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COMUNICADO AOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS E ESTUDANTES SOBRE AS 

MEDIDAS DE RETORNO ÀS AULAS ADOTADAS PELO CLARETIANO – REDE DE 
EDUCAÇÃO FRENTE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 

Prezadas famílias, saudações!  

Esperamos que todos estejam bem. Agradecemos pela parceria, 

compreensão e apoio carinhoso de vocês nesta fase desafiadora, em que todos nós 

estamos nos reinventando. Que tenhamos saúde, sabedoria, resiliência e 

solidariedade neste momento. Tudo vai passar... 

O Claretiano - Rede de Educação, de forma incansável e responsável, vem 

trabalhando para oferecer, também remotamente, um ensino de qualidade. Assim, 

nos dias 6, 7 e 8 de maio, professores, coordenadores e diretores estiveram 

reunidos, planejando e organizando as aulas e atividades pedagógicas remotas 

para mais um período. 

Todas as decisões do Claretiano – Rede de Educação estão fundamentadas 

e amparadas na legislação vigente.  

Após intensos estudos e reflexões, o Claretiano – Rede de Educação decidiu 

que: 

EDUCAÇÃO INFANTIL e ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS (1º ao 5º 
anos) 

• Retorno das atividades remotas: dia 1º de junho 

Os estudantes continuarão em férias até o dia 19 de maio, completando-se 

a antecipação dos 30 dias de férias de julho. De 20 a 29 de maio as aulas estarão 
suspensas, mas serão compensadas na modalidade presencial. A 

reorganização do calendário presencial para os estudantes da Educação Infantil e 

Ensino Fundamental Anos Iniciais (do 1º ao 5º anos) será enviado no dia 13 de 

maio. Os DIREITOS DE APRENDIZAGEM E  ALFABETIZAÇÃO, preconizados na 

BNCC, serão priorizados. 

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS (6º ao 9º anos) e ENSINO MÉDIO 
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• Retorno das atividades remotas: dia 11 de maio 

AULAS REMOTAS, seguindo o horário regular das aulas presenciais, utilizando a 
tecnologia da SAV (Sala de Aula Virtual), a plataforma Plurall e variados 
meios digitais a fim de viabilizar a aquisição das habilidades e competências 
necessárias e essenciais, referentes ao ano/série do estudante. O professor 
cumprirá seu horário normal de trabalho.  

Contamos com o empenho de todos os estudantes no cumprimento das 

atividades e com a colaboração dos pais para que possamos passar por esse 

período da melhor maneira possível. Solicitamos gentilmente aos pais e 

responsáveis que acompanhem as informações e os comunicados institucionais no 

site, no aplicativo e nas redes sociais do Colégio. 

Recebam o nosso abraço e o desejo de retornarmos às aulas presenciais o 

quanto antes. 

  Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.  

 

Atenciosamente, 

Direção do Claretiano – Rede de Educação 
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