
 

Prezada Família Lassalista, 

 

Conforme decreto enviado pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, as atividades 
escolares no formato presencial estão suspensas, até o dia 12 de abril. Embasados no 
Parecer CEEd nº 01/2020  e no Decreto Estadual nº 55.118 de 16 de março de 2020, a escola 
privada suspende as aulas presenciais como medida preventiva para evitar o risco de contágio 
do novo Coronavírus – COVID-19. De acordo com o CEEd/RS, foi permitido para este período 
o envio de  atividades domiciliares on-line para o cômputo do calendário letivo de 2020. A 
equipe docente do La Salle Pão dos Pobres no formato home Office irá planejar e organizar as 
atividades escolares, a serem realizadas pelos estudantes fora da instituição. Vamos utilizar os 
recursos didáticos disponíveis visando manter a tradicional qualidade lassalista no ensino. 
Estes materiais estão sendo pensados de acordo com a metodologia mais adequada para cada 
Área do Conhecimento,  proporcionando que os estudantes continuem desenvolvendo as 
competências e habilidades previstas na Matriz Curricular da Escola. 

Com a entrega das atividades realizadas pelos alunos, o professor fará o registro como 
aulas confirmadas, pois estão de acordo com nosso Projeto Pedagógico e em conformidade 
com o padrão de qualidade previsto no Art. 206, inciso VII, da Constituição Federal, e no Art. 
3º, inciso IX, da LDBEN. É importante o comprometimento das famílias e dos estudantes no 
cumprimento das atividades e tarefas enviadas para a casa. As famílias devem acompanhar os 
seus filhos, garantindo a rotina e o espaço adequado ao estudo. Sugere-se, ainda, que os 
estudos domiciliares aconteçam na companhia dos pais e/ou responsáveis. Estamos enviando 
por e-mail este comunicado junto com as orientações de como o aluno deve estudar neste 
período atípico e de adaptação para todos. Dessa forma, alguns ajustes poderão ser 
necessários ao longo do período. À partir da semana que vem as atividades serão postadas 
COMO NOTÍCIA no Portal da escola (http://www.lasalle.edu.br/paodospobres). Cada aluno deve 
acessar o seu Nível de Ensino, realizar as tarefas e entregar ao seu professor assim que as 
atividades escolares retornarem a normalidade de forma presencial.  

Nota de esclarecimento CNE: 

file:///C:/Users/Diretor/Downloads/Nota%20de%20Esclarecimento%20-%20COVID-

19%20CNE.pdf 

Qualquer dúvida, favor entrar em contato pelo e-mail paodospobres@lasalle.org.br 

Porto Alegre, 24 de Março de 2020. 

BONS ESTUDOS! 

Desde já, contamos com a compreensão e colaboração de todos. 

Viva Jesus em nossos corações!!! 

 


