
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curitiba, 25 de janeiro de 2021 
 

Comunicação Pedagógica 01 

 
 
 
Prezados Pais e/ou Responsáveis Legais! 

 
 

Estamos começando um novo ano, e assim desejamos que “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). 

O ano letivo de 2021 inicia com a esperança da vacina, mas, infelizmente, 

também com a permanência da pandemia do COVID-19. Mantemos fortalecido o objetivo 

de continuarmos o processo de ensino com qualidade, porém de forma consciente e 

responsável, respondendo às legislações vigentes, ao Protocolo de Responsabilidade 

Sanitária e Social, bem como outras normas aplicáveis ao exercício das atividades. Assim 

como, de acordo com o Parecer nº 19, do Conselho Nacional de Educação (CNE), que 

estende até 31 de dezembro de 2021 a permissão para atividades remotas no ensino 

básico e superior em todo o país. 

Desta forma, frente às evidentes necessidades da situação atual, acreditamos que 

a inserção de novas metodologias seja a melhor maneira de enfrentar os possíveis 

problemas que estão por vir. A partir da normalização das aulas em 2021, o SAGRADO 

– Rede de Educação ofertará durante todo o ano letivo: 

 

 Ensino Híbrido como ferramenta muito efetiva, pois mescla o melhor dos dois 

mundos, ou seja, o on-line e o presencial agindo juntos, por se tratar de um 

programa de educação formal, no qual o educando aprende, pelo menos em parte, 

por meio do ensino on-line. Esta modalidade, será ofertada nas Unidades 

Educacionais onde for autorizado pelas autoridades locais, o retorno presencial. 

 Videoaulas pelo Microsoft Stream que serão utilizadas pelos educandos, 

efetivando assim, o Ensino Híbrido que, como já dito, ocorre paralelamente com 

as aulas presenciais. 

 Live de Turma pelo Microsoft Teams em dias e horários fixos com os professores. 



 Sagrado Revisão para os educandos do Ensino Fundamental – anos finais e 

Ensino Médio. 

 Avaliação da Aprendizagem pelo Microsoft Forms com o sistema somativo das 

atividades avaliativas. 

 Recuperação de Estudos sempre que necessário rever e/ou aprofundar um 

objeto de estudo de forma individual ou por grupos de educandos convocados. 

 Recuperação de Notas Trimestral oportunizada para todos os educandos, sendo 

os que não alcançaram 60 pontos na média, por convocação, e a mesma 

substituirá a nota do trimestre. 

Importante: Salientamos que o retorno às aulas presenciais depende do decreto 

despachado pelo Prefeito de cada Município. 

Relembramos que o mês de fevereiro será dedicado exclusivamente à retomada 

de objetos do conhecimento, bem como habilidades a serem desenvolvidas. Também, 

será realizado um diagnóstico para possíveis intervenções das dificuldades que os 

educandos poderão apresentar neste momento de transição. E, a partir do mês de março, 

o currículo 2021 começa a ser aplicado normalmente, conforme a legislação vigente, bem 

como através do hibridismo. 

Que o Sagrado Coração de Jesus os abençoe sempre. 

 

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

Formação. 
 

Atenciosamente,  
Gestão Pedagógica 

SAGRADO – Rede de Educação 


