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 Tivemos um ano de 2020 de extremo desafio e enormes obstáculos. Durante o período de 
suspensão das a�vidades presenciais, es�vemos solidários às famílias e aos alunos, enfrentando 
essa pandemia, que alterou a ro�na de todo o mundo. Toda a equipe pedagógica e de professores, 
em união, estruturaram o mais completo programa de aulas online ao vivo e de acompanhamento 
pedagógico, garan�ndo aos nossos alunos a mais alta qualidade de ensino, que é nossa marca 
registrada há 25 anos.

 Se para cada jornada, o primeiro passo é o mais importante. Estamos de braços abertos para 
cada família, para cada aluno e para a toda comunidade escolar. Nossa certeza é de que este ano 
será extraordinário, com inúmeras novas experiências, de muito aprendizado e, ao final de 2021, 
estaremos mergulhados em grandes resultados.

Prezada família GGE

1.HISTÓRICO

1.1. Introdução

 Chegamos em 2021. Mesmo diante de tantas incertezas, estamos confiantes neste novo ano 
e alegres pela retomada da nossa ro�na, mesmo que ainda de forma adaptada, pois o sorriso e a 
alegria dos nossos alunos é o que nos contagia. Poder iniciar o ano le�vo com a presença de todos os 
alunos (veteranos e ingressos em 2021) nos dá a certeza de que será mais um capítulo da história 
dos nossos alunos e também a superação de mais um obstáculo importante de ser superado em 
nossa história. Em 2021, o Colégio GGE completa 25 anos de existência, construímos nossa história 
oferecendo qualidade de ensino, afeto e acima de tudo, a oportunidade de nossos alunos 
realizarem seus sonhos. Qualquer que seja este sonho.

#Juntos somos mais fortes
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 Passado o período de férias escolares, que antecipou e revisou conteúdos, os estudantes já 
estavam habituados às ferramentas e prontos para mais um desafio: assis�r a aulas inéditas 
ministradas pela equipe de docentes que é referência em Pernambuco. Nesse novo momento do 
PAP, a par�r de 4 de maio, a ro�na de estudos passou a valer tanto quanto aulas presenciais, e, por 
isso, o GGE preparou uma estrutura para ajudar pais e alunos no suporte pedagógico dessa nova 
fase do ensino remoto, não presencial. 

1.2. Ações realizadas pelo Colégio GGE – Projeto PAP 

 A pandemia da Covid-19 impôs mudanças no sistema educacional de todo o mundo. Em 
Pernambuco, as aulas presenciais foram suspensas desde março. Nesse momento, o Colégio GGE 
par�u na frente e criou, em tempo recorde, o Programa de Assistência Pedagógica GGE (PAP), para 
oferecer um suporte pedagógico aos alunos da Educação Infan�l ao Pré-Enem. Ainda no mês de 
março/2020, o GGE produziu uma série de conteúdos audiovisuais, tais como videoaulas, podcasts, 
listas de exercícios resolvidos, orientações pedagógicas para estudos, entre outras informações 
fundamentais para garan�r que o processo de ensino-aprendizagem con�nuasse acontecendo 
durante o período inicial de paralisação. O programa contou ainda com o apoio da equipe 
mul�disciplinar do GGE, que dispõe de psicólogos, nutricionistas e preparadores �sicos, que 
produziram dicas de bem-estar, habilidades socioemocionais, alimentação e exercícios �sicos para 
manter as crianças e jovens saudáveis, �sica e emocionalmente, para encarar o período de 
quarentena.

 

 Mesmo com a antecipação das férias escolares para o mês de abril, o Sistema GGE de Ensino 
con�nuou com as a�vidades do PAP GGE, que entrou em sua segunda fase com a�vidades 
pedagógicas que buscavam representar da forma mais fiel possível o horário escolar presencial 
para que não houvesse prejuízo na ro�na de aprendizagem dos alunos, bem como para manter o 
contato dos alunos com seus professores, coordenadores, psicólogos e demais profissionais da 
equipe pedagógica. Os alunos e os familiares receberam uma programação de aulas online (AO 
VIVO), com os horários definidos, e, diariamente, precisaram ingressar em sua sala virtual, onde 
puderam encontrar com seus colegas de série, professores e equipe pedagógica. As aulas online 
(AO VIVO) envolveram mais de uma centena de profissionais, entre professores, coordenadores e 
gestores, que foram capacitados por uma equipe de apoio e começaram a interagir todos os dias, 
online e ao vivo, com os alunos. 
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Ÿ Complemento às aulas tradicionais com projetos de ensino pautados pela leveza e ludicidade 

Ÿ Ampliação do suporte e acompanhamento do desempenho dos estudantes 

 Conforme a Resolução 03/2020 do Conselho Estadual de Educação, a equipe GGE preparou 
uma programação de aulas que contemplou todos os alunos GGE, desde os mais jovens, da 
Educação Infan�l, até aqueles do Pré-Enem. Em todos os segmentos de ensino, as aulas do PAP 
foram conduzidas por três eixos: 

Ÿ Manutenção da carga horária regular por meio de plataformas online (ao vivo) 

 Dessa forma, os alunos puderam optar por mergulhar no universo das expressões de 
talentos musicais e corporais, da culinária, do debate e da oratória, e da estratégia que é inerente a 
um jogo de xadrez. Em um período bastante delicado para a humanidade, foram convocados a 
refle�r sobre diversos aspectos sociais, polí�cos e econômicos, sempre permeados pela cidadania e 
pela é�ca. Puderam conversar sobre afeto por animais de es�mação, aprender a acalmar a mente 
com técnicas da atenção presente (mindfulness). Tudo isso para, cada vez mais, estarem aptos a 
lidar com a nova realidade que se apresenta. 

 Além da matriz de aulas online, o Colégio GGE desenvolveu projetos extraordinários que vão 
muito além da grade tradicional de ensino. Além de estudar Geografia, Matemá�ca, História e 
disciplinas socioemocionais, os estudantes �veram à disposição um cardápio de a�vidades ele�vas 
do projeto Outbox Learning, pensado para trazer leveza e contribuir com a humanização do ensino. 

 Com a proximidade da retomada das aulas presenciais, uma nova fase do PAP foi posta em 
prá�ca, cuja etapa primordial neste processo foi a verificação da aprendizagem dos alunos durante 
o período de aulas remotas. O obje�vo era iden�ficar como o conteúdo foi absorvido e onde estão 
as dificuldades dos estudantes. Com este diagnós�co, a escola pôde traçar o plano de abordagem 
do conteúdo e a necessidade de revisão dos assuntos no retorno das aulas no formato híbrido 
(aulas presenciais e aulas remotas simultaneamente).
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 Durante todo o período em que as aulas presenciais foram suspensas, vivemos um momento 
de muita união e adaptação, criando uma nova dinâmica no processo de ensino-aprendizagem. 

  Agradecemos imensamente às famílias por todo o apoio e parceria que nos ajudaram a 
construir o mais completo projeto pedagógico de Pernambuco. Juntos sempre ficamos! O mais 
importante é con�nuarmos nesse caminho de preparar nossos alunos para a vida, oferecendo 
todas as ferramentas para realizarem seus sonhos.

 Tanto os pais quanto os alunos �veram acesso aos relatórios completos de desempenho, por 
meio do Sistema de Gestão Pedagógica V4, com o qual já estão familiarizados, e recebem um plano 
personalizado com base em suas necessidades individuais. Além disso, o estudante teve acesso a 
vídeos com a resolução das questões em que encontrou dificuldades durante o simulado. 

 Para os Ensinos Fundamental 2 e Médio, as avaliações foram realizadas através do Exame de 
Verificação de Aprendizagem (EVA), ferramenta que faz parte do Sistema GGE de Ensino e que foi 
adaptada para o formato online, e pelo Simulado Online. As questões respondidas pelos alunos 
foram desenvolvidas por uma banca de professores com base nos exercícios do material didá�co. 
Através dessa inicia�va, a equipe pedagógica do Colégio GGE pôde acompanhar o desempenho dos 
alunos em cada conteúdo programá�co previsto no planejamento bimestral e oferecer relatórios 
de desempenho individuais por turma, série, unidade de ensino, disciplina e professor. 

 De acordo com o sócio-diretor do Colégio GGE, Herbetes de Hollanda, agora na fase da 
retomada gradual das aulas, é preciso entender como o aluno se encontra, tanto do ponto de vista 
pedagógico quanto do lado emocional. “Oferecemos os conteúdos, mas houve realidades 
diferentes. Então, alunos têm diferentes níveis de aprendizagem. Temos que iden�ficar onde estão 
as lacunas para sermos cirúrgicos na retomada com revisões e complementos do ensino “, explica. 
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 Com a parada forçada das aulas, uma nova realidade precisou ser criada, sendo necessárias 
muitas adaptações e assimilações, sempre levando em consideração a adversa situação enfrentada 
por todos. Tendo isso em vista, o Colégio GGE através do Programa de Apoio Pedagógico (PAP), 
evoluiu e trouxe consigo uma das premissas básicas da educação: a avaliação. Contudo, para se 
avaliar, u�lizamos de mais dois elementos norteadores que demonstram a intenção e a direção do 
que iremos verificar, tudo aquilo que foi planejado para cada etapa, ao que chamamos de currículo, 
além da estratégia de ensino u�lizada pelos docentes, recém ajustada à nova realidade.   É com 
base nesses pilares cíclicos que avaliamos e que elaboramos propostas de intervenção, sejam elas 
através de ações individuais ou de projetos pedagógicos.

 Assim, para novos tempos, novas aulas, novas estratégias e novos olhares sobre as 
avaliações, que precisam ir além das notas, necessitamos buscar o resgate das dificuldades criadas. 
Conforme Resolução nº 5 do CNE, “Sugere-se [...] desenvolvam instrumentos avalia�vos que podem 
subsidiar o trabalho das escolas e dos professores, tanto no período de realização de a�vidades 
pedagógicas não presenciais como no retorno às aulas presenciais...", par�ndo desta necessidade, 
e como senso comum entre as principais autoridades em educação, a maior preocupação da escola,

                                                                                                                     

 

2. AVALIAÇÕES DIAGNÓTICAS

 Com a pandemia da Covid-19 e com a consequente “quarentena”, colocando em casa 
milhões de pessoas por todo o planeta, a educação foi peça fundamental para a execução do 
distanciamento social, visto que a frequência escolar de crianças e adolescentes foi encarada como 
um potencial vetor de disseminação da doença.

 É natural, ao se tratar de uma mudança de paradigma educacional se fazer a indagação: 
existe mesmo aprendizagem no ensino remoto? Ao que pudemos constatar que além de viável, ela 
transcende o aprendizado regular, fazendo com que o aluno lance mão de uma série de estratégias 
virtuais para aprender. Agora, a tela do computador ou do celular passa a ser o palco da 
aprendizagem, foco principal das aulas e local do apoio necessário junto ao professor, seja 
resolvendo exercícios ou �rando dúvidas, sempre no ambiente seguro e de alta qualidade, 
acompanhados pela equipe pedagógica do Colégio GGE.             

 Vale ressaltar que mesmo vivendo um momento com muito mais adversidades que 
facilidades, a experiência está servindo para fortalecer o protagonismo do aluno, oportunidade em 
que muitos perceberam que são agentes com papel único e fundamental na sua aprendizagem. O 
período também trouxe consigo a grande e di�cil reestruturação familiar em casa, a qual se 
transformou em escola, escritório, centro de entretenimento e academia, forçando todos a 
reestruturarem suas ro�nas em um ambiente extremamente disputado. Em especial a escola, que 
agora entrou em casa e exigiu dos pais um olhar mais atento à disciplina dos estudantes, à ro�na de 
estudos, à interação nas aulas, dentre outros cuidados essenciais à formação dos alunos. 
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 A par�r dos resultados ob�dos, vamos dar início ao Projeto de Resgate Pedagógico com 
aqueles que apresentaram dificuldades na referida avaliação.

3.  RESGATE PEDAGÓGICO

 Para tal, dividimos a nossa abordagem pedagógica em três olhares muito importantes para o 
acompanhamento dos alunos e do trabalho com os conteúdos.

3.1. Acompanhamento da Coordenação Pedagógica

 Diante de tais sinalizações, a coordenação pedagógica terá liberdade para combinar com o 
professor a criação de momentos específicos para retomadas de conteúdos, propostas de 
exercícios de revisão ou outras estratégias que julgarem per�nentes. Todas com foco centrado na 
aprendizagem dos alunos.

 Concluídas as avaliações diagnós�cas da aprendizagem, a equipe pedagógica do Colégio 
GGE lançará mão da oferta de um olhar mais direcionado para seus alunos no que tange o 
desempenho pedagógico. Será preciso considerar que o aproveitamento dos alunos é individual e 
par�cular e, com o ensino remoto, nem todos puderam usufruir das a�vidades propostas como 
gostariam ou como era o esperado. Assim, é muito importante que, como o retorno às a�vidades 
presenciais, todos os alunos consigam perceber alterna�vas de resgatar qualquer perda 
pedagógica que possa ter ocorrido durante esse período de suspensão das a�vidades presenciais.

 

 A par�r desse olhar, o Colégio GGE recebeu os alunos em 2021 com a aplicação da Avaliação 
Diagnós�ca, a�vidade que teve como obje�vo mensurar o desempenho pedagógico dos alunos, de 
todas as séries do Ensino Fundamental 1, nos conteúdos estruturantes das disciplinas de Português 
e Matemá�ca. 

neste momento, é com a qualidade do aprendizado dos alunos, deixando a quan�ficação e os 
compara�vos de desempenhos em papel coadjuvante.

 A atuação da coordenação pedagógica é essencial na ar�culação aluno x professor x 
aprendizagem. Por isso, nesse momento de retomada, a comunicação com o professor será 
essencial sobretudo no levantamento dos conteúdos mais relevantes para serem resgatados com 
os alunos, sejam aqueles que não foram trabalhados na modalidade remota ou mesmo aqueles que 
foram vistos, mas que precisam ser revistos presencialmente porque requerem uma outra 
abordagem. Para isso, as avaliações diagnós�cas serão grande fonte de informação e orientação e 
servirão como guia para condução desse trabalho pedagógico.
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3.2. Acompanhamento da Coordenação Forma�va

 Importante destacarmos que, com a experiência do ensino online, alguns momentos 
poderão ser realizados também de forma remota, caso professor e coordenação pedagógica 
julguem ser adequado, mas, certamente, com tudo o que vivenciamos, para os Ensinos 
Fundamental e Médio, as propostas híbridas são tendências que vieram para ficar.

 
 O acompanhamento da Coordenação Forma�va, nesse período, será muito importante e 
agregador para o favorecimento da desenvoltura pedagógica dos alunos, pois além do olhar sobre o 
cuidado com as habituais regras de convivência no ambiente escolar, o coordenador forma�vo 
agregará o olhar a respeito do cumprimento de todas as novas regras de convivência do “novo 
normal” das escolas e, por isso, ficará responsável por controlar o número de alunos no ambiente 
escolar, inibindo a formação de aglomerações, trabalhando a conscien�zação da necessidade de 
higienização constante das mãos, reforçando sobre o uso da máscara e lembrando sobre a 
necessidade de troca ao longo do dia. Ou seja, a coordenação forma�va terá a responsabilidade de 
estar alerta para todos esses cuidados que se tornaram essenciais à convivência em cole�vidade e 
que prezam pela saúde de cada um dos nossos alunos. Nesse sen�ndo, é importante lembrar que 
todas essas ações dependerão de um grande sen�mento de cole�vidade e empa�a, desenvolvido 
pela colaboração dos alunos e pais, que deverão se engajar no respeito às novas normas de 
funcionamento do Colégio.

 Durante o desenvolvimento desse acompanhamento, naturalmente, as equipes forma�vas 
estarão atentas ao olhar individualizado, buscando compreender as realidades individuais de cada 
aluno e, sempre que possível, abrindo um espaço para escuta e para o processo de conscien�zação. 
Entendemos que, diante de tanto tempo de afastamento da convivência social, será comum o 
desejo de transgressão a algumas regras de distanciamento e o diálogo e a conscien�zação serão 
norteadoras para o processo de internalização dos novos hábitos.
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ü Apoio da Equipe Pedagógica
Todos passamos por grandes mudanças na ro�na domés�ca e profissional e, nesse grupo, estão 
inseridos os profissionais, que também precisam de um apoio e requerem um olhar muito 
cuidadoso sobre cada um. Dessa forma, o SOEP também atuará na escuta e acolhimento dos 
profissionais do Colégio GGE.

ü Nosso Novo Espaço de Socialização
Nos Ensinos Fundamental e Médio, iniciaremos as a�vidades presenciais com uma divisão na 
turma: um grupo online e outro presencial. Então, es�mularemos momentos de interação e 
relacionamento desses grupos – o que está na escola e o que está em casa - promovendo uma nova 
experiência nessa modalidade híbrida e propondo o experimento sobre novas formas de relacionar 
com a turma que se apresenta num novo formato.

3.3. Acompanhamento do Serviço de Orientação Educacional e 
Psicológica – SOEP

 A pandemia evidenciou a necessidade de cuidarmos da nossa saúde mental. Em um 
momento onde todos sen�ram sua saúde �sica ameaçada e a melhor maneira de controlar a 
disseminação foi o isolamento, muitos anseios, medos e temores passaram a nos acompanhar. 
Pensando nesse panorama, o SOEP promoverá várias ações de acompanhamento e acolhimento 
dos nossos alunos e familiares, dentre elas: mento sobre novas formas de relacionar com a turma 
que se apresenta num novo formato.

ü Escuta e Acolhimento Individual

ü Vamos Conversar?

Diante do cenário atual, o SOEP con�nua o seu trabalho de acolhimento e escuta individual de toda 
a comunidade escolar. Alunos e familiares serão convidados pelo SOEP ou poderão solicitar 
agendamento com os profissionais do setor para um atendimento de escuta e orientação. Toda a 
equipe do SOEP ficará atenta e, percebendo alguma necessidade adicional entrará em contato, 
imediatamente, com a família e/ou com o aluno.

De forma periódica, O SOEP promoverá, em sala de aula, momentos de reflexão e de roda de 
conversa abordando temas que contemplem a reflexão sobre nossas a�tudes de antes e durante a 
pandemia, visando ao entendimento do fato vivenciado e às estratégias possíveis a serem adotadas 
diante de cada situação.



10

3.3. Aulas de Suporte à Aprendizagem 

 Como diferencial e enriquecimento do projeto pedagógico desenvolvido no ano de 
2020, que aconteceu remotamente em quase sua totalidade, o Resgate Pedagógico trabalhará 
os conteúdos estruturantes de Língua Portuguesa e Matemá�ca* com alunos que sinalizaram 
na Avaliação Diagnós�ca a necessidade de um suporte específico. Assim, os professores 
trabalharão os conteúdos numa abordagem teórica e também com propostas de exercícios 
específicos, desenvolvidos exclusivamente para o projeto. As aulas do Resgate Pedagógico, 
para o Ensino Fundamental 1, acontecerão duas vezes por semana, presencialmente, com 
horários dis�ntos para cada turma.

* Em função da necessidade específica do processo de Alfabe�zação, o resgate pedagógico
para os alunos dos 1º anos será exclusivamente de Língua Portuguesa.

Língua Portuguesa
& Matemá�ca

2x Vezes
Por Semana Presencialmente

 A equipe de professores do Colégio GGE, a par�r do desempenho ob�do pelos alunos 
nas Avaliações Diagnós�cas, elencaram conteúdos estruturantes, ou seja, os conhecimentos 
de grande amplitude, que iden�ficam e organizam os campos de estudo de uma disciplina 
escolar, considerados fundamentais para o objeto de estudo, que serão contemplados em cada 
série para retomar com os alunos, em nova abordagem, no decorrer das aulas do projeto.

4.O TRABALHO COM CONTEÚDOS ESTRUTURANTES

 Assim, desenvolveremos um planejamento à parte, diferente do que será trabalhado 
nas turmas regulares, que terá como obje�vo específico sanar qualquer defasagem 
pedagógica que possa ter ocorrido no decorrer de 2020.
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4.1. Conteúdos Estruturantes por série

SÉRIE LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA

1º ANO

Sons da letra g;

Sons da letra f;
Sons da letra v;
Sons da letra c

Sílabas;
Formação de palavras;
Formação de frases;

Sons da letra t;

Leitura e interpretação.

Sons da letra d;

Sons das letras  b/c/ç/d/f/g/j/l/m/n/p/r/s/t/v

Obs.: Em função da necessidade específica do 
processo de Alfabetização, o resgate 
pedagógico para os alunos dos 1º anos será 
exclusivamente de Língua Portuguesa.

2º ANO Letras maiúsculas e minúsculas
Uso do c e ç
Ordem alfabética

Singular e plural
Frase e pontuação
Sílaba e divisão silábica

Encontros consonantais e dígrafos

Triplo
Dobro

Centenas, dezenas e unidades
Ideias de multiplicação

Ideias de divisão

3º ANO
Frases;
Uso dos sinais de pontuação;
Separação de sílabas;
Uso dos acentos agudo e circunflexo;
Classificação das sílabas;
Completar palavras;

Texto e interpretação de texto;

Aglutinação;

Antecessor e sucessor com números até 999;

Ideias de multiplicação;

Formação de unidade, dezena e centena;
Composição e decomposição;

Adição sem troca;
Subtração sem troca;
Situações problemas de adição e subtração;

Ideias de divisão.

4º ANO

Estética do texto

Substantivos

Ordem alfabética
Divisão silábica Grafia - Ortografia

Adjetivos
Interpretação textual 2 aulas

Divisão: situações-problema;

Adição e subtração: aprofundamento do uso dos 
algoritmos;

Multiplicação: resolução de problemas;
Divisão: compreensão das ideias da divisão;
Divisão: exata e não exata;

Frações: ideia de fração como parte de um todo.

Multiplicação:  significados da multiplicação;
Multiplicação: algoritmo usual

5º ANO

Ÿ Leitura e interpretação textual 
(exercitar interpretação de textos de 
diferentes gêneros);

Substantivos (definição, classificação e 
formação);

Ÿ Pronomes (definição e classificação- 
pessoais, possessivos, 
demonstrativos;

Ÿ Treinos ortográficos com regras de 
ortografia diversas.

Ÿ Adjetivos e locução adjetiva;

Ÿ Verbos (definição, tempos, modos, 
conjugações);

Multiplicação: algoritmo usual e múltiplos de um 
número natural

Divisão: compreensão do significado de 
divisores de um número natural;

Divisão: situações-problema.

Divisão: retomada dos significados/ 
compreensão das ideias da divisão;

Multiplicação: resolução de problemas;

Frações: ideia de fração como parte de um todo.

Adição e subtração: aprofundamento do uso dos 
algoritmos;
Multiplicação: retomada dos significados da 
multiplicação;
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5.PARCERIA ESCOLA-FAMÍLIA

 É com muita sa�sfação que anunciamos nosso Plano de Resgate Pedagógico, a concre�zação do cuidado e do 

primor pedagógico em todas as nossas ações desde que nasceu o Colégio GGE.  Além desse cuidado, é fundamental 

salientarmos que sabemos o quanto contamos com a Família GGE nessa parceria de credibilidade e incen�vo às ações 

de nosso colégio e ao desempenho de nossos alunos. Entendemos que essa parceria é o grande segredo do nosso 

sucesso. 

 

 O úl�mo ano foi di�cil e de muitos aprendizados para todos nós. Conseguimos dar vida ao nosso projeto 

pedagógico, à distância, adaptamos aulas, ações, avaliações e, sobretudo, adaptamos a forma como transmi�mos o 

amor aos nossos alunos, mas entendemos também que a vivência presencial sempre será muito importante e fará a 

diferença no desenvolvimento e crescimento de todos nós. 

 Sabemos que podemos contar com vocês para enfrentarmos juntos mais esta nova etapa de vitória contra a 

Covid-19 e também para apoiar “nossos filhos” nesse suporte pedagógico, transmi�ndo-lhes confiança, 

tranquilidade e segurança de que todas as dificuldades serão superadas. Não é à toa o slogan do Colégio GGE – 

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES. Estamos juntos e somos ainda mais fortes por isso. Contem consoco!

 Queremos salientar que, como ins�tuição de educação, sabemos da grande responsabilidade que temos 

diante desse “Novo Normal”, por isso não poupamos esforços para a elaboração de um plano de retomada às 

a�vidades presenciais denso, consistente e, sobretudo, muito bem respaldado pelo Hospital Albert Einstein – SP, pela 

Infecto Associados do Recife e pela CIA Consultores, ins�tuições que, em suas áreas de atuação, carregam o respaldo 

necessário para elaboração de todos os protocolos sanitários que o momento exige.

 Aproveitamos para agradecer às famílias a confiança em nosso projeto pedagógico, que tem alcançado 

resultados sólidos durante estes 25 anos do Colégio GGE. Reforçamos que iniciamos este ano le�vo de 2021 ainda 

mais convictos e seguros do nosso papel nesse novo fazer educacional.

Obrigado, Família GGE


