
Toledo, 03 de abril de 2020. 

 

 

Prezados Pais/ Responsáveis, 

Esperamos encontrá-los bem, apesar do momento complexo que vivemos. 

Diante do cenário do Coronavírus no Brasil, o Governador do Estado do Paraná decretou a 

suspensão das aulas a partir do dia 20 de março, de 2020 (Decreto nº4.258).  

Em conformidade a essa decisão, o Conselho Estadual do Paraná (CEE/PR) publicou no dia 1º de 

abril, a deliberação 01/2020, aprovada em 31 de março de 2020, que institui o regime especial para o 

desenvolvimento de atividades escolares, não presenciais, no âmbito do Sistema Estadual de Ensino do 

Paraná. 

No entanto, é preciso considerar que o documento do CEE/PR possibilita essa modalidade de 

ensino para a Educação Básica e Ensino Superior, com exceção da Educação Infantil. Para tanto, 

solicitamos aos responsáveis dos estudantes do Creche I ao Pré II, que se mantenham tranquilos e certos 

de que a escola cumprirá a carga horária exigida pelos órgãos competentes e aguardem, também, as 

orientações do Conselho Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Educação. 

Durante esse período, do início da suspensão das aulas até a aprovação da Deliberação 01/2020, o 

Colégio encaminhou comunicados e atividades pedagógicas domiciliares aos estudantes para que 

mantivessem sua rotina de estudos e em sintonia com os professores e colaboradores. 

Frente ao exposto e a fim de intentar a conclusão do ano letivo ainda em 2020, comunicamos 

que a escola ofertará aos níveis de ensino: 

 Educação Infantil: adotará trabalho específico de acompanhamento aos estudantes com o 

apoio dos professores, através do Google Meet e Portal La Salle. As atividades escolares domiciliares 

continuarão sendo enviadas a todos os alunos, no Portal La Salle, inclusive aos atendidos pelo AEE. 

 Ensino Fundamental Séries Iniciais (1º ano ao 5º Ano) – Séries Finais (6º ao 9º) e 

Ensino Médio: adotará o Ensino Domiciliar como modalidade de estudo com frequência obrigatória, 

conforme legislação vigente, inclusive aos atendidos pelo AEE.  Haverão atividades domiciliares e aulas 

não presenciais, com os professores e estudantes, utilizando o Google Classroom (Google Sala de Aula) e 

Google Meet.   

 Reiteramos a importância do empenho na execução das atividades domiciliares, uma vez 

que, elas integram o processo avaliativo.  

 
 A escolha dessas ferramentas deve-se ao fato que elas permitem a interação professor 

– aluno, no modo on-line. Além disso, são intuitivas e o corpo docente tem se preparado 
para utilizá-las em sua prática. 
 

 Reiteramos a validade do processo encaminhado pelo colégio, como dias letivos, 
em conformidade com a legislação em vigor. 

 
 Os pais que ainda não retiraram o material escolar completo, deverão, 

necessariamente, entrar em contato com a escola, a fim de evitar que o estudante tenha 
prejuízos em sua aprendizagem. 

 
 

ATENÇÃO 

acompan

hamento 

on-line 

iniciará 

no dia 08 

O acompanhamento on-line iniciará no dia 08 de abril, quarta-feira.                                        
Enquanto isso, os estudantes seguem realizando as atividades postadas no portal em 23/03. 

 



Para o acompanhamento on-line foi criado um e-mail para cada estudante acessar as ferramentas 

Google. O estudante também receberá um tutorial de apoio para realizar ao acessos. 

O e-mail do estudante é assim composto: RA do aluno + @soulasalle.com.br e a senha inicial para 

todos:  soulasalle (Exemplo: 0000098765@soulasalle.com.br). 

O RA é o número de matrícula do estudante. Ele consta nos boletos de mensalidade e na carteirinha 

da Biblioteca (frente e verso). Quaisquer dificuldades, pedimos para entrar em contato por meio dos 

canais mencionados neste comunicado e já divulgados anteriormente. 

Para o acesso às aulas on-line, o estudante receberá em seu e-mail (@soulasalle) o convite do 

professor, indicando a data e o horário para ele acessar. Bastará clicar sobre um endereço na cor azul.  

Sabendo que muitos estão em regime home office e fazendo uso de computadores, a escola 

trabalhará os atendimentos sob um cronograma a ser divulgado, oportunamente, pelos meios de 

comunicação oficiais, visando melhor organização na família. Temos que nos ajudar e encontrar 

caminhos. Embora isso possa gerar algum desconforto, a adaptação é imprescindível. 

 As famílias que não possuírem acesso à internet ou apresentarem dificuldades de conexão, 

deverão entrar em contato com a escola para que as atividades possam ser orientadas de outra maneira, 

também prevista em lei.  

Contatos: 

 Administrativo: (45)999570059 

 Educação Infantil: (45)991346862  

 Ensino Fundamental I: (45) 991346893  

 Ensino Fundamental II e Ensino Médio: (45)988246877  

 E-mails: secretaria.toledo@lasalle.org.br; financeiro.toledo@lasalle.org.br 

A Equipe Pedagógica do Colégio está trabalhando na reestruturação do Calendário Escolar, a fim 

de evitar prejuízos acadêmicos aos estudantes e intentar a conclusão do ano letivo ainda em 2020. 

Compreendemos que esse momento gera insegurança. As famílias, assim como toda a comunidade, 

não tiveram tempo de se organizar frente às demandas que essa pandemia tem causado. Acreditamos que 

a educação, nessas ocasiões, deva ser solidária e cooperativa e reafirmamos nosso compromisso de 

trabalharmos juntos, adequando-nos, de acordo com nossas possibilidades às especificidades de cada 

família. 

Agradecemos pela colaboração, solidariedade e parceria neste momento de apreensão que todos 

estamos passando. Temos a certeza de que sairemos deste processo muito mais fortalecidos, solidários e 

humanos. 
 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 
Atenciosamente, 
Equipe Diretiva 

Reunião: Assunto 
Quando Data:            Hora: 

Informações de participação Participar  Meet 
 meet.google.com/dfs-cbhr-szj  

Obs: O acesso às aulas on-line sempre será por meio de um link. 
As aulas serão gravadas e disponibilizadas no Portal e Google Sala de Aula, conforme orientação anterior. 

Clicar sobre o link 
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