
 
 

 
 

Curitiba, 18 de maio de 2020. 
 

Carta aos Pais 

Estimadas Famílias! 

Este é um novo tempo. Tempo em que a casa virou nosso refúgio. Tempo em que os 

encontros são separados por uma tela. Tempo em que o básico se tornou imprescindível. Tempo 

em que parar é, paradoxalmente, sinônimo de avançar. 

E mesmo a distância, é possível perceber uma escola viva e em profundo poder de 

transformação.  

Estamos em atividades diferenciadas há 60 dias. Cada estratégia estabelecida ou 

orientação partilhada foram relevantes para conduzirmos as escolas, com professores e alunos, em 

espaços diferentes, porém com os mesmos propósitos. A primeira ação, antes de entrarmos em 

isolamento, foi a organização de atividades e continuidade dos objetos de estudos, em seus 

respectivos Componentes Curriculares, para sinalizarmos aos nossos educandos e familiares, que 

mesmo distantes, a escola iria continuar, mas por caminhos virtuais. 

Muitas adaptações foram necessárias, mudamos e estamos nos esforçando para fazer o 

melhor por você e para você.  

Nós nos reorganizamos para dar continuidade às aulas pelas plataformas da Microsoft, 

garantindo informação por canais, até então, pouco explorados. 

O Serviço de Comunicação, por meio do nosso Portal, Redes Sociais, WhatsApp Business 

e E-mails, levou a cada lar, importantes orientações, para a condução das famílias nesse novo 

caminho, sempre balizadas em decretos e diretrizes colocados pelas esferas: municipal, estadual e 

federal.   

Oferecemos suporte aos Serviços Pedagógicos para uma adaptação plena da nova 

modalidade não presencial, sem perder a qualidade. 

Esse tempo foi de aprofundamento para toda a Rede, ampliando os conhecimentos sobre 

Carisma e ao mesmo tempo, mantendo seu foco no auxílio às famílias e educandos... O SOP – 

Serviço de Orientação Pedagógica, trabalha exaustivamente na adaptação plena da nova 

modalidade a distância, contribuindo para que a qualidade seja mantida e planejamentos sejam 

seguidos sob uma nova perspectiva. Professores, mais do que nunca, protagonistas ao levar a 

informação e reflexão a cada casa, deixando de lado toda e qualquer timidez que uma câmera 

pudesse lhe trazer, pois para eles, missão dada, é missão cumprida... e quanta criatividade, quanta 

destreza escondida... O SIS – Serviço de Integração Social,cuidadoso no acolhimento e 

ensinamento sobre a cooperação e olhar atento à frequência de cada um de nossos educandos; o 

SOE - Serviçode Orientação Educacional, persistente nas orientações de uma nova organização 

de estudos e a manutenção da equidade de aprendizagem; a Biblioteca Escolar, mantendo vivo o 

gosto pela leitura, recomendando livros e contando histórias; as Tecnologias Educacionais atuando 

como professores no auxílio às famílias e aprendendo também com as formações online sobre a 

Cultura Maker.  

Toda a consolidação deste intenso trabalho se deu por meio das Redes Sociais, WhatsApp 

Business, E-mails, Portal da Rede, Tutoriais, Aulas gravadas, Chat Teams, Canais do Stream, 

Podcasts, Fóruns Online, Vídeo Conferências, ferramentas que comprovaram que o virtual também 

tem seu valor. O que torna este virtual, aliado ou vilão, são seus objetivos e participação de cada 

um dos envolvidos.  



Todos esses canais foram relevantes para tentarmos chegar até as famílias de forma 

assertiva e, porque não dizer, quase que presencial.  Todas essas estratégias foram conduzidas 

por orientações de textos, tutoriais, posts, para educandos e familiares, professores e Equipe 

Pedagógica, estimulando a participação e assim, passo a passo, delegando autonomia e usufruindo 

desse momento de forma positiva e produtiva. 

O Serviço de Pastoral continuou sendo apoio às famílias, ensinando que a esperança, a fé 

e o acolhimento são essenciais para a vida; como alicerce de nossos valores, com suas 

intervenções e orações diárias, por meio de áudios, fez chegar aos lares das famílias do SAGRADO 

a esperança do Coração de Jesus. 

Além disso, os Serviços Administrativos atuaram como nunca no extenuante cotidiano de 

atender cada família em suas necessidades. Esses serviços, nos bastidores, operam em cada 

situação familiar, acolhendo, escutando, analisando, com novas formas de trabalho que pedem 

novos conhecimentos... todos participantes ativos, no exaustivo cotidiano de orientar e guiar cada 

família... muitas vezes terapeutas na escuta de cada obstáculo enfrentado por elas. 

Desse modo, cada serviço em seu contexto confirma que: nada pode parar a 

EDUCAÇÃO! 

Nós, do SAGRADO, muitas vezes deixamos de lado que dia é, qual hora marca no relógio 

e nos dedicamos a esboçar ideias, pensar em cada detalhe, executar um planejamento pensando 

na melhor forma de ensinar. 

A crença numa educação baseada em valores não muda. Não há pandemia que altere a 

paixão pelo aprender, evoluir, crescer de cada menino e menina que pela porta da sala de aula um 

dia entrou. Assim, para o 2º trimestre que se inicia, estamos propondo algumas atividades 

diferenciadas para cada nível: 

 Live das Turmas: em dias e horários fixos com os professores. 

 Sagrado Kids: uma diversão para a Educação Infantil, às 4ª feiras às 10h30. 

 Sagrado Discoveries: um programa de construções e descobertas para o 

Ensino Fundamental I, às 5ª feiras às 10h30. 

 Sagrado Games: um torneio de videogames para os educandos do Ensino 

Fundamental II e Ensino Médio, às 3ª feiras (PS4) e 5ª feiras (Xbox), das 17h às 19h, com 

o jogo Fifa 2020. 

 Aulão em Live - Sagrado: para os educandos do Ensino Médio, às 6ª feiras 

(22 e 29/05), das 18h às 20h. 

 Interdisciplinaridade em foco: para os educandos do Ensino Médio, 

Literatura e Cinema, às 4ª feiras às 18h. 

 Sagrado Revisão: para os educandos do Ensino Fundamental (4º ao 9º ano) 

e Ensino Médio,  aulas disponíveis no site da Rede.   

 

Neste momento, a sala de aula por enquanto é em casa. Que bom ter a porta de sua casa 

aberta para quem acredita que tudo vai passar e estamos fazendo o melhor possível.  

Nas realidades mais difíceis, nas piores crises, seja nas salas de aula ou telas dos 

computadores e celulares, nós sempre estaremos prontos para ENSINAR. 

 

SAGRADO – Rede de Educação. Forte nos Resultados, Competente na Formação. 

 

Atenciosamente, 
 

SAGRADO – Rede de Educação 
 

 


