
 

 

Curitiba, abril de 2020. 

 
Comunicação Pedagógica 01 

 

Aos Pais e/ou Responsáveis Legais 

 

 

A pandemia COVID-19 gerou uma atmosfera de grande complexidade e insegurança 

nos profissionais da educação, nos educandos de todos os níveis de ensino e nas famílias. O 

SAGRADO – Rede de Educação tem acompanhado diariamente todos os impactos sociais e 

principalmente educacionais, que afetam diretamente as famílias em sua organização, bem 

como no processo de aprendizagem de nossos educandos que não pode ser interrompido. 

Assim, ante esse ambiente abstruso, o SAGRADO – Rede de Educação tem dedicado 

todos os esforços para encontrar as medidas mais coerentes com o objetivo de atender todos 

os educandos e famílias neste momento de crise. Compreendemos de forma empática todos 

os questionamentos existentes, mas tenham certeza de que o nosso caminhar está respaldado 

na responsabilidade e respeito a toda comunidade escolar.  

 

Seguem, abaixo, algumas medidas tomadas pela Gestão Pedagógica do SAGRADO – Rede 

de Educação: 

 

Calendário escolar 2020 

O SAGRADO – Rede de Educação tem se comunicado semanalmente com os órgãos federais, 

estaduais e municipais, com o objetivo de estar atualizado nas decisões relativas ao calendário. 

Nosso respaldo é legal no que concerne esse assunto, o importante é ressaltar que ninguém 

será prejudicado com diminuição de carga horária a partir do retorno das aulas. Todas as 

reposições serão realizadas como determina a legislação e, principalmente, o respeito e a 

responsabilidade que sempre tivemos com a comunidade escolar. 

 

Atividades Semanais (on-line) 

Esse trabalho já foi iniciado na primeira semana de isolamento social, por meio das atividades 

disponibilizadas durante todo o período de quarentena, organizadas semanalmente. O corpo 

docente do SAGRADO – Rede de Educação, mediante orientações da equipe pedagógica, 

procedeu com postagens de atividades para que o processo de aprendizagem de nossos 

educandos não fosse interrompido. Assim, estas atividades estão relacionadas aos objetos de 

estudo que serão revisados no retorno às aulas presenciais.  

 

Gravação de Aulas (Educação on-line) 

Outro trabalho importante que está sendo realizado é a gravação de aulas com o objetivo de 

manter o contato dos educandos com explicações acerca dos objetos de estudo. O corpo 

docente está gravando vídeos curtos com as explicações necessárias dos objetos de estudo 

que os educandos perderam, bem como daqueles que irão perder neste tempo de isolamento 

social. Importante ressaltar que esse formato tem relação direta com a aprendizagem contínua. 

 

 

 

 



Tecnologias Educacionais 

Nos últimos anos o SAGRADO – Rede de Educação está em um processo de inserção de 

tecnologias educacionais para todos os níveis de ensino (Educação Infantil ao Ensino Médio). 

Desta forma, nas próximas semanas serão disponibilizados e-mails da Microsoft para todos os 

nossos educandos, em todos os níveis. Para a Educação Infantil e Ensino Fundamental - anos 

iniciais - fica a cargo dos pais e/ou responsáveis legais o auxílio para a utilização da conta e, 

para demais níveis, os educandos já estão acostumados à sua funcionalidade. 

Inúmeras ferramentas serão disponibilizadas aos educandos mediante acesso à Microsoft 

Education, as ferramentas que pertencem ao pacote Office 365, bem como acesso à nuvem 

com espaço ilimitado pelo OneDrive. Desta maneira, os pais e/ou responsáveis legais e 

educandos, terão acesso aos vídeos das aulas gravadas pelos educadores, bem como as 

atividades. 

 

Plataformas - Materiais Didáticos 

Todo o material didático (SM e FTD) adquirido pelas famílias, dispõe de acesso às plataformas 

digitais com o objetivo de aumentar o alcance da aprendizagem dos nossos educandos. Deste 

modo, é importante que, além de assistir (várias vezes) as aulas gravadas pelos educadores e 

realizar as atividades propostas pelos mesmos, os educandos acessem as plataformas digitais. 

Esse processo garante que todos, mesmo diante do isolamento social, estejam atualizados com 

os objetos de estudos que serão revistos no retorno as aulas presenciais. 

 

Atividades de Casa - Quarentena 

Muitas famílias têm se mostrado aflitas com o volume de materiais disponibilizados pela equipe 

pedagógica e sentem-se perdidos em como abordar os objetos de estudos com seus filhos. 

Ressalta-se que o maior intuito na preparação destes materiais é em relação ao vínculo com 

os estudos e para que nossos educandos não percam suas rotinas. Em relação aos educandos 

da Educação Infantil e Fundamental I, a presença de um adulto para guiá-los é essencial; já 

para os educandos do Fundamental II e Ensino Médio, os mesmos devem criar seus 

cronogramas e realizar as atividades com autonomia. As atividades de casa são flexíveis; como 

pais, não devemos exigir que as crianças e jovens permaneçam estudando com uma carga 

horária similar ao do ambiente escolar. É o momento de apoiarmos com estas novas 

metodologias. 

 

O SAGRADO - Rede de Educação continuará atento às atualizações relacionadas ao 

Covid-19, no que tange às decisões educacionais, comprometido em manter todos os 

envolvidos sempre informados por meio das mídias sociais. 

Convidamos a todos a intensificamos nossas orações ao Sagrado Coração de Jesus, 

por intercessão da Bem-Aventurada Clélia Merloni, nossa Fundadora, por todas as pessoas 

que sofrem as consequências desta pandemia. 

 Que, neste tempo de quarentena, o Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça 

resplandecer o Seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti; o Senhor sobre ti levante o Seu 

rosto e te dê a paz (Números 6, 24-26).  

 
Atenciosamente,  

 
Ir. Luciane Taffarel Gomes 
Rafael Fernando B. de Lima 
Gestão Pedagógica 

SAGRADO – Rede de Educação 
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