
 

Curitiba, 18 de março de 2020. 
 

PROCEDIMENTO PEDAGÓGICO DURANTE SUSPENSÃO DAS AULAS 
 
Prezados Pais,  
 
Ontem enviamos a vocês nossa primeira nota sobre o posicionamento da Escola na questão do COVID-19, e                 
hoje segue novas orientações quanto ao procedimento do trabalho pedagógico neste período: 

● Os professores do F1 e F2 estão elaborando atividades referentes aos conteúdos para serem 
realizadas em casa dia a dia; 

● Cadernos e livros dos alunos do F1 devem ser retirados na escola até na sexta-feira (20/03), das 
7h30 às 18h30. Após esse dia a Escola estará fechada e não haverá como fazer a retirada!  

● Quanto aos dias de envio das atividades: 

Segunda-feira, dia 23/03, disponibilizaremos as tarefas referentes a semana de 16 a 20/03; 
Segunda-feira, dia 30/03, disponibilizaremos as tarefas referentes a semana de 23 a 27/03; 
Quinta-feira, dia 02/04, disponibilizaremos as tarefas referentes a semana de 30 a 03/04; 

● Esclarecemos que no primeiro dia (06/04 a princípio) de retorno das aulas, o aluno deverá 
apresentar ao professor TODAS as atividades realizadas e trazer TODO o material escolar; 

● Não haverá tolerância neste prazo de entrega, sendo reduzido um terço da nota se o prazo não for 
cumprido; 

● Estas atividades terão valor na somatória da avaliação da P3;  
● O material deve ser corrigido pelo aluno com base no gabarito que será disponibilizado sempre com 

um intervalo de dias para que haja tempo hábil de realização e após, a verificação. As questões 
devem ser corrigidas para que não se consolide nenhuma informação errada; 

● Caso tenha alguma dificuldade de acesso ao Portal do Aluno (login, senha, etc), entre em contato 
com: secretaria@escolagrace.com.br - Atendimento das 8h às 16h30; 

● Dificuldade em relação aos conteúdos pedagógicos, entre em contato com a coordenadora do 
segmento do seu(a) filho(a): 

Ens. Fundamental 1 (1° ao 5° ano) manhã: vanessa@escolagrace.com.br - Atendimento das            
7h30 às 12h; 
Ens. Fundamental 1 (1° ao 5° ano) tarde: keila@escolagrace.com.br - Atendimento das 13h às              
18h; 
Ens. Fundamental 2 (6° ao 9° ano): raquel@escolagrace.com.br - Atendimento das 7h30 às             
12h30; 

  
 
Ainda teremos nesta semana algumas informações, pedimos que estejam atentos aos e-mails enviados pela              
escola. 

 
"E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus;" 

Efésios 2:6 
 
Atenciosamente, 
Direção pedagógica 
 
 
 


