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Excelência em educação e princípios cristãos 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

COMUNICADO OFICIAL ESCOLA GRACE - AULAS REMOTAS 
 
 
Curitiba, 18 de abril de 2020. 
 
Prezados pais, queremos iniciar este comunicado dizendo a vocês o quanto toda nossa equipe é consciente de que                  
precisa estar submissa às orientações legais e regulamentações dos órgãos competentes, e, que neste momento, as                
aulas presenciais precisam estar paralisadas. Porém, ressaltamos que de forma alguma gostaríamos de estar nessa               
situação, e não nos agrada o formato que hoje se faz necessário. Sentimos falta do calor e amor que seus filhos trazem                      
todos os dias à nossa escola. Temos clamado a Deus que Ele proteja a todos nós e abrevie este tempo, que, sabemos,                      
não tem sido fácil para ninguém.  
 
O documento traz muitas informações importantes para um bom entendimento dos caminhos que temos definido para o                 
momento, e para que todo o trabalho com as aulas remotas seja realizado da melhor maneira possível, sem prejuízo aos                    
alunos da Grace e com o melhor aproveitamento possível. Pedimos sua máxima atenção na leitura. 
 
1) INFORMAÇÕES LEGAIS 
 
No dia 19 de março de 2020 o Núcleo Regional de Educação de Curitiba encaminhou para todas as escolas da Cidade                     
os decretos do governador Ratinho Junior em relação aos procedimentos que as escolas deveriam seguir frente à                 
pandemia de Covid-19. O Decreto nº 4230 de 16 de março de 2020, no que diz respeito à área da educação determinou                      
que:  
 
Art. 8º As aulas em escolas e universidades públicas estaduais ficam suspensas a partir de 20 de março de 2020. 
 
O decreto nº 4258 de 17 de março de 2020 altera no seu artigo 5º o disposto no artigo 8º do Decreto 4230 e amplia a                          
suspensão das aulas às escolas privadas a partir de 20 de março de 2020. 
 
Tão logo essas determinações nos foram passadas tomamos as medidas necessárias comunicando as famílias de que                
as aulas presenciais seriam suspensas. 
 
Como o fluxo de informações ainda deixava dúvidas em relação às decisões a serem tomadas, a Escola Grace, no                   
período de 23 de março a 27 de março de 2020, suspendeu as aulas, porém adotamos o sistema de ensino remoto                     
enviando roteiros de estudo para os alunos. Utilizamos o Portal Unimestre por meio do recurso Material de Apoio para                   
esse envio. Até esse momento não havia a orientação oficial para aulas remotas ou online, mas cientes da nossa                   
responsabilidade como escola, nos antecipamos na prestação desse atendimento aos nossos alunos. Após a semana               
de 23 a 27 de março definimos que o recesso escolar seria dado aos alunos no período compreendido entre 26                    
de março a 10 de abril, retornando dia 13 de abril.  
 
No dia 30 de março a SEED PR, através da Deliberação 01/2020 do CEE, estabeleceu que era de competência das                    
direções das instituições e redes do Sistema Estadual de Ensino, com o suporte de suas mantenedoras, decidir                 
sobre a forma mais adequada de desenvolvimento das atividades escolares durante esse período de regime               
especial. 
 
Em 3 de abril de 2020 a SEED PR, através da Resolução 1016/2020 resolve: 

 



 
Art. 1.º Estabelecer no âmbito da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – SEED, em caráter excepcional, o                    
regime especial para a oferta de atividades escolares na forma de aulas não presenciais, em conformidade com                 
o disposto na Deliberação n.º 01/2020 - CEE/PR, exarada em decorrência da pandemia causada pela COVID-19. 
 
Art. 3.º As atividades escolares não presenciais são aquelas utilizadas pelo professor da turma ou pelo componente                 
curricular destinadas à interação com o estudante por meio de orientações impressas, estudos dirigidos, quizzes,               
plataformas virtuais, correio eletrônico, redes sociais, chats, fóruns, diário eletrônico, videoaulas, audiochamadas,            
videochamadas e outras assemelhadas. 
 
Art. 6.º São atividades escolares não presenciais: 
I – as ofertadas pela mantenedora e/ou pela instituição de ensino, sob responsabilidade do professor da turma ou do                   
componente curricular, de maneira remota e sem a presença do professor e do estudante no mesmo espaço físico; 
II – metodologias desenvolvidas por meio de recursos tecnológicos, inclusive softwares e hardwares, adotadas pelo               
professor ou pela instituição de ensino e utilizadas pelos estudantes com material ou equipamento particular, cedido pela                 
instituição de ensino, ou mesmo público; 
III – as incluídas no planejamento do professor e contempladas na proposta pedagógica curricular da instituição de                 
ensino; 
IV – as submetidas ao controle de frequência e participação do estudante; 
V – as que integram o processo de avaliação do estudante. 
 
A Escola Grace vem seguindo todas as determinações legais para esse período de Pandemia, situação emergencial                
imposta a todos nós, ciente de nossa responsabilidade como instituição de ensino diante dos órgãos reguladores oficiais,                 
a saber, MEC, Conselho Nacional de Educação, Conselho Estadual de Educação, Secretaria Estadual de Educação e                
Núcleo de Educação de Curitiba.  
 
2) INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 
 
Atendendo a todas as exigências e regulamentações dos órgãos acima citados, fica bastante claro que, no momento, os                  
órgãos que regulamentam nosso sistema de ensino estão preocupados como a escola e pais fariam para darem conta                  
de toda demanda gerada com essas alterações, e que o aproveitamento escolar da criança/aluno precisa continuar                
independente do distanciamento do espaço físico da escola. Também ficou claro que nos será pedido a parcela de cada                   
um de nós - escola e famílias, após a pandemia, para validar o período de estudo desse tempo. Teremos que prestar                     
contas do que foi realizado.  
 
Assim, não podemos parar. Seguiremos com nossa rotina de aulas remotas, em vigor desde o dia 23/03/2020, via                  
ferramenta do Google Classroom (abaixo passaremos novamente instruções de acesso via computador, celular ou              
tablet) contendo roteiro de estudo, videoaulas, entrega de tarefas pelos alunos, momentos de avaliação e encontros                
online de interação e Tira-Dúvidas, que já estão agendados nos calendários abaixo. 
 
Criamos um calendário fixo para que as famílias possam se organizar com antecedência para os encontros online com                  
seus respectivos professores. Esse calendário é válido até o final do período de aulas remotas (qualquer alteração que                  
se faça necessária, será comunicada). 
 
Abaixo seguem os dias da semana e horário dos encontros online de interação. Fiquem atentos ao segmento do seu                   
filho. 
 
 
2.1 EDUCAÇÃO INFANTIL – ROTEIROS E ENCONTROS ONLINE DE INTERAÇÃO 
 
 

2.1.1 Serão lançadas diariamente, sempre às 8h, as postagem de aulas segundo nossas metas e objetivos 

preparados anteriormente para esse trimestre, conforme tabela abaixo; 

2.1.2 Encontros online acontecerão duas vezes por semana para cada turma com DURAÇÃO DE 30 MIN;  

 



 
2.1.3 Essa escala é fixa. Observe que uma tabela fala de encontro ONLINE e outra de POSTAGEM DE 

AULAS. Orientamos que o adulto fique atento ao encontro on-line para facilitar a comunicação e manuseio da 

ferramenta (LER ATENTAMENTE O ITEM 3 DESTE DOCUMENTO COM RELAÇÃO AO REGISTRO DIÁRIO 

DE PRESENÇA DO ALUNO); 

2.1.4 Na próxima semana, dia 21 não acontecerá o encontro de terça-feira, devido ao feriado de 

Tiradentes. Após, seguimos normalmente. 

 

ENCONTRO ONLINE INFANTIL 

Horário de 
encontro online 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

14h às 14h30  INFANTIL 2 INFANTIL 3 A INFANTIL 2 INFANTIL 3 A 

14h30 às 15h   INFANTIL 3B INFANTIL 4B INFANTIL 3B INFANTIL 4B 

15h30 às 16h  INFANTIL 5A INFANTIL 5B INFANTIL 5A INFANTIL 5B 

16h às 16h30  INFANTIL 6B INFANTIL 6A INFANTIL 6B INFANTIL 6A 

17h às 17h30  INFANTIL 4A  INFANTIL 4A  

POSTAGEM DE ROTEIRO 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

8h AULA 1 - 
REGENTE 

AULA 2 - 
REGENTE 

AULA 3 - 
REGENTE 

AULA 4 - 
REGENTE 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

8h   MÚSICA  INGLÊS 

 

 
2.2 FUNDAMENTAL 1 – HORÁRIO DE ROTEIRO DE ESTUDO E ENCONTRO ONLINE DE INTERAÇÃO E               
“TIRA-DÚVIDAS” 

 

2.2.1 Será lançado no Google Classroom o ROTEIRO DE ESTUDO de uma disciplina por dia, conforme tabela 

abaixo. Entendemos que, dessa maneira, ficará mais fácil para a criança e a família não terem a necessidade de 

alternar conteúdos e cadernos/livros em um mesmo dia. Cada dia da semana contemplará uma disciplina; 

2.2.2 Os encontros online de interação e "tira-dúvidas” acontecerão uma ou duas vezes por dia 

(dependendo da turma e dia da semana) com DURAÇÃO DE 40 MIN. CADA, conforme horários e disciplinas 

abaixo; 

2.2.3  Orientamos que, no momento em que os alunos não estejam assistindo os encontros on-line, deverão 

estar realizando as atividades de acordo com o roteiro de estudo; 

2.2.4 Essa escala é fixa, será assim semanalmente. Observe atentamente a turma de seu filho(a); 

2.2.5 Na próxima semana, dia 21 não acontecerá o encontro de terça-feira, devido ao feriado de 

Tiradentes. Após, seguimos normalmente. 

 

 

 



 
 

 

1º ANO A 

Horário do 
encontro 

online 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

10h30 às 11h10 Língua Portuguesa Natureza e 
Sociedade 

Matemática Inglês  

 

 

1º ANO B 

Horário do 
encontro 

online 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

16h10 às 17h Língua Portuguesa Natureza e 
Sociedade 

Matemática Inglês  

 

1º ANO C 

Horário do 
encontro 

online 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

16h10 às 17h Língua Portuguesa Inglês Matemática Natureza e 
Sociedade 

 

 

2º ANO A 

Horário do 
encontro 

online 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

9h50 às 10h30 Língua Portuguesa Ciências Matemática Inglês História/ 
Geografia 

 

2º ANO B 

Horário do 
encontro 

online 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

15h30 às 16h10 Língua Portuguesa Ciências Matemática Inglês História/ 
Geografia 

 

 

 



 
 

2º ANO C 

Horário do 
encontro 

online 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

14h50 às 15h30    Inglês  

15h30 às 16h10 Língua Portuguesa Ciências Matemática  História/ 
Geografia 

 

3º ANO A 

Horário do 
encontro 

online 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

9h10 às 9h50 Língua Portuguesa Ciências Matemática História Geografia 

9h50 às 10h30  Inglês    

 

3º ANO B 

Horário do 
encontro 

online 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

14h50 às 15h30 Língua Portuguesa  Ciências Matemática História Geografia 

15h30 às 16h10  Inglês    

 

4º ANO A 

Horário do 
encontro 

online 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

8h40 às 9h10 Língua Portuguesa Ciências Matemática História Geografia 

9h10 às 9h50  Inglês    

 

4º ANO B 

Horário do 
encontro 

online 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

14h10 às 14h50 Língua Portuguesa Ciências Matemática História Geografia 

14h50 às 15h30  Inglês    

 



 
 

5º ANO A 

Horário do 
encontro 

online 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

8h às 8h40 Língua Portuguesa Ciências Matemática História Geografia 

8h40 às 9h10  Inglês    

 

5º ANO B 

Horário do 
encontro 

online 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

13h30 às 14h10 Língua Portuguesa Ciências Matemática História Geografia 

14h10 às 14h50    Inglês  

 
2.3 FUNDAMENTAL 2 – HORÁRIO DE ROTEIRO DE ESTUDO E ENCONTRO ONLINE DE INTERAÇÃO E               
“TIRA-DÚVIDAS” 
 

2.3.1 Os encontros online do Fundamental 2 acontecerão diariamente. Os alunos terão até 2 aulas por                

dia, seguindo a tabela abaixo; 

2.3.2  Na próxima semana, dia 21 não acontecerá o encontro de terça-feira, devido ao feriado de 

Tiradentes. Após, seguimos normalmente; 

2.3.3 Orientamos que, no momento em que os alunos não estejam assistindo os encontros online, deverão estar                 

realizando as atividades de acordo com o roteiro de estudo.  

ENCONTRO online “TIRA DÚVIDA” 

Horário do 
encontro 

online 

Segunda 
20/04 

Terça 
21/04 

Quarta 
22/04 

Quinta 
23/04 

Sexta 
24/04 

7h30 às 8h15 LP - 6º ANO CIÊN - 9º ANO GEO - 7º ANO A 
HIST - 7º ANO B 

MAT - 8º ANO PDT - 9º ANO  
ING - 8º ANO 

8h15 às 9h LP - 7º ANO A CIÊN - 8º ANO GEO - 7º ANO B 
HIST - 7º ANO A 

MAT - 6º ANO PDT - 8º ANO 
ING - 9º ANO 

9h às 9h45 LP - 7º ANO B CIÊN - 7º ANO 
B 

GEO - 8º ANO  
HIST - 9º ANO  

MAT - 7º ANO A PDT - 7º ANO B 
ING - 7º ANO A 

9h45 às 10h:05 INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

10h05 às 
10h50 

LP - 8º ANO CIÊN - 7º ANO A GEO - 9º ANO  
HIST - 6º ANO 

MAT - 7º ANO B PDT - 7º ANO B 
ING - 6º ANO  

10h50 às 
11h:35 

LP - 9º ANO CIÊN - 6º ANO GEO - 6º ANO 
HIST - 8º ANO 

MAT - 9º ANO PDT - 6º ANO  
ING - 7º ANO A 

 



 
 

POSTAGEM ROTEIRO DE ESTUDO 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

8h Língua Portuguesa Ciências Geografia Matemática PDT 

8h Conectados Educação 
Física 

História Arte Inglês 

 
 
3) INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES GERAIS: 
 
3.1 REGISTRO DE PRESENÇA E FREQUÊNCIA OBRIGATÓRIO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO            
FUNDAMENTAL 1 E 2 

3.1.1 A presença dos alunos nos encontros online de interação é obrigatória. É uma das formas de comprovação                  
futura do aproveitamento do aluno à SEED; 
 
3.1.2 Outra forma que teremos para comprovar a participação e aproveitamento do aluno será através do                
registro de sua entrada no Google Classroom DIARIAMENTE. 
 
3.1.3 Para assinalar a presença (chamada) o aluno/responsável deve seguir o seguinte caminho:  
 
3.1.4 Abra a aba de Atividades e vá no campo de REGISTRO DE PRESENÇA - CHAMADA 
 

 
3.1.5 Clique no registro referente ao dia, selecione a opção afirmando que compareceu na sala e então, clique                  
em “Entregar” 
 

 
 
3.1.6 A família/aluno pode optar por entrar com a professora no horário online do encontro de acompanhamento                 
e “Tira-Dúvidas”, e, após o encontro a criança prosseguir com seu “Roteiro de Estudo”. 
 
Se optarem por dividir o estudo em dois momentos distintos: encontro online de acompanhamento e               
Tira-Dúvidas, não há problema. Família/aluno estabelecerá o que for melhor para a própria organização, mas é                

 



 
necessário o acesso diário à plataforma ASSINALANDO PRESENÇA NO GOOGLE CLASSROOM           
DIARIAMENTE ENTRE OS HORÁRIOS DE 7h20min às 17h50min. Após esse período o campo ficará              
inativo e os professores lançarão faltas e presenças no sistema de diário de classe.  

 
3.2 ENCONTROS ONLINE E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES 
3.2.1 Para melhor aproveitamento das aulas com os professores, pedimos que se programem para entrar online                
no "Tira-Dúvidas” com pelo menos 10 minutos de antecedência, para ter certeza que tudo está funcionando bem,                 
pois estamos falando de sistema, o que é falho também, e está com sobrecarga territorial; 
 
3.2.2 Os encontros online de acompanhamento e “Tira-Dúvidas” para o Fundamental 1 e 2 terão alguns objetivos                 
como: esclarecimento das dúvidas dos conteúdos, acompanhamento das tarefas realizadas pelo aluno e revisão              
dos conteúdos das tarefas realizadas na semana anterior, seguindo as disciplinas dos horários que constam nas                
tabelas acima, conforme o dia da semana. Então, tenha sempre essa tarefa feita e o referente material                 
organizado na bancada de estudo, para que o aluno não precise se levantar durante a aula; 
 
3.2.3 Os encontros online ficarão gravados para consulta posterior caso o aluno tenha alguma dúvida sobre o                 
que foi discutido. Para acessá-las novamente o aluno/responsável poderá vê-la na sessão da disciplina              
correspondente. Estará postada como AULA AO VIVO - DISCIPLINA E DATA no dia seguinte à sua                
transmissão, às 08:00; 
 
3.2.4 O acompanhamento das tarefas será feito de duas formas: com a correção do aluno através do gabarito                  
que a escola disponibiliza, e no encontro online de acompanhamento e “Tira-Dúvidas” conforme a tabela de                
horário das turmas (disponível acima); 
 
3.2.5 O gabarito das atividades será postados toda sexta-feira, às 08:00; 
 
3.2.6 As disciplinas de Educação Física, Arte e Conectados com Deus terão os roteiros de estudo dirigido com                  
aulas e vídeo, mas não terão encontros online; 

 
 
3.3 ENTREGA DE TAREFAS 
 
Como forma de acompanhar e dar sequência ao cronograma pedagógico para que não haja perda para nossos alunos,                  
começaremos a enviar atividades que precisarão ser entregues de forma online, sempre na plataforma GOOGLE               
CLASSROOM. Abaixo segue passo a passo de como fazer o envio: 
 

3.3.1 Quando houver uma atividade para entregar, estará discriminada pelo professor com o título: ATIVIDADE               
PARA ENTREGA DIA: XX/XX. Clique para abrir esse campo e ver as diretrizes do trabalho. 

 
3.3.2 Quando o trabalho estiver pronto, clique em adicionar ou criar; 

 
 

 
 
 

 



 
3.3.2.1 ENTREGAR UM ARQUIVO QUE ESTÁ NO SEU COMPUTADOR (Em seu dispositivo ou em seu               

Google Drive) 
 

Se quiser mandar um arquivo (word, excel, imagem, etc) que possui em seu computador ou em seu drive do                   
Google clique em arquivo ou Google Drive e então UPLOAD. 
 

 
 

 
- O seu arquivo será carregado na área de envio, então clique em entregar.             

 
- Confirme o arquivo que está enviando e clique novamente em entregar. 

 

 
 
 
3.4 RETOMANDO O PASSO A PASSO DO ACESSO 
 
3.4.1 O ACESSO: GOOGLE CLASSROOM 

 



 
 
As aulas estarão disponíveis nas salas do GOOGLE CLASSROOM. O acesso pode ser feito pelo aplicativo ou no site. 
 
 

APLICATIVO: Google Classroom 
(disponível no Google Play e Apple Store) 

 
 

SITE: Google Classroom 
https://classroom.google.com/ 

Clicar em "Ir para a sala de aula" para fazer o login. 
 
3.4.2 LOGIN E PARTICIPAÇÃO DA TURMA 
 
Entrando na área de login, A SENHA É PADRÃO GRACE2020 e poderá ser alterada no               
primeiro acesso. O e-mail segue a seguinte regra: primeiro nome do aluno > ponto > último                
sobrenome > @escolagrace.com.br  

 
Exemplo: Aluna - Laura Emanuele da Silva // e-mail - laura.silva@escolagrace.com.br 

 
Ao entrar com o login, abrirá a página com a sala de aula do aluno. Para acessá-la clique no                   
botão Participar. 
 

ATENÇÃO: É IMPRESCINDÍVEL QUE O ACESSO DO ALUNO SEJA FEITO COM ESSE  E-MAIL CRIADO PELA 
ESCOLA. MUITOS PAIS/RESPONSÁVEIS JÁ POSSUEM UMA CONTA NO GMAIL, E ESTÃO, POR UMA 

DISTRAÇÃO, TENTANDO ENTRAR COM ESSE E-MAIL.  PORÉM, SÓ VAI DAR CERTO SE FOR COM O E-MAIL DO 
ALUNO DISPONIBILIZADO PELA ESCOLA. 

 
 
 

 
EXEMPLO: 

 
 
 
3.4.3 COMO ACESSAR OS ENCONTROS online EM UM COMPUTADOR 
 
Quando os professores postarem sobre o encontro, no dia e horário definidos os alunos devem clicar no Link do Meet,                    
na página inicial e, automaticamente serão direcionados para a chamada online da turma. 

 

 

https://classroom.google.com/
mailto:laura.silva@escolagrace.com.br


 

 
 
3.4.4 COMO ACESSAR OS ENCONTROS online EM UM CELULAR OU TABLET 
 
Muitos pais/responsáveis nos procuraram com dificuldades de acesso nas lives do Classroom via celular ou tablet. 
Abaixo segue o procedimento: 
 
- Baixe o aplicativo Google Classroom; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Baixe o aplicativo Hangouts Meet do Google (Google Meet); 

 
 
 
- Entre no Classroom; 
 
- Faça o login lembrando de colocar o e-mail do aluno fornecido pela escola e a senha grace2020; 
 

  
 
- Digite a senha; 

 
 

 



 
- Você entrará nesta tela. Clique na imagem com o nome da turma do seu filho. Exemplo: TURMA DO 1º ANO C; 

 
 
- Clique no canto superior direito no ícone de Informação; 

 
 
- O link da reunião aparecerá. Clique no link e, se estiver com o Google Meet Instalado, automaticamente será                   
direcionado para a sala. Reforçamos, é necessário ter o aplicativo do Google Meet instalado para abrir automaticamente!                 
Acessar o link pelo navegador de internet do celular, não funcionará. 

 
 
Queridos pais/responsáveis, tudo isso ainda é um procedimento novo para nós e, por isso, falhas podem ocorrer. Caso                  
aconteçam, envie suas dúvidas referente ao login de acesso para: comunicacao@escolagrace.com.br que prestaremos             
suporte. 
 
Dúvidas referentes à conteúdos pedagógicos e atividades, entre em contato com a coordenadora pedagógica              
responsável pela turma do seu(a) filho(a): 
 
Educação Infantil: nilceia@escolagrace.com.br 
1° ao 5° ano da manhã: vanessa@escolagrace.com.br 
1° ao 5° ano da tarde: keila@escolagrace.com.br 
6° ao 9° ano: raquel@escolagrace.com.br 
 
Atenciosamente,  
Direção Geral 

 

mailto:comunicacao@escolagrace.com.br

