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Após mais de seis me-
ses de atividades exclusiva-
mente remotas, o Colégio Next
está pronto para retomar, com
segurança, a modalidade pre-
sencial. Luiz Claudio Carva-
lho, mantenedor da instituição,
e Wagner Checon, diretor ge-
ral, concederam ao JI uma en-
trevista sobre o assunto.

Dizem que o mundo
nunca mais será o mesmo no
pós-pandemia, especialmen-
te no que se refere à biossegu-
rança. Qual a sua opinião a
respeito?

Luiz Claudio Carva-
lho: Acredito que vão ocorrer
mudanças duradouras sim,
talvez não tão profundas
como a gente tende a pensar
agora, mas algumas coisas
devem permanecer. Um exem-
plo é o do uso de máscaras.
Até pouco tempo nós estra-
nhávamos as imagens de habi-
tantes de países asiáticos
como o Japão, a Coreia e ou-
tros utilizando máscaras em
público, achávamos que este
tipo de respeito pela coletivi-
dade nunca seria adotado por
aqui. Acredito que muitos irão
adotar este hábito, com bene-
fícios para todos: este ano, em
todo o hemisfério Sul, o nú-
mero de casos de gripe no in-
verno foi muito inferior ao
normal, como consequência
destas medidas de proteção.
As escolas podem desempe-
nhar um papel importante na
consolidação destes novos e
saudáveis hábitos, desde que
sejam apoiadas pelas famílias.

A escola, como insti-
tuição, sairá mais fortalecida
desta experiência?

Luiz Claudio Carva-
lho: O ensino remoto foi uma
grande dificuldade para todos
mas também uma grande ex-
periência, permitiu às escolas,

Retomando o dia a dia, mas com toda a segurança

Luiz Claudio Carvalho

Wagner Checon

professores, alunos e famílias
exercitar um novo olhar sobre
a educação. Os pais tiveram
uma oportunidade única de
acompanhar o trabalho dos
professores, suas dificuldades
e desafios. Tiveram que viver
compulsoriamente a realidade
de não poder contar com pelo
menos parte dos seus serviços.
Acredito que disso resultou
uma valorização, uma apreci-
ação maior deste trabalho por
parte das famílias. Alunos e
professores, por sua vez, fo-
ram obrigados a reexaminar
seus métodos de trabalho.
Muitas das novidades que co-
locaram em prática vão conti-
nuar a ter espaço quando da
retomada das atividades pre-
senciais.

A súbita mudança na
dinâmica de ensino, de pre-
sencial para 100% online nos
últimos meses, trouxe uma sé-
rie de desafios. Professores e
alunos estão sabendo superá-
los?

Luiz Claudio Carva-
lho: Melhor do que se pode-
ria esperar, na minha opinião.
É claro que cada aluno e cada

professor teve diferentes bar-
reiras a superar, dependendo
de suas disciplinas e dos recur-
sos que já manejavam antes da
pandemia. Existem histórias
incríveis de criatividade e re-
siliência de professores e alu-
nos, que encontraram manei-
ras brilhantes para seguir en-
sinando e aprendendo.

Um dos grandes dife-
renciais do Next é o investi-
mento constante em tecnolo-
gia de ensino. Isso colaborou
para que o processo de adap-
tação às aulas remotas fosse
mais rápido e tranquilo?

Luiz Claudio Carva-
lho: Para o Next, a pandemia
foi um grande problema a ser
superado mas também uma
oportunidade de validação de
seus métodos de trabalho. A
disponibilidade de equipa-
mentos para alunos e profes-
sores e a familiaridade de to-
dos com estes equipamentos
nos permitiu oferecer, desde o
início das atividades remotas,
em 18/03, uma resposta mui-
to rápida e eficaz ao desafio.
Muita coisa nova teve que ser
aprendida e colocada em práti-

ca, mas nós tínhamos uma base
muito sólida de onde partir.

É claro que a presença
física do aluno na escola é
fundamental na sua sociali-
zação, mas a experiência com
a modalidade remota, no
Next, tem se revelado muito
positiva. Isso poderá resultar
em maior inclusão do ensino
a distância no dia a dia?

Luiz Claudio Carva-
lho: Se não do ensino à distân-
cia propriamente dito, alguns
de seus métodos e ferramen-
tas. A comunicação digital en-
tre professores e alunos, o re-
gistro de tarefas e muitos ou-
tros recursos tiveram oportu-
nidade de mostrar a sua utili-
dade e praticidade. Não há
dúvida que o convívio presen-
cial é uma parte muito impor-
tante da experiência dos alu-
nos, sem dizer que é o que a
maior parte deles mais valori-
za na escola. Mas ter os meios
para aprender e ensinar, mes-

mo quando este convívio não
é possível, é sem dúvida uma
grande vantagem.

Na sua opinião, qual a
lição mais valiosa que a pan-
demia irá deixar?

Luiz Claudio Carva-
lho: Acho que é uma lição de
solidariedade, de que existem
problemas, os mais importan-
tes na verdade, que ou resol-
vemos todos juntos ou sim-
plesmente não resolvemos.
Para a educação, foi motivo
para uma grande valorização,
ficou ainda mais evidente o
quanto ela faz diferença no
destino de cada um de nós.

O que o Next tem feito
para promover a segurança
sanitária quando do retorno
às aulas presenciais?

Wagner Checon: Reali-
zamos treinamentos para os
profissionais que trabalharão
diretamente com as crianças e
para o staf administrativo. Ad-

quirimos EPIs para toda a
equipe de colaboradores, pro-
cedemos à sinalização com
ênfase nas instruções de dis-
tanciamento e reorganizamos
os espaços coletivos, em ob-
servância às normas sanitári-
as. Criamos ainda uma carti-
lha orientadora para funcioná-
rios, fornecedores, alunos e
pais, detalhando de forma prá-
tica os protocolos adotados.
Realizamos ainda outros in-
vestimentos. Só em dispensers
de álcool em gel, o Next dis-
ponibilizará um total de 43,
colocados em vários pontos da
escola.

A grande área verde é
marca registrada do Colégio
Next. Em que medida ela pode
contribuir para uma retoma-
da saudável das aulas presen-
ciais?

Wagner Checon: Mes-
mo antes da pandemia, áreas
verdes e instalações amplas
sempre foram utilizadas como
espaços diferenciados de
aprendizado no Next. Elas
contribuirão muito para uma
retomada segura das ativida-
des, pelo menor risco de con-
taminação que proporcionam.
Com maior área disponível, a
observância do distanciamen-
to é facilitada.

A volta da modalidade
presencial está prevista para
breve. Ela será opcional ou
obrigatória?

Wagner Checon: Para
que os pais sintam-se mais tran-
quilos e seguros, em um primei-
ro momento serão oferecidas as
opções pelo retorno à modali-
dade presencial ou a continui-
dade do ensino remoto. Na for-
ma presencial, o retorno se dará
de forma escalonada, com ati-
vidades em alguns dias e horá-
rios da semana.


