessoal e Uso de Máscaras
A Escola está desenvolvendo um rigoroso protocolo de segurança, que todas as pessoas que entram nos 
campi devem seguir. Compartilhamos alguns pontos importantes  para  preparar os alunos e os pais sobre 
como as rotinas escolares e as práticas de segurança mudarão quando voltarmos às aulas presenciais. 

• Para entrar no campus, todos devem usar uma máscara. Funcionários e alunos devem ter um kit de 
higiene pessoal contendo álcool em gel e três máscaras adicionais para usar no decorrer do dia.

• Os alunos devem usar uniforme escolar e sapatos fechados.

• Estudantes e professores devem higienizar as mãos antes de entrar na sala de aula e de sair dela.

• Todas as mochilas devem ser laváveis   e resistentes ao álcool em spray, porque serão higienizadas todos 
os dias. A Escola recomenda que os alunos tragam seus pertences em uma sacola plástica.

A Escola ampliou o estoque de álcool gel, desinfetante, material de limpeza e equipamentos de proteção 
individual (máscaras, escudos faciais e luvas).

Medidas de
Segurança



Socioemocional e Apoio Acadêmico
Quando reabrirmos os campi, focaremos primeiramente o 
desenvolvimento socioemocional dos alunos. Nosso objetivo 
primário é garantir que eles se adaptem às novas rotinas no 
retorno às aulas presenciais, antes de focar o acadêmico.

• Exames diagnóticos terão um papel mais importante que o 
normal a fim de fornecer, aos professores, informações para 
adaptar o currículo, se necessário. 

• Alunos com dificuldades pedagógicas serão avaliados e 
monitorados. Será oferecido apoio individual caso necessário.

• Currículo - Continuaremos a usar o currículo baseado em 
padrões (standard-based learning).

• Práticas de Avaliação - Avaliações formativas serão usadas 
continuamente para guiar aprendizado e ensino.

• Notas - Continuaremos a seguir as escalas de nota de cada 
segmento.

Aspectos
Acadêmicos

Lares e Comunidades

Parcerias com Família e Comunidade

Escolas

Salas de Aula

Práticas e Políticas Escolares

Currículo e Instrução Socioemocional

Auto
Conhecimento

Auto
Gerenciamento

Consciência
Social

Habildades de
Relacionamento

Tomada de
Decisões

Responsável

Aprendizado
Social e

Emocional

“Quando ocorrem interrupções, geralmente falamos em restaurar um senso de normalidade 
para as crianças. No entanto, mesmo crianças pequenas entendem que não há nada normal 
em nossa situação global atual ... Para prosperar diante das atuais e prováveis interrupções 
escolares de longo prazo, as crianças precisam entender o pensamento por trás do fechamento 
da escola, incluindo a ciência de Covid-19 , os motivos do distanciamento social e os papéis 
que eles podem desempenhar para impedir sua propagação.” 

“As crianças precisam de ferramentas para examinar criticamente situações desafiadoras.
  As crianças precisam de relacionamentos de pertencimento e sentido de propósito.
  As crianças precisam de previsibilidade para se sentirem seguras e planejarem o futuro.”

- Sarah Dryden-Peterson, Harvard Graduate School of Education

"Neste momento, além de conectar, precisamos sintonizar, ressoar e aprender com os outros. 
Além disso, também estamos preparados para precisar que outras pessoas nos tratem com 
cuidado e compaixão." 

- Cozolino, L.



Cenários de
Aprendizado

Assíncrona
• Um método que usa recursos on-line para 
facilitar o aprendizado.

• Pode ser completado por meio de cursos 
on-line, emails, blogue, vídeos pré-gravados 
ou webinars, e discussões online.

• Horas de estudo flexíveis

• Os alunos finalizam seu trabalho no 
próprio ritmo.

• Os alunos recebem feedback após 
enviarem os trabalhos e normalmente em 
forma escrita.

• Oportunidade para pesquisar respostas

Síncrona
• O aluno e os professores estão on-line em 
todo o tempo.

• Pode ser feito online por meio de turmas 
virtuais, sessões ao vivo, conversas e 
webinars. As aulas e discussões ocorrem 
em um horário específico.

• Horários específicos.

• Trabalho com um grupo específico em 
horários específicos.

• Os alunos recebem feedback 
instantâneo.

• Discussão em tempo real e colaboração.

A pandemia da Covid-19 está atrapalhando a vida de todos - nossa saúde, nossas normas sociais, nossa 
cultura e a economia. Este inimigo microscópico colocou toda a humanidade no mesmo "barco de risco" 
e nos manterá reféns até que prevaleçamos juntos contra ele e aprendamos a resolver os problemas que 
o causaram. 

Estamos começando a perceber o quão interconectado é o nosso mundo e que não apenas bens e serviços 
atravessam fronteiras. Outras crises globais interligadas, como mudança climática, pobreza, desigualdade 
social e guerra, também engoliram nosso mundo moderno.

Quais são as lições a serem aprendidas? Quais são as estratégias para emergir em direção a um futuro 
melhor? Essa pandemia está nos forçando a mudar o comportamento individual e coletivo de maneiras 
que nunca imaginamos. Não há respostas ou soluções fáceis. No entanto, princípios e valores podem 
iluminar nossa mente e nosso coração para nos mover firmemente em direção a um futuro esperançoso e 
promissor, versus um sofrimento prolongado.

Nossa missão e nossos valores proclamam que 'Somos um' e que a Terra é um só país, e a humanidade 
seus cidadãos. Empatia, compaixão e cuidado com a vida humana devem guiar nossas decisões, seja em 
casa ou nos níveis mais altos do governo. Como uma escola de inspiração bahá'í, estamos igualmente 
dedicados a promover as ciências e o serviço à humanidade.

Ciência e ética, aspectos acadêmicos e morais devem trabalhar juntos de forma integral para vencer esta 
batalha. Ciência e religião são facetas de uma realidade. Ciência e religião são as duas asas de um 
pássaro. Ambos devem ser igualmente fortes para o pássaro voar.

“Religião e ciência são as duas asas sobre as quais a inteligência do homem pode subir às 
alturas, com as quais a alma humana pode progredir. Não é possível voar com apenas uma 
asa!” (`Abdu’l-Bahá, Paris Talks, pg. 143).

Podemos ver forças de integração e desintegração mudando nosso mundo. Para aproveitar os poderes das 
forças integradoras, precisamos nos comprometer com a investigação e a consulta e respeitar a ciência. 
Aqueles que lideram ou são liderados por egoísmo, interesses de curto prazo e pensamento divisivo estão 
chegando de mãos vazias e não são capazes de gerar soluções sustentáveis para esses problemas 
complexos. Aqueles que usam consistentemente ferramentas e sistemas científicos para agir em prol do 
bem comum estão nos ajudando a encontrar novos caminhos de progresso e soluções.
 
Quem são os verdadeiros heróis e líderes deste momento? Eles não são os cientistas que cooperam em 
todo o mundo, dedicados a encontrar uma cura e os médicos que arriscam suas vidas em hospitais? Eles 
não são os professores tentando criar novos programas para se adaptarem a todas as fases da crise? Eles 
não são os pais, as crianças fazendo sacrifícios astronômicos para proteger o coletor e o sistema de saúde 
de seu país do colapso?

“Os bahá’ís rejeitam a noção de que existe um conflito inerente entre ciência e religião, uma 
noção que se tornou predominante no discurso intelectual em um momento em que a própria 
concepção de cada sistema de conhecimento estava longe de ser adequada. A harmonia da 
ciência e da religião é um dos princípios fundamentais da fé bahá'í, que ensina que a religião, 
sem ciência, logo degenera em superstição e fanatismo, enquanto a ciência sem religião se 
torna apenas o instrumento do materialismo bruto. "Religião", de acordo com os escritos 
bahá'ís, é a expressão externa da realidade divina. Portanto, deve ser viva, vitalizada, 
comovente e progressiva.” 

“A ciência é a primeira emanação de Deus para o homem. Todas as coisas criadas incorporam 
a potencialidade da perfeição material, mas o poder da investigação intelectual e da aquisição 
científica é uma virtude superior, especializada apenas ao homem. Outros seres e organismos 
são privados dessa potencialidade e conquista.” https:// www.bahai.org/ beliefs/

Como instituição de ensino, podemos ver como o uso de sistemas científicos e baseados em evidências 
mitigou o sofrimento em algumas nações. Vimos que, onde a unidade e a colaboração predominam em 
uma sociedade, a vida de seus habitantes é agraciada com significado, propósito e esperança.
 
Nossa missão de educar os cidadãos do mundo que conhecem, amam e servem a humanidade nunca foi 
tão adequada. Esperamos que nossos alunos e a comunidade educacional reflitam sobre tudo o que essa 
pandemia tem para nos ensinar e promover os princípios que tornarão nossa vida melhor.

Aprendizagem Online - Os principais métodos de ensino usados no 
ensino a distância e híbrido, e seus benefícios:

Aprendizado Presencial - Campus Aberto
Aprender em uma escola física é o que estamos acostumados. Isso acontece 
quando todos os alunos e professores estão no campus.

Aprendizado Híbrido - Campus Parcialmente Aberto
Aprendizado Híbrido é o que acontece quando parte da experiência da 
escola é on-line e parte da experiência é no campus.

Aprendizado a Distância - Campus Fechado
O Aprendizado a Distância é 100% digital. O ensino é ministrado por meios 
digitais, como plataformas de aprendizado, vídeos, documentos 
compartilhados e outros.

+



O que é o Aprendizado Híbrido? 
O Instituto Christensen define o aprendizado híbrido como um programa formal de educação em que um 
aluno

• aprende, em parte, on-line, com algum elemento de controle sobre tempo, local, caminho e / ou ritmo;

• aprende, em parte, em um local físico supervisionado, longe de casa; e

• em que as modalidades ao longo do processo em um curso ou disciplina estão conectadas para fornecer 
uma experiência integrada.

Não existe fórmula única para quanto tempo se deve gastar na instrução presencial e no aprendizado 
on-line. Depende da organização das atividades, dos métodos de avaliação e do melhor uso do tempo 
presencial em combinação com o tempo on-line.

As atividades on-line podem ser grande parte do processo de aprendizado, podendo variar de uma 
pequena porcentagem até 70%. Diversas características do aprendizado misto devem estar presentes 
para que ele seja chamado de “híbrido”, e não “complemento tecnológico”. O mais importante é o 
controle do aluno.

O controle do estudante está associado a envolvimento, autonomia e escolha. É a chave para o sucesso 
do aprendizado. O discente não estará apenas usando ferramentas digitais para tarefas, mas terá algum 
controle sobre o ritmo de seu trabalho. Por exemplo, em trabalho em sala de aula, o grupo geralmente faz 
a mesma atividade no mesmo tempo e ritmo. Quando um estudante está em um aprendizado híbrido, as 
atividades são integradas e relacionadas ao aprendizado em sala de aula, mas ele pode escolher quando 
e onde fazê-las e tomar decisões que personalizem esse aprendizado, considerando suas necessidades e 
habilidades.

Aprendizado
Híbrido

A pandemia da Covid-19 está atrapalhando a vida de todos - nossa saúde, nossas normas sociais, nossa 
cultura e a economia. Este inimigo microscópico colocou toda a humanidade no mesmo "barco de risco" 
e nos manterá reféns até que prevaleçamos juntos contra ele e aprendamos a resolver os problemas que 
o causaram. 

Estamos começando a perceber o quão interconectado é o nosso mundo e que não apenas bens e serviços 
atravessam fronteiras. Outras crises globais interligadas, como mudança climática, pobreza, desigualdade 
social e guerra, também engoliram nosso mundo moderno.

Quais são as lições a serem aprendidas? Quais são as estratégias para emergir em direção a um futuro 
melhor? Essa pandemia está nos forçando a mudar o comportamento individual e coletivo de maneiras 
que nunca imaginamos. Não há respostas ou soluções fáceis. No entanto, princípios e valores podem 
iluminar nossa mente e nosso coração para nos mover firmemente em direção a um futuro esperançoso e 
promissor, versus um sofrimento prolongado.

Nossa missão e nossos valores proclamam que 'Somos um' e que a Terra é um só país, e a humanidade 
seus cidadãos. Empatia, compaixão e cuidado com a vida humana devem guiar nossas decisões, seja em 
casa ou nos níveis mais altos do governo. Como uma escola de inspiração bahá'í, estamos igualmente 
dedicados a promover as ciências e o serviço à humanidade.

Ciência e ética, aspectos acadêmicos e morais devem trabalhar juntos de forma integral para vencer esta 
batalha. Ciência e religião são facetas de uma realidade. Ciência e religião são as duas asas de um 
pássaro. Ambos devem ser igualmente fortes para o pássaro voar.

“Religião e ciência são as duas asas sobre as quais a inteligência do homem pode subir às 
alturas, com as quais a alma humana pode progredir. Não é possível voar com apenas uma 
asa!” (`Abdu’l-Bahá, Paris Talks, pg. 143).

Podemos ver forças de integração e desintegração mudando nosso mundo. Para aproveitar os poderes das 
forças integradoras, precisamos nos comprometer com a investigação e a consulta e respeitar a ciência. 
Aqueles que lideram ou são liderados por egoísmo, interesses de curto prazo e pensamento divisivo estão 
chegando de mãos vazias e não são capazes de gerar soluções sustentáveis para esses problemas 
complexos. Aqueles que usam consistentemente ferramentas e sistemas científicos para agir em prol do 
bem comum estão nos ajudando a encontrar novos caminhos de progresso e soluções.
 
Quem são os verdadeiros heróis e líderes deste momento? Eles não são os cientistas que cooperam em 
todo o mundo, dedicados a encontrar uma cura e os médicos que arriscam suas vidas em hospitais? Eles 
não são os professores tentando criar novos programas para se adaptarem a todas as fases da crise? Eles 
não são os pais, as crianças fazendo sacrifícios astronômicos para proteger o coletor e o sistema de saúde 
de seu país do colapso?

“Os bahá’ís rejeitam a noção de que existe um conflito inerente entre ciência e religião, uma 
noção que se tornou predominante no discurso intelectual em um momento em que a própria 
concepção de cada sistema de conhecimento estava longe de ser adequada. A harmonia da 
ciência e da religião é um dos princípios fundamentais da fé bahá'í, que ensina que a religião, 
sem ciência, logo degenera em superstição e fanatismo, enquanto a ciência sem religião se 
torna apenas o instrumento do materialismo bruto. "Religião", de acordo com os escritos 
bahá'ís, é a expressão externa da realidade divina. Portanto, deve ser viva, vitalizada, 
comovente e progressiva.” 

“A ciência é a primeira emanação de Deus para o homem. Todas as coisas criadas incorporam 
a potencialidade da perfeição material, mas o poder da investigação intelectual e da aquisição 
científica é uma virtude superior, especializada apenas ao homem. Outros seres e organismos 
são privados dessa potencialidade e conquista.” https:// www.bahai.org/ beliefs/

Como instituição de ensino, podemos ver como o uso de sistemas científicos e baseados em evidências 
mitigou o sofrimento em algumas nações. Vimos que, onde a unidade e a colaboração predominam em 
uma sociedade, a vida de seus habitantes é agraciada com significado, propósito e esperança.
 
Nossa missão de educar os cidadãos do mundo que conhecem, amam e servem a humanidade nunca foi 
tão adequada. Esperamos que nossos alunos e a comunidade educacional reflitam sobre tudo o que essa 
pandemia tem para nos ensinar e promover os princípios que tornarão nossa vida melhor.

O outro aspecto fundamental é a integração das duas modalidades de aprendizagem, a fim de que o foco 
esteja no domínio dos padrões curriculares para o desempenho dos estudantes. Em qualquer uma das 
modalidades, o aluno aprenderá o conteúdo, as habilidades e as competências que fazem parte do 
currículo da disciplina e da série escolar. O objetivo principal é que ele adquira conhecimentos e 
capacidade esperadas para o bimestre e o ano.

A pandemia do coronavírus desencadeou uma revolução na educação: a partir de agora, 
a aprendizagem híbrida será a referência

“A mudança será permanente: a vida educacional não será mais presencial ou on-line, mas 
uma mistura de ambas. Seremos capazes de passar de uma modalidade para outra imediata, 
fluida e continuamente, muito além dos anos de escola, faculdade ou universidade. No mundo 
de hoje, todos somos obrigados a aprender e desaprender continuamente, e temos estruturas 
conceituais e ferramentas para isso. Instituições, diretores acadêmicos, professores ou 
estudantes que não conseguem se adaptar simplesmente não terão lugar no novo cenário.”
 - Dans Senior Contributor - Forbes



O que é o Aprendizado Híbrido? 
O Instituto Christensen define o aprendizado híbrido como um programa formal de educação em que um 
aluno

• aprende, em parte, on-line, com algum elemento de controle sobre tempo, local, caminho e / ou ritmo;

• aprende, em parte, em um local físico supervisionado, longe de casa; e

• em que as modalidades ao longo do processo em um curso ou disciplina estão conectadas para fornecer 
uma experiência integrada.

Não existe fórmula única para quanto tempo se deve gastar na instrução presencial e no aprendizado 
on-line. Depende da organização das atividades, dos métodos de avaliação e do melhor uso do tempo 
presencial em combinação com o tempo on-line.

As atividades on-line podem ser grande parte do processo de aprendizado, podendo variar de uma 
pequena porcentagem até 70%. Diversas características do aprendizado misto devem estar presentes 
para que ele seja chamado de “híbrido”, e não “complemento tecnológico”. O mais importante é o 
controle do aluno.

O controle do estudante está associado a envolvimento, autonomia e escolha. É a chave para o sucesso 
do aprendizado. O discente não estará apenas usando ferramentas digitais para tarefas, mas terá algum 
controle sobre o ritmo de seu trabalho. Por exemplo, em trabalho em sala de aula, o grupo geralmente faz 
a mesma atividade no mesmo tempo e ritmo. Quando um estudante está em um aprendizado híbrido, as 
atividades são integradas e relacionadas ao aprendizado em sala de aula, mas ele pode escolher quando 
e onde fazê-las e tomar decisões que personalizem esse aprendizado, considerando suas necessidades e 
habilidades.

A pandemia da Covid-19 está atrapalhando a vida de todos - nossa saúde, nossas normas sociais, nossa 
cultura e a economia. Este inimigo microscópico colocou toda a humanidade no mesmo "barco de risco" 
e nos manterá reféns até que prevaleçamos juntos contra ele e aprendamos a resolver os problemas que 
o causaram. 

Estamos começando a perceber o quão interconectado é o nosso mundo e que não apenas bens e serviços 
atravessam fronteiras. Outras crises globais interligadas, como mudança climática, pobreza, desigualdade 
social e guerra, também engoliram nosso mundo moderno.

Quais são as lições a serem aprendidas? Quais são as estratégias para emergir em direção a um futuro 
melhor? Essa pandemia está nos forçando a mudar o comportamento individual e coletivo de maneiras 
que nunca imaginamos. Não há respostas ou soluções fáceis. No entanto, princípios e valores podem 
iluminar nossa mente e nosso coração para nos mover firmemente em direção a um futuro esperançoso e 
promissor, versus um sofrimento prolongado.

Nossa missão e nossos valores proclamam que 'Somos um' e que a Terra é um só país, e a humanidade 
seus cidadãos. Empatia, compaixão e cuidado com a vida humana devem guiar nossas decisões, seja em 
casa ou nos níveis mais altos do governo. Como uma escola de inspiração bahá'í, estamos igualmente 
dedicados a promover as ciências e o serviço à humanidade.

Ciência e ética, aspectos acadêmicos e morais devem trabalhar juntos de forma integral para vencer esta 
batalha. Ciência e religião são facetas de uma realidade. Ciência e religião são as duas asas de um 
pássaro. Ambos devem ser igualmente fortes para o pássaro voar.

“Religião e ciência são as duas asas sobre as quais a inteligência do homem pode subir às 
alturas, com as quais a alma humana pode progredir. Não é possível voar com apenas uma 
asa!” (`Abdu’l-Bahá, Paris Talks, pg. 143).

Podemos ver forças de integração e desintegração mudando nosso mundo. Para aproveitar os poderes das 
forças integradoras, precisamos nos comprometer com a investigação e a consulta e respeitar a ciência. 
Aqueles que lideram ou são liderados por egoísmo, interesses de curto prazo e pensamento divisivo estão 
chegando de mãos vazias e não são capazes de gerar soluções sustentáveis para esses problemas 
complexos. Aqueles que usam consistentemente ferramentas e sistemas científicos para agir em prol do 
bem comum estão nos ajudando a encontrar novos caminhos de progresso e soluções.
 
Quem são os verdadeiros heróis e líderes deste momento? Eles não são os cientistas que cooperam em 
todo o mundo, dedicados a encontrar uma cura e os médicos que arriscam suas vidas em hospitais? Eles 
não são os professores tentando criar novos programas para se adaptarem a todas as fases da crise? Eles 
não são os pais, as crianças fazendo sacrifícios astronômicos para proteger o coletor e o sistema de saúde 
de seu país do colapso?

“Os bahá’ís rejeitam a noção de que existe um conflito inerente entre ciência e religião, uma 
noção que se tornou predominante no discurso intelectual em um momento em que a própria 
concepção de cada sistema de conhecimento estava longe de ser adequada. A harmonia da 
ciência e da religião é um dos princípios fundamentais da fé bahá'í, que ensina que a religião, 
sem ciência, logo degenera em superstição e fanatismo, enquanto a ciência sem religião se 
torna apenas o instrumento do materialismo bruto. "Religião", de acordo com os escritos 
bahá'ís, é a expressão externa da realidade divina. Portanto, deve ser viva, vitalizada, 
comovente e progressiva.” 

“A ciência é a primeira emanação de Deus para o homem. Todas as coisas criadas incorporam 
a potencialidade da perfeição material, mas o poder da investigação intelectual e da aquisição 
científica é uma virtude superior, especializada apenas ao homem. Outros seres e organismos 
são privados dessa potencialidade e conquista.” https:// www.bahai.org/ beliefs/

Como instituição de ensino, podemos ver como o uso de sistemas científicos e baseados em evidências 
mitigou o sofrimento em algumas nações. Vimos que, onde a unidade e a colaboração predominam em 
uma sociedade, a vida de seus habitantes é agraciada com significado, propósito e esperança.
 
Nossa missão de educar os cidadãos do mundo que conhecem, amam e servem a humanidade nunca foi 
tão adequada. Esperamos que nossos alunos e a comunidade educacional reflitam sobre tudo o que essa 
pandemia tem para nos ensinar e promover os princípios que tornarão nossa vida melhor.

Aprendizado
Híbrido

O outro aspecto fundamental é a integração das duas modalidades de aprendizagem, a fim de que o foco 
esteja no domínio dos padrões curriculares para o desempenho dos estudantes. Em qualquer uma das 
modalidades, o aluno aprenderá o conteúdo, as habilidades e as competências que fazem parte do 
currículo da disciplina e da série escolar. O objetivo principal é que ele adquira conhecimentos e 
capacidade esperadas para o bimestre e o ano.

A pandemia do coronavírus desencadeou uma revolução na educação: a partir de agora, 
a aprendizagem híbrida será a referência

“A mudança será permanente: a vida educacional não será mais presencial ou on-line, mas 
uma mistura de ambas. Seremos capazes de passar de uma modalidade para outra imediata, 
fluida e continuamente, muito além dos anos de escola, faculdade ou universidade. No mundo 
de hoje, todos somos obrigados a aprender e desaprender continuamente, e temos estruturas 
conceituais e ferramentas para isso. Instituições, diretores acadêmicos, professores ou 
estudantes que não conseguem se adaptar simplesmente não terão lugar no novo cenário.”
 - Dans Senior Contributor - Forbes
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Estamos começando a perceber o quão interconectado é o nosso mundo e que não apenas bens e serviços 
atravessam fronteiras. Outras crises globais interligadas, como mudança climática, pobreza, desigualdade 
social e guerra, também engoliram nosso mundo moderno.

Quais são as lições a serem aprendidas? Quais são as estratégias para emergir em direção a um futuro 
melhor? Essa pandemia está nos forçando a mudar o comportamento individual e coletivo de maneiras 
que nunca imaginamos. Não há respostas ou soluções fáceis. No entanto, princípios e valores podem 
iluminar nossa mente e nosso coração para nos mover firmemente em direção a um futuro esperançoso e 
promissor, versus um sofrimento prolongado.

Nossa missão e nossos valores proclamam que 'Somos um' e que a Terra é um só país, e a humanidade 
seus cidadãos. Empatia, compaixão e cuidado com a vida humana devem guiar nossas decisões, seja em 
casa ou nos níveis mais altos do governo. Como uma escola de inspiração bahá'í, estamos igualmente 
dedicados a promover as ciências e o serviço à humanidade.

Ciência e ética, aspectos acadêmicos e morais devem trabalhar juntos de forma integral para vencer esta 
batalha. Ciência e religião são facetas de uma realidade. Ciência e religião são as duas asas de um 
pássaro. Ambos devem ser igualmente fortes para o pássaro voar.

“Religião e ciência são as duas asas sobre as quais a inteligência do homem pode subir às 
alturas, com as quais a alma humana pode progredir. Não é possível voar com apenas uma 
asa!” (`Abdu’l-Bahá, Paris Talks, pg. 143).

Podemos ver forças de integração e desintegração mudando nosso mundo. Para aproveitar os poderes das 
forças integradoras, precisamos nos comprometer com a investigação e a consulta e respeitar a ciência. 
Aqueles que lideram ou são liderados por egoísmo, interesses de curto prazo e pensamento divisivo estão 
chegando de mãos vazias e não são capazes de gerar soluções sustentáveis para esses problemas 
complexos. Aqueles que usam consistentemente ferramentas e sistemas científicos para agir em prol do 
bem comum estão nos ajudando a encontrar novos caminhos de progresso e soluções.
 
Quem são os verdadeiros heróis e líderes deste momento? Eles não são os cientistas que cooperam em 
todo o mundo, dedicados a encontrar uma cura e os médicos que arriscam suas vidas em hospitais? Eles 
não são os professores tentando criar novos programas para se adaptarem a todas as fases da crise? Eles 
não são os pais, as crianças fazendo sacrifícios astronômicos para proteger o coletor e o sistema de saúde 
de seu país do colapso?

“Os bahá’ís rejeitam a noção de que existe um conflito inerente entre ciência e religião, uma 
noção que se tornou predominante no discurso intelectual em um momento em que a própria 
concepção de cada sistema de conhecimento estava longe de ser adequada. A harmonia da 
ciência e da religião é um dos princípios fundamentais da fé bahá'í, que ensina que a religião, 
sem ciência, logo degenera em superstição e fanatismo, enquanto a ciência sem religião se 
torna apenas o instrumento do materialismo bruto. "Religião", de acordo com os escritos 
bahá'ís, é a expressão externa da realidade divina. Portanto, deve ser viva, vitalizada, 
comovente e progressiva.” 

“A ciência é a primeira emanação de Deus para o homem. Todas as coisas criadas incorporam 
a potencialidade da perfeição material, mas o poder da investigação intelectual e da aquisição 
científica é uma virtude superior, especializada apenas ao homem. Outros seres e organismos 
são privados dessa potencialidade e conquista.” https:// www.bahai.org/ beliefs/

Como instituição de ensino, podemos ver como o uso de sistemas científicos e baseados em evidências 
mitigou o sofrimento em algumas nações. Vimos que, onde a unidade e a colaboração predominam em 
uma sociedade, a vida de seus habitantes é agraciada com significado, propósito e esperança.
 
Nossa missão de educar os cidadãos do mundo que conhecem, amam e servem a humanidade nunca foi 
tão adequada. Esperamos que nossos alunos e a comunidade educacional reflitam sobre tudo o que essa 
pandemia tem para nos ensinar e promover os princípios que tornarão nossa vida melhor.



A pandemia da Covid-19 está atrapalhando a vida de todos - nossa saúde, nossas normas sociais, nossa 
cultura e a economia. Este inimigo microscópico colocou toda a humanidade no mesmo "barco de risco" 
e nos manterá reféns até que prevaleçamos juntos contra ele e aprendamos a resolver os problemas que 
o causaram. 

Estamos começando a perceber o quão interconectado é o nosso mundo e que não apenas bens e serviços 
atravessam fronteiras. Outras crises globais interligadas, como mudança climática, pobreza, desigualdade 
social e guerra, também engoliram nosso mundo moderno.

Quais são as lições a serem aprendidas? Quais são as estratégias para emergir em direção a um futuro 
melhor? Essa pandemia está nos forçando a mudar o comportamento individual e coletivo de maneiras 
que nunca imaginamos. Não há respostas ou soluções fáceis. No entanto, princípios e valores podem 
iluminar nossa mente e nosso coração para nos mover firmemente em direção a um futuro esperançoso e 
promissor, versus um sofrimento prolongado.

Nossa missão e nossos valores proclamam que 'Somos um' e que a Terra é um só país, e a humanidade 
seus cidadãos. Empatia, compaixão e cuidado com a vida humana devem guiar nossas decisões, seja em 
casa ou nos níveis mais altos do governo. Como uma escola de inspiração bahá'í, estamos igualmente 
dedicados a promover as ciências e o serviço à humanidade.

Ciência e ética, aspectos acadêmicos e morais devem trabalhar juntos de forma integral para vencer esta 
batalha. Ciência e religião são facetas de uma realidade. Ciência e religião são as duas asas de um 
pássaro. Ambos devem ser igualmente fortes para o pássaro voar.

“Religião e ciência são as duas asas sobre as quais a inteligência do homem pode subir às 
alturas, com as quais a alma humana pode progredir. Não é possível voar com apenas uma 
asa!” (`Abdu’l-Bahá, Paris Talks, pg. 143).

Podemos ver forças de integração e desintegração mudando nosso mundo. Para aproveitar os poderes das 
forças integradoras, precisamos nos comprometer com a investigação e a consulta e respeitar a ciência. 
Aqueles que lideram ou são liderados por egoísmo, interesses de curto prazo e pensamento divisivo estão 
chegando de mãos vazias e não são capazes de gerar soluções sustentáveis para esses problemas 
complexos. Aqueles que usam consistentemente ferramentas e sistemas científicos para agir em prol do 
bem comum estão nos ajudando a encontrar novos caminhos de progresso e soluções.
 
Quem são os verdadeiros heróis e líderes deste momento? Eles não são os cientistas que cooperam em 
todo o mundo, dedicados a encontrar uma cura e os médicos que arriscam suas vidas em hospitais? Eles 
não são os professores tentando criar novos programas para se adaptarem a todas as fases da crise? Eles 
não são os pais, as crianças fazendo sacrifícios astronômicos para proteger o coletor e o sistema de saúde 
de seu país do colapso?
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“Os bahá’ís rejeitam a noção de que existe um conflito inerente entre ciência e religião, uma 
noção que se tornou predominante no discurso intelectual em um momento em que a própria 
concepção de cada sistema de conhecimento estava longe de ser adequada. A harmonia da 
ciência e da religião é um dos princípios fundamentais da fé bahá'í, que ensina que a religião, 
sem ciência, logo degenera em superstição e fanatismo, enquanto a ciência sem religião se 
torna apenas o instrumento do materialismo bruto. "Religião", de acordo com os escritos 
bahá'ís, é a expressão externa da realidade divina. Portanto, deve ser viva, vitalizada, 
comovente e progressiva.” 

“A ciência é a primeira emanação de Deus para o homem. Todas as coisas criadas incorporam 
a potencialidade da perfeição material, mas o poder da investigação intelectual e da aquisição 
científica é uma virtude superior, especializada apenas ao homem. Outros seres e organismos 
são privados dessa potencialidade e conquista.” https:// www.bahai.org/ beliefs/

Como instituição de ensino, podemos ver como o uso de sistemas científicos e baseados em evidências 
mitigou o sofrimento em algumas nações. Vimos que, onde a unidade e a colaboração predominam em 
uma sociedade, a vida de seus habitantes é agraciada com significado, propósito e esperança.
 
Nossa missão de educar os cidadãos do mundo que conhecem, amam e servem a humanidade nunca foi 
tão adequada. Esperamos que nossos alunos e a comunidade educacional reflitam sobre tudo o que essa 
pandemia tem para nos ensinar e promover os princípios que tornarão nossa vida melhor.



• É importante proteger a si e aos outros.

• Sempre lavem as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos.

• Evitem tocar seus olhos, nariz e boca.

• Se usarem telefone celular, relógio ou óculos, desinfectem-nos diariamente.

• Vocês estudarão em grupos menores.

• Fiquem a 1 metro de distância de seus amigos e professores.

• Evitem o contato físico como apertos de mão, abraços e beijos.

• Se vocês tiverem sintomas de resfriado, fiquem em casa.

• Se vocês ficarem doentes, receberão um teste do COVID e deverão ir para casa.

• Para entrar no campus, vocês deverão ter um kit de higiene pessoal contendo álcool em gel e três 
máscaras adicionais para trocar quando necessário.

• Vocês devem usar o uniforme da Escola e sapatos fechados.

• Vocês devem higienizar as mãos antes de entrar nas salas e de sair delas.

• Suas mochilas devem ser laváveis   e resistentes ao spray de álcool, pois serão higienizadas todos os 
dias. A Escola recomenda que tragam seus pertences em uma sacola plástica ou estojo.

• Vocês devem levar sua garrafa pessoal de água.

• Vocês não devem compartilhar materiais.

• Vocês terão uma programação e horários diferentes para chegada, saída e refeições.

Orientações
para Alunos

Os alunos devem entender os seguintes pontos:

A pandemia da Covid-19 está atrapalhando a vida de todos - nossa saúde, nossas normas sociais, nossa 
cultura e a economia. Este inimigo microscópico colocou toda a humanidade no mesmo "barco de risco" 
e nos manterá reféns até que prevaleçamos juntos contra ele e aprendamos a resolver os problemas que 
o causaram. 

Estamos começando a perceber o quão interconectado é o nosso mundo e que não apenas bens e serviços 
atravessam fronteiras. Outras crises globais interligadas, como mudança climática, pobreza, desigualdade 
social e guerra, também engoliram nosso mundo moderno.

Quais são as lições a serem aprendidas? Quais são as estratégias para emergir em direção a um futuro 
melhor? Essa pandemia está nos forçando a mudar o comportamento individual e coletivo de maneiras 
que nunca imaginamos. Não há respostas ou soluções fáceis. No entanto, princípios e valores podem 
iluminar nossa mente e nosso coração para nos mover firmemente em direção a um futuro esperançoso e 
promissor, versus um sofrimento prolongado.

Nossa missão e nossos valores proclamam que 'Somos um' e que a Terra é um só país, e a humanidade 
seus cidadãos. Empatia, compaixão e cuidado com a vida humana devem guiar nossas decisões, seja em 
casa ou nos níveis mais altos do governo. Como uma escola de inspiração bahá'í, estamos igualmente 
dedicados a promover as ciências e o serviço à humanidade.

Ciência e ética, aspectos acadêmicos e morais devem trabalhar juntos de forma integral para vencer esta 
batalha. Ciência e religião são facetas de uma realidade. Ciência e religião são as duas asas de um 
pássaro. Ambos devem ser igualmente fortes para o pássaro voar.

“Religião e ciência são as duas asas sobre as quais a inteligência do homem pode subir às 
alturas, com as quais a alma humana pode progredir. Não é possível voar com apenas uma 
asa!” (`Abdu’l-Bahá, Paris Talks, pg. 143).

Podemos ver forças de integração e desintegração mudando nosso mundo. Para aproveitar os poderes das 
forças integradoras, precisamos nos comprometer com a investigação e a consulta e respeitar a ciência. 
Aqueles que lideram ou são liderados por egoísmo, interesses de curto prazo e pensamento divisivo estão 
chegando de mãos vazias e não são capazes de gerar soluções sustentáveis para esses problemas 
complexos. Aqueles que usam consistentemente ferramentas e sistemas científicos para agir em prol do 
bem comum estão nos ajudando a encontrar novos caminhos de progresso e soluções.
 
Quem são os verdadeiros heróis e líderes deste momento? Eles não são os cientistas que cooperam em 
todo o mundo, dedicados a encontrar uma cura e os médicos que arriscam suas vidas em hospitais? Eles 
não são os professores tentando criar novos programas para se adaptarem a todas as fases da crise? Eles 
não são os pais, as crianças fazendo sacrifícios astronômicos para proteger o coletor e o sistema de saúde 
de seu país do colapso?

“Os bahá’ís rejeitam a noção de que existe um conflito inerente entre ciência e religião, uma 
noção que se tornou predominante no discurso intelectual em um momento em que a própria 
concepção de cada sistema de conhecimento estava longe de ser adequada. A harmonia da 
ciência e da religião é um dos princípios fundamentais da fé bahá'í, que ensina que a religião, 
sem ciência, logo degenera em superstição e fanatismo, enquanto a ciência sem religião se 
torna apenas o instrumento do materialismo bruto. "Religião", de acordo com os escritos 
bahá'ís, é a expressão externa da realidade divina. Portanto, deve ser viva, vitalizada, 
comovente e progressiva.” 

“A ciência é a primeira emanação de Deus para o homem. Todas as coisas criadas incorporam 
a potencialidade da perfeição material, mas o poder da investigação intelectual e da aquisição 
científica é uma virtude superior, especializada apenas ao homem. Outros seres e organismos 
são privados dessa potencialidade e conquista.” https:// www.bahai.org/ beliefs/

Como instituição de ensino, podemos ver como o uso de sistemas científicos e baseados em evidências 
mitigou o sofrimento em algumas nações. Vimos que, onde a unidade e a colaboração predominam em 
uma sociedade, a vida de seus habitantes é agraciada com significado, propósito e esperança.
 
Nossa missão de educar os cidadãos do mundo que conhecem, amam e servem a humanidade nunca foi 
tão adequada. Esperamos que nossos alunos e a comunidade educacional reflitam sobre tudo o que essa 
pandemia tem para nos ensinar e promover os princípios que tornarão nossa vida melhor.



Entendam as informações básicas sobre a COVID-19, incluindo sintomas e complicações, como é 
transmitida e como prevenir a transmissão. Aprendam em fontes confiáveis, como os boletins da 
UNICEF, OMS e Ministério da Saúde.

Cuidado com informações falsas e rumores que circulam de boca em boca, redes sociais ou mensagens 
telefônicas.

Ensinem a seus filhos bons hábitos de higiene respiratória e das mãos, tanto na Escola quanto em 
outros lugares. Lavem as mãos com freqüência, cubram a tosse ou espirrem com o cotovelo flexionado 
ou com um lenço de papel, joguem o lenço imediatamente na lata de lixo e não toquem nos olhos, boca 
ou nariz se as mãos não estiverem bem-lavadas.

Em caso de doença
• Se o aluno estiver doente ou apresentar sintomas de gripe, mantenham-no em casa e informem a 
Escola sobre sua ausência e os sintomas apresentados;
• Se um aluno ficar doente durante o horário escolar, receberá um teste da COVID-19 e deverá ir para 
casa.
• Se a família tiver um caso confirmado do vírus, informe a Escola.

Por favor, lembrem-se
• Respeitem o distanciamento social.
• Ajudem o aluno a preparar seu kit pessoal com máscaras adicionais e álcool em gel.
• Os pais e visitantes terão acesso apenas aos blocos administrativos. O acesso a ambos os campi 
permanecerá restrito para garantir a segurança.
• Os horários serão diferentes. Verifiquem se têm informações atualizadas.
• Apoiem seu filho, mantendo-o informado e ajudando-o a entender novas rotinas escolares.

Orientações
para Pais

Mantenham-se informado e compartilhem informações.

A pandemia da Covid-19 está atrapalhando a vida de todos - nossa saúde, nossas normas sociais, nossa 
cultura e a economia. Este inimigo microscópico colocou toda a humanidade no mesmo "barco de risco" 
e nos manterá reféns até que prevaleçamos juntos contra ele e aprendamos a resolver os problemas que 
o causaram. 

Estamos começando a perceber o quão interconectado é o nosso mundo e que não apenas bens e serviços 
atravessam fronteiras. Outras crises globais interligadas, como mudança climática, pobreza, desigualdade 
social e guerra, também engoliram nosso mundo moderno.

Quais são as lições a serem aprendidas? Quais são as estratégias para emergir em direção a um futuro 
melhor? Essa pandemia está nos forçando a mudar o comportamento individual e coletivo de maneiras 
que nunca imaginamos. Não há respostas ou soluções fáceis. No entanto, princípios e valores podem 
iluminar nossa mente e nosso coração para nos mover firmemente em direção a um futuro esperançoso e 
promissor, versus um sofrimento prolongado.

Nossa missão e nossos valores proclamam que 'Somos um' e que a Terra é um só país, e a humanidade 
seus cidadãos. Empatia, compaixão e cuidado com a vida humana devem guiar nossas decisões, seja em 
casa ou nos níveis mais altos do governo. Como uma escola de inspiração bahá'í, estamos igualmente 
dedicados a promover as ciências e o serviço à humanidade.

Ciência e ética, aspectos acadêmicos e morais devem trabalhar juntos de forma integral para vencer esta 
batalha. Ciência e religião são facetas de uma realidade. Ciência e religião são as duas asas de um 
pássaro. Ambos devem ser igualmente fortes para o pássaro voar.

“Religião e ciência são as duas asas sobre as quais a inteligência do homem pode subir às 
alturas, com as quais a alma humana pode progredir. Não é possível voar com apenas uma 
asa!” (`Abdu’l-Bahá, Paris Talks, pg. 143).

Podemos ver forças de integração e desintegração mudando nosso mundo. Para aproveitar os poderes das 
forças integradoras, precisamos nos comprometer com a investigação e a consulta e respeitar a ciência. 
Aqueles que lideram ou são liderados por egoísmo, interesses de curto prazo e pensamento divisivo estão 
chegando de mãos vazias e não são capazes de gerar soluções sustentáveis para esses problemas 
complexos. Aqueles que usam consistentemente ferramentas e sistemas científicos para agir em prol do 
bem comum estão nos ajudando a encontrar novos caminhos de progresso e soluções.
 
Quem são os verdadeiros heróis e líderes deste momento? Eles não são os cientistas que cooperam em 
todo o mundo, dedicados a encontrar uma cura e os médicos que arriscam suas vidas em hospitais? Eles 
não são os professores tentando criar novos programas para se adaptarem a todas as fases da crise? Eles 
não são os pais, as crianças fazendo sacrifícios astronômicos para proteger o coletor e o sistema de saúde 
de seu país do colapso?

“Os bahá’ís rejeitam a noção de que existe um conflito inerente entre ciência e religião, uma 
noção que se tornou predominante no discurso intelectual em um momento em que a própria 
concepção de cada sistema de conhecimento estava longe de ser adequada. A harmonia da 
ciência e da religião é um dos princípios fundamentais da fé bahá'í, que ensina que a religião, 
sem ciência, logo degenera em superstição e fanatismo, enquanto a ciência sem religião se 
torna apenas o instrumento do materialismo bruto. "Religião", de acordo com os escritos 
bahá'ís, é a expressão externa da realidade divina. Portanto, deve ser viva, vitalizada, 
comovente e progressiva.” 

“A ciência é a primeira emanação de Deus para o homem. Todas as coisas criadas incorporam 
a potencialidade da perfeição material, mas o poder da investigação intelectual e da aquisição 
científica é uma virtude superior, especializada apenas ao homem. Outros seres e organismos 
são privados dessa potencialidade e conquista.” https:// www.bahai.org/ beliefs/

Como instituição de ensino, podemos ver como o uso de sistemas científicos e baseados em evidências 
mitigou o sofrimento em algumas nações. Vimos que, onde a unidade e a colaboração predominam em 
uma sociedade, a vida de seus habitantes é agraciada com significado, propósito e esperança.
 
Nossa missão de educar os cidadãos do mundo que conhecem, amam e servem a humanidade nunca foi 
tão adequada. Esperamos que nossos alunos e a comunidade educacional reflitam sobre tudo o que essa 
pandemia tem para nos ensinar e promover os princípios que tornarão nossa vida melhor.



• Proteger a si mesmos e aos outros.

• Usar máscaras no trabalho e instruir os alunos a usá-las na sala de aula e no ambiente escolar.

• Notificar o Coordenador se tiverem sintomas de resfriado.

• Respeitar o distanciamento social e ficar a 1 metro de distância de estudantes e demais pessoas.

• Evitar contato físico: apertos de mão, beijos e abraços.

• Lavar sempre as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos.

• Usar sapatos fechados, enquanto estiverem na Escola.

• Higienizar as mãos com álcool em gel após atender a cada aluno que precisar de contato direto.

• Evitar tocar olhos, nariz e boca.

• Manter ambientes bem-ventilados.

• Limpar telefone celular, relógio e óculos diariamente.

• Ao entrar no campus, tenham um kit de higiene pessoal contendo álcool em gel e três máscaras 
adicionais para trocar quando necessário.

• Fazer o teste da COVID-19 que a Escola fornecerá antes de retornar ao trabalho.

• Higienizar as mãos antes de entrar nas salas e de sair delas.

Orientações
para Equipe

Os funcionários devem proceder ao seguinte.

A pandemia da Covid-19 está atrapalhando a vida de todos - nossa saúde, nossas normas sociais, nossa 
cultura e a economia. Este inimigo microscópico colocou toda a humanidade no mesmo "barco de risco" 
e nos manterá reféns até que prevaleçamos juntos contra ele e aprendamos a resolver os problemas que 
o causaram. 

Estamos começando a perceber o quão interconectado é o nosso mundo e que não apenas bens e serviços 
atravessam fronteiras. Outras crises globais interligadas, como mudança climática, pobreza, desigualdade 
social e guerra, também engoliram nosso mundo moderno.

Quais são as lições a serem aprendidas? Quais são as estratégias para emergir em direção a um futuro 
melhor? Essa pandemia está nos forçando a mudar o comportamento individual e coletivo de maneiras 
que nunca imaginamos. Não há respostas ou soluções fáceis. No entanto, princípios e valores podem 
iluminar nossa mente e nosso coração para nos mover firmemente em direção a um futuro esperançoso e 
promissor, versus um sofrimento prolongado.

Nossa missão e nossos valores proclamam que 'Somos um' e que a Terra é um só país, e a humanidade 
seus cidadãos. Empatia, compaixão e cuidado com a vida humana devem guiar nossas decisões, seja em 
casa ou nos níveis mais altos do governo. Como uma escola de inspiração bahá'í, estamos igualmente 
dedicados a promover as ciências e o serviço à humanidade.

Ciência e ética, aspectos acadêmicos e morais devem trabalhar juntos de forma integral para vencer esta 
batalha. Ciência e religião são facetas de uma realidade. Ciência e religião são as duas asas de um 
pássaro. Ambos devem ser igualmente fortes para o pássaro voar.

“Religião e ciência são as duas asas sobre as quais a inteligência do homem pode subir às 
alturas, com as quais a alma humana pode progredir. Não é possível voar com apenas uma 
asa!” (`Abdu’l-Bahá, Paris Talks, pg. 143).

Podemos ver forças de integração e desintegração mudando nosso mundo. Para aproveitar os poderes das 
forças integradoras, precisamos nos comprometer com a investigação e a consulta e respeitar a ciência. 
Aqueles que lideram ou são liderados por egoísmo, interesses de curto prazo e pensamento divisivo estão 
chegando de mãos vazias e não são capazes de gerar soluções sustentáveis para esses problemas 
complexos. Aqueles que usam consistentemente ferramentas e sistemas científicos para agir em prol do 
bem comum estão nos ajudando a encontrar novos caminhos de progresso e soluções.
 
Quem são os verdadeiros heróis e líderes deste momento? Eles não são os cientistas que cooperam em 
todo o mundo, dedicados a encontrar uma cura e os médicos que arriscam suas vidas em hospitais? Eles 
não são os professores tentando criar novos programas para se adaptarem a todas as fases da crise? Eles 
não são os pais, as crianças fazendo sacrifícios astronômicos para proteger o coletor e o sistema de saúde 
de seu país do colapso?

“Os bahá’ís rejeitam a noção de que existe um conflito inerente entre ciência e religião, uma 
noção que se tornou predominante no discurso intelectual em um momento em que a própria 
concepção de cada sistema de conhecimento estava longe de ser adequada. A harmonia da 
ciência e da religião é um dos princípios fundamentais da fé bahá'í, que ensina que a religião, 
sem ciência, logo degenera em superstição e fanatismo, enquanto a ciência sem religião se 
torna apenas o instrumento do materialismo bruto. "Religião", de acordo com os escritos 
bahá'ís, é a expressão externa da realidade divina. Portanto, deve ser viva, vitalizada, 
comovente e progressiva.” 

“A ciência é a primeira emanação de Deus para o homem. Todas as coisas criadas incorporam 
a potencialidade da perfeição material, mas o poder da investigação intelectual e da aquisição 
científica é uma virtude superior, especializada apenas ao homem. Outros seres e organismos 
são privados dessa potencialidade e conquista.” https:// www.bahai.org/ beliefs/

Como instituição de ensino, podemos ver como o uso de sistemas científicos e baseados em evidências 
mitigou o sofrimento em algumas nações. Vimos que, onde a unidade e a colaboração predominam em 
uma sociedade, a vida de seus habitantes é agraciada com significado, propósito e esperança.
 
Nossa missão de educar os cidadãos do mundo que conhecem, amam e servem a humanidade nunca foi 
tão adequada. Esperamos que nossos alunos e a comunidade educacional reflitam sobre tudo o que essa 
pandemia tem para nos ensinar e promover os princípios que tornarão nossa vida melhor.


