
 
 
 

 

Manual da Escola Digital do Claretiano – Colégio São José 

Para Famílias e Estudantes 

 

 
1. Introdução  
  
Prezadas famílias claretianas, esperamos que todos estejam bem! 
 
A AÇÃO EDUCACIONAL CLARETIANA, Mantenedora do CLARETIANO – COLÉGIO COLÉGIO SÃO 
JOSÉ, pertencente ao Claretiano – Rede de Educação, tem sua missão inspirada nos valores éticos e 
cristãos, prezando, em todas as situações, pelos cuidados necessários com seus estudantes, pais e 
professores, dando pleno significado à vida humana em todas as suas dimensões. 
 
O fechamento de escolas, em todo o país, como medida de contenção da pandemia causada pelo 
Covid-19, é singular e traz consigo desafios únicos, dentre os quais se destaca a adaptação da oferta 
do ensino presencial para a modalidade remota. 
Apresentamos, nesta oportunidade, o presente MANUAL com o objetivo de esclarecer aos pais e/ou 
responsáveis e aos estudantes todas as medidas que estão sendo tomadas para o enfrentamento do 
estado de calamidade pública, bem como em relação às novas orientações pedagógicas e acadêmicas 
reestruturadas diante da situação de emergência. 
 
O propósito deste manual é consolidar as diretrizes do Claretiano – Colégio São José em relação a 
oferta da Educação Remota neste contexto. Foi elaborado pela Equipe Pedagógica, com referências do 
Sistema Anglo de Ensino fundamentadas pelas legislações vigentes, e destina-se a orientar 
professores, estudantes e seus responsáveis nas rotinas da Escola Digital enquanto perdurar a 
paralização. 
 
Trata-se de um "documento vivo", que sofrerá atualizações e ajustes conforme determinações dos 
órgãos governamentais, bem como a partir de nossa experiência e aprendizado na implantação da 
Escola Digital.  
Leia o manual com atenção e nos procure se tiver dúvidas. Além disso, enviaremos comunicados sobre 
as principais questões abordadas aqui para ajudá-lo.  
A crise irá terminar e as experiências amadurecidas durante este período não devem ser perdidas. 
Voltaremos para a sala de aula e encontros presenciais, mas podemos manter a oferta de atividades 
digitais que enriquecem e personalizam o processo ensino aprendizagem. 

 
2. Escola Digital (Atividades escolares não presenciais/Aulas Remotas)   
 
É uma forma de ensino/aprendizagem mediada por tecnologias que permitem que professor e aluno 
estejam em ambientes físicos diferentes, seja em atividades assíncronas (Plurall Maestro, atividades 
feitas em casa, vídeos e links do YouTubeEdu) ou em encontros síncronos (quando o professor, além 
de ministrar sua aula via SAV, solicita uma atividade e exige registro da produção dos alunos). 
Exemplos: desenho, escrita, exercícios do livro, dobraduras, pequenas pesquisas, áudio de leitura, 
entre outros.  
Benefícios da Escola Digital para os estudantes:  
• Continuação de sua rotina;  
• Contato permanente com professores e seus colegas;  
• Desenvolvimento de autonomia;  
• Desenvolvimento de habilidades tecnológicas;  



 
 
 

• Desenvolvimento de competências socioemocionais tão necessárias neste momento. 
 
3. Regulamentação  
 
O Claretiano – Rede de Educação está seguindo rigorosamente as orientações e regulamentações das 
autoridades competentes, com a suspenção das atividades presenciais e a oferta do ensino a distância, 
enquanto durar a determinação de paralisação das escolas. 
Todas as decisões do Claretiano – Rede de Educação estão fundamentadas e amparadas pelas 
normas fixadas pela Portaria Interministerial nº 5, de 17 de março de 2020, pelo art. 32, § 4º e §11 da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, pela 
Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, pela Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 
2020 (que dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública). 
E também pela Deliberação CEE 177 de 18 de março de 2020, que dispõe sobre: a permissão de 
atividades escolares não presenciais; a obrigatoriedade de no mínimo 800 horas letivas; a 
reorganização do calendário escolar; e a reprogramação do recesso e férias escolares, entre outras. 
CNE 
 
4. Participação da Família  
 
O Claretiano – Rede de Educação sempre acreditou que a boa educação se fundamenta sobre o tripé: 
escola, estudante e família. No contexto da Escola Digital, esta parceria deve ser ainda mais sólida!  
A melhor maneira de o responsável auxiliar seu filho é incentivando-o e lembrando-o da importância de 
dar continuidade aos estudos. Incentivar não é fazer pelo aluno, mas acompanhá-lo. Alunos mais novos 
terão maior necessidade de apoio no início, mas todos devem ser incentivados a desenvolver o 
protagonismo.  
Por isso, esperamos que os responsáveis:  
Acompanhem as atividades: é preciso que entendam a nova rotina dos filhos e os orientem para que 
sigam os cronogramas de estudos, incentivando-os a acessarem a plataforma diariamente, assistir os 
encontros síncronos on-line e fazer as atividades propostas.  

Ajudem seus filhos a manter hábitos saudáveis: para isso estimulem-nos a dormir cedo, comer bem 
e manter bons hábitos de higiene. Devem também limitar o tempo em frente às telas, orientando-os 
quanto aos excessos na televisão, jogos de videogame, computador ou celular. Incentivem-nos a fazer 
pausas para descansar das telas, introduzindo o hábito de leitura.  
Organizem o espaço de estudo: para isso, escolham um local silencioso para que eles realizem as 

atividades, num ambiente claro e ventilado. Confira e os acompanhem, de vez em quando, 

enquanto assistem aulas e fazem tarefas. No princípio de cada dia, principalmente com os filhos 

mais novos, ajudem-nos a organizar os materiais escolares, deixando à mão tudo de que precisam 

para realizar as atividades propostas para o dia.  

Mantenham-se atentos: às aulas, vídeo-aulas e atividades propostas, bem como aos prazos para 

cumprimento, pois não estamos em recesso, mas em isolamento social.  

Ajudem e se comuniquem: caso os filhos tenham dificuldade, auxiliem-nos, quando possível, mas 

também os encorajem a buscar apoio entre os colegas, e utilizem os canais oficiais de comunicação 

da escola diante de dificuldades e dúvidas.  

 

 
 
Nossa equipe está disponível para auxiliá-los. Os professores irão atender os estudantes com 
dúvidas de suas respectivas disciplinas durante os encontros síncronos; e nossa equipe 
pedagógica para as demais dificuldades. 
 



 
 
 

CONTATOS 

Departamento Horário Contato 

Martha 

Coordenação Pedagógica 

 

Das 8h às 12h 

(16) 3660 – 1627 

colegio@claretiano.edu.br 

 

Carmen, Gustavo, Katieri 

Coordenação Pedagógica 

 

Das 8h às 12h 

Das 14h às 16h30min 

(16) 3660 – 1609 / 1759 / 1626 

infantil@claretiano.edu.br 

gustavoricci@claretiano.edu.br 

katierisoares@claretiano.edu.br 

 

Mara, Jerusa 

Secretaria 

 

Das 7h às 14h 

 

(16) 3660 -1730 / 1700 

mara@claretiano.edu.br 

jerusapereira@claretiano.edu.br 

Luiza 

SAV 

Das 8h às 12h 

Das 14h às 16h30min 

(16) 3660 - 2763 

luizahelena@claretiano.edu.br 

 

 
5. Calendário Acadêmico da Escola Digital  
 
É uma peça fundamental da comunicação da escola com todos os envolvidos (professores, famílias e 
estudantes) durante o período em que a Escola Digital funcionar.  
Porém, considerando a imprevisibilidade da evolução da pandemia Covid-19 e o consequente tempo de 
paralisação, os calendários serão atualizados à medida que novos decretos forem surgindo.  
Segue o Calendário Acadêmico da Escola Digital: 
 

1) Ensino Fundamental II (6º ao 9º anos) e Ensino Médio: AULAS REMOTAS, seguindo o 
horário regular das aulas presenciais.  

2) Educação Infantil e Ensino Fundamental (1º ao 5º anos): AULAS REMOTAS, seguindo o 
horário enviado pela coordenação. Caso não seja possível o acesso síncrono, as aulas e 
atividades ficarão gravadas na SAV. A comunicação com pais/responsáveis dos estudantes da 
Educação Infantil e Ensino Fundamental I será semanal, às sextas-feiras.  

 
6. Avaliação de Aprendizagem na Escola Digital  
 
Serão mantidos os mesmos instrumentos avaliativos, previstos em nosso regimento e adotados na 
rotina do ensino presencial tradicional, a saber: provas Anglo; simulados; provas dos professores; 
tarefas; trabalhos; acessos; e interações. Como o centro do nosso processo educativo é o estudante, 
seu desenvolvimento e protagonismo, a avaliação formativa continua sendo o processo avaliativo na 
Escola Digital.  
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7. Orientações e Regras de Condutas para os Encontros Síncronos  
 
Para que os encontros síncronos entre professores e estudantes sejam produtivos, fique atento às 
Regras de Conduta abaixo:  

a) Verifique se seu celular (ou notebook) está com a bateria carregada. Se a bateria acabar 
durante o encontro síncrono, você perderá esse momento com seu professor;  

b) Prepare um local adequado para acompanhar a aula, de preferência um cômodo tranquilo, 
silencioso e iluminado;  

c) Separe todo o material necessário, tais como: apostila, caderno, caneta e lápis e quaisquer 
outros materiais solicitados previamente pelo professor;  

d) Você está em casa, porém todos irão vê-lo(a), então cuidado: tire o pijama e penteie o cabelo;  
e) Entre no Plurall 5 minutos antes do horário marcado, para esperar a aula, que só terá início 

quando o professor entrar na sala;  
f) Clique na aula que irá assistir e espere que o professor permita sua entrada;  
g) Assim que o professor permitir sua entrada, estará participando da aula on-line;  
h) Avise sua família para não interromper. Você estará em aula;  
i) Não coma no horário da aula. Aguarde o intervalo;  
j) Durante a aula, desligue seu microfone e, quando quiser perguntar algo, levante a mão ou 

use o chat. Ao sinal do professor, abra seu microfone e faça a pergunta necessária;   
k) O encontro síncrono é momento de aprendizagem: esqueça as brincadeiras nesse horário;  
l) Cuidado com o que se diz é sempre importante: seja educado e respeite colegas e professores! 

É rigorosamente proibido o uso de palavrão ou qualquer outra palavra depreciativa!  
m) Não deixe de fazer todas as tarefas solicitadas! TODAS AS ATIVIDADES SERÃO 

AVALIADAS E COMPUTADAS NA NOTA DA ETAPA. 
 
 

Lembre-se: nossa escola está onde você está! 
 
   


