
Comunicado nº 21                                                                   Curitiba, 1º de julho de 2020. 

 

Assunto: Ensino Remoto - Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio 

Prezados Pais e Estudantes, 

Esperamos encontrá-los bem, nesse momento tão complexo que estamos 

vivendo. Queremos agradecer a todas as famílias pela grande parceria. Estamos certos 

de que a soma de esforços potencializará positivamente nosso retorno. 

Assim, por meio desse comunicado, temos por objetivo sistematizar todos os 

encaminhamentos pedagógicos adotados a partir da suspensão das aulas presenciais, 

a qual se deu em atendimento às determinações governamentais por conta da pandemia 

Covid-19. 

A partir da suspensão das aulas presenciais, o Colégio Vicentino São José adotou 

o Programa de Ensino Remoto, e as implementações pedagógicas vêm ocorrendo de 

forma gradativa e em consonância com o Projeto Político Pedagógico Pastoral.      

 

 

19/03 - Último dia de aula presencial do 1º trimestre de acordo com o Decreto nº 

4.258 do Sr. Governador do Estado em suspender as aulas presenciais para evitar a 

circulação do coronavirus no Estado. 

20/03 a 1º de abril - Permuta do Recesso Escolar previsto inicialmente no 

Calendário Escolar para o período de 13 a 24/07. 

1º/04 - Comunicado de Suspensão das Aulas. 

02/04 - Início do Ensino Remoto, com aulas assíncronas semanalmente (videoaulas 

gravadas) e atividades.  

20/04 - Aplicação da Prova de Atualidade para 9º Ano e Ensino Médio. 

05 a 12/05 - Realização de LIVES. 

12 a 22/05 - Período de realização das Provas on-line 1. 

 

 



14 e 15/05 - Realização de aulas inaugurais, por meio da Plataforma Teams. 

        18/05 - Início das aulas síncronas (ao vivo), por meio da Plataforma Teams. 

27 e 28/05 - Aplicação do Simulado 1 para o Ensino Médio, por meio da Plataforma 

FTD. 

08/06 - Ampliação de carga horária semanal das aulas síncronas. 

1º/07 - Nova ampliação de carga horária semanal das aulas síncronas. 

06 a 16/07 - Período de realização das Provas on-line 2. 

23 e 24/07 - Aplicação do Simulado 2 para o Ensino Médio, por meio da Plataforma 

FTD. 

 
 

 
 

Comunicado de Suspensão das Aulas; 

Registro Diário de Presença: realizar diariamente de 2ª a 6ª feira;  

Atividades on-line: publicação semanal às 2ª feiras. Nesse campo, encontram-se as 

aulas assíncronas, atividades, trabalhos e tarefas;  

Calendário de Provas on-line;  

Calendário de Simulados on-line;  

Roteiro de Estudos;  

Comunicados; 

Tutoriais em vídeo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Facebook e Instagram Oficiais do Colégio: Comunicados, Tutoriais em vídeo e 

disponibilização de links de Registro de Presença, Calendários de Provas e Simulados 

On-line e Roteiro de Estudos. 
 

www.facebook.com/colegiovsjose 

www.instagram.com/colegiovsjose 

 
 

 

Aulas síncronas (aula ao vivo), atividades, devolutivas de tarefas, frequência dos 

estudantes e participação destes pelo chat. 

 

 

Nas aulas síncronas, pelo chat ou microfone, e pelo e-mail individual dos professores. 

 

 

Expediente da Secretaria e Tesouraria - 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 11h30. 

E-mail da secretaria - secretaria@colegiovsjose.com.br 

E-mail da tesouraria - tesouraria@colegiovsjose.com.br  

Coordenadora Pedagógica - Simone Gianesini simone@colegiovsjose.com.br  

Orientadora Educacional - Eliane Dziurkoski edziurkoski@colegiovsjose.com.br 
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- A Rede de Educação Vicentina, juntamente com a Instituição de Ensino Colégio 

Vicentino São José, desenvolveu seu Protocolo alinhado a todas as normas e exigências 

dos órgãos de saúde. Tal Protocolo será de conhecimento das famílias e de toda a 

comunidade educativa a partir da definição de data para retomada das aulas presenciais. 

 

 

- O Colégio Vicentino São José apresentará um novo Calendário Escolar para cada 

segmento de Ensino, a partir do pronunciamento do Sr. Governador do Estado e demais 

órgãos competentes para retomada das aulas presencias. Esse calendário será 

encaminhado às famílias. 

 

 
- Todas as atividades propostas têm sido aferidas e irão compor as notas trimestrais. A 

partir da definição da retomada das aulas presencias ou continuidade do Ensino Remoto 

na perspectiva híbrida apresentaremos novo Cronograma de Atividades dos Estudantes, 

incluindo Provas Diagnósticas, atividades de Recuperação Paralela de Estudos, 

alinhadas a uma nova reorganização Curricular que será de acesso às famílias e 

estudantes. Contamos com a colaboração da família para incentivar e valorizar a 

participação efetiva de seu/sua filho(a).  

 

Feitas essas considerações, desejamos que todas as famílias fiquem bem e com 

Deus, na certeza de que tudo irá passar e que superaremos este momento juntos. 

Manteremos todos os nossos canais de comunicação ativos, a fim de mantê-los 

informados.  

Colocamo-nos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas. 

 Atenciosamente, 

 

   Simone Gianesini                        Eliane Dziurkoski                Irmã Leonides Selhorst 

Coordenação Pedagógica          Orientação Educacional                           Direção     

 


