
 

 
  

 

 

 

 

Prezados (as), 

Nós da Educatio estamos acompanhando os acontecimentos por conta do COVID-19.  

Em primeiro lugar ressaltamos que todos precisam fazer a sua parte e seguir as 

recomendações da OMS.  

A partir dessas recomendações e para diminuir a propagação do vírus as instituições de 

ensino suspenderam as aulas, mas podem oferecer aulas online. 

Inclusive, esta semana, será publicada uma portaria em que o MEC autoriza a substituição 

por 30 dias, prorrogáveis, de aulas presenciais pela modalidade a distância. 

Segundo o MEC, esta  ação tem caráter excepcional e valerá enquanto durar a situação de 

emergência de saúde pública.  

A adesão por parte das instituições é voluntária e nós da Educatio estamos preparados para 

auxiliar as instituições de ensino a implantar, em caráter emergencial, estas aulas, 

minimizando os impactos pedagógicos e financeiros para a IES. 

Vale lembrar que todo o trabalho deve ser feito de maneira responsável, validado pela 

legislação e bem documentado, como qualquer prática pedagógica nas instituições. 

Pensando nisso, nós estamos oferecendo um serviço acessível e rápido para que possa 

aplicar de imediato na sua IES através da mentoria.  

A mentoria é realizada conforme a necessidade e demanda da IES.  

São reuniões virtuais com duração de uma hora. Em uma reunião de uma hora é possível 

fazer um levantamento das necessidades da IES e já dar soluções que podem ser aplicadas 

pela própria instituição. 

Caso a IES sinta necessidade ou queira um maior acompanhamento, na primeira reunião, em 

conjunto, definimos um plano de ação e o número de mentorias necessárias, que podem ser 

semanais ou mensais. 

Oferecemos também as IES um serviço de Coordenação de implantação do sistema para 

oferecer as aulas presenciais remotamente e Coordenação para Metodologias Ativas, tudo 

online e remoto. 

Se preferir, entre em contato conosco por telefone, e-mail ou WhatsApp para dúvidas e saber 

como podemos te ajudar. 

Equipe Educatio 


