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Apresentação

Estimadas famílias,  

      A Escola São José nunca fecha. A Escola São José não fecha nas férias de 
Julho. Não fecha no verão. Não fecha nos feriadões. E não fechou durante a 
Pandemia. Descobrimos que a nossa Escola é muito maior do que salas e 
pátios. Está nos princípios e nos corações de cada integrante da nossa 
comunidade escolar. Na professora que segue sua rotina de preparar aulas 
todos os dias e disponibiliza no Portal. No aluno que coloca o uniforme para 
fazer a Atividade Domiciliar sentado na mesa da cozinha. No pai que 
procura todos os dias as aulas virtuais para orientar o filho. Na mãe que 
busca livros online para ler para a menina antes de dormir. No porteiro que 
vai todos os dias molhar as plantas para que continuem criando vida entre 
nossos muros vazios. Que escola fantástica é a nossa que se reinventou de 
um dia para outro! Que pessoas fantásticas somos todos nós que nos 
reinventamos todos os dias para garantir aos nossos filhos, filhas, alunos e 
alunas o direito básico a uma Educação de qualidade! Nada é fácil, mas 
estamos conquistando muito!

      É por tudo isso que preparamos com muito carinho este Livro da 
Família que você está recebendo. É o nosso modo de deixar claro para 
todos da comunidade escolar como estamos trabalhando. Que princípios, 
informações e ideias estão por trás das decisões que estão sendo tomadas. 
Tudo isso para dizer para vocês, nossas estimadas famílias, que estamos 
juntos no meio de tudo isso! Que o ano letivo está garantido e que estamos 
aqui para ajudar vocês da melhor forma possível. Não vamos interromper 
nossa missão de Educar, pois Educar é o que nos inspira! 

Maria Cristina Araujo - Presidente da Mantenedora

   

Forte abraço a todos!

Clara Araujo da Costa - Administrativo
Saimon Damian - Secretário

Josiane Michels - Supervisão Pedagógica
Maria Karina Ferraretto - Diretora



Legislação

Aparato legal que ampara as atividades da Escola
durante a Pandemia de Covid-19

Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação 
(LDB)
Principal lei educacional
no Brasil. Regula o 
direito à educação e a 
aprendizagem. 

Estatuto da Criança
e do Adolescente 
(ECA)
Crianças e Adolescentes
têm direto à educação,
com a participação
efetiva da família.

Medida Provisória
nº 934, de 1º de 
abril de 2020
Estabelece normas
execepcionais para o 
Ano Letivo de 2020
da Educação Básica.

Parecer CEED-RS 
nº 01/2020
Permite as Atividades
Domiciliares para a rede
estadual e dá outras 
medidas para o 
combate à pandemia. 

A Escola São José, enquanto instituição privada,  é parte da rede estadual de
ensino. Suas ações respondem ao Governo do RS, através do Conselho 
Estadual de Educação (CEED). 

Lei nº 12.796/2013
Torna obrigatório o
ensino básico a partir
dos 4 anos de idade
na pré-escola.



Plano de Ação

Proposta Pedagógica e a Pandemia de Covid-19
       O Plano Pedagógico da Escola São José está alicerçado em uma 
perspectiva humanista de desenvolvimento integral do aluno e do qual faz 
parte o currículo escolar. Para cada ano, o currículo escolar prevê objetivos, 
conteúdos, recursos e atividades extras. Com a confirmação da Pandemia de 
Covid-19 logo no início do ano letivo de 2020, toda a proposta curricular 
precisou ser adaptada às circunstâncias criadas pelas regras de combate ao 
coronavírus impostas às instituições de ensino de todo o país. Tudo isso 
amparado nas legislações específicas. 
      Para responder a essa nova demanda, foi criado o Plano de  Ação 
Emergêncial.  Assim, a direção escolar em conjunto com o setor pedagógico 
garante a continuidade do ano letivo, com a qualidade educacional de 
sempre e a confiança nos seus 60 anos de tradição educacional. Confie na 
escola!

Você sabia?

A Escola São José elegeu
o Girassol como símbolo
de sua Proposta 
Pedagógica para o ano 
de 2020, e a cor amarela
para representá-la.
Na sabedoria popular a
flor de Girassol significa 
felicidade. Sua cor 
amarela ou os tons de
laranja das suas pétalas 
podem transmitir calor, 
lealdade, entusiasmo e 
vitalidade. 

Valores 
Institucionais
São princípios que norteiam
as ações de uma instituição 
e não devem ser ignorados
em nenhuma circunstância.
Na Escola São José, são:
Ética. Regras transparentes
e justas que nos auxiliam 
nas tomadas de decisões.
Potencialidade. Enxergar 
o que cada um oferece ou 
pode atingir. 
Discernimento. Saber 
fazer as escolhas certas.
Coerência. As decisões 
devem ser lógicas e apoiadas
nos mesmos princípios para
todos.
Trabalho. É o meio para se
alcançar os objetivos. Sem 
trabalho não há conquista.
Encantamento. Trabalhar
com e para promover 
«o brilho no olhar».

Plano de Ação
Emergencial
Fase 1. Atividades 
Domiciliares. As aulas 
passam para o modelo de 
atividades pedagógicas não 
presenciais com suporte 
digital e apoio legal. Todo o
conteúdo de aulas precisa 
ser adaptado.

Fase 2. Diagnóstico. 
No retorno às aulas 
presenciais, será feito um 
diagnóstico para 
identificar que objetivos
de aprendizagem cada 
aluno conseguiu atingir 
durante a primeira etapa.

Fase 3.  Nivelamento. 
Organização de novos 
planos de aprendizagem 
para que ocorra o 
nivelamento dos conteúdos. 



Em casa

Entenda por que a Atividade Domiciliar é tão 
importante e deve ser mantida.

O cancelamento das 
aulas presenciais em 
escolas do mundo 
inteiro desencadeou o 
uso desenfreado de 
muitos aplicativos e 
recursos digitais, com as 
escolas buscando 
alternativas para migrar 
para um modelo de 
ensino remoto. A Escola 
São José ao selecionar 
os recursos utilizados 
tem como principal 
critério a segurança das 
informações e a 
manutenção da 
privacidade dos alunos e 
seus familiares. Entende-
se que recursos que 
compartilham 
abertamente nomes, 
contatos ou qualquer 
outro dado não são 
adequados ao ambiente 
escolar tanto no estudo 
presencial, quanto no 
remoto.

Segurança de
Informação

       A aprendizagem orientada e contínua é a melhor estratégia para que os alunos atinjam 
seus objetivos pedagógicos. Extensos períodos de tempo sem estudos rotineiros pode ser 
muito prejudicial no longo prazo.  A ausência de interação entre estudantes e professores 
rompe o processo de aprendizagem. A OCDE, sigla em inglês para Organização para 
cooperação e desenvolvimento econômico, que reúne 36 países, informa em seu Guia para 
respostas educacionais à pandemia de Covid-19 (em tradução livre) que a interrupção 
prolongada dos estudos não só causa uma suspensão do tempo de aprendizagem, como 
também, a perda de conhecimentos e habilidades adquiridas. 

As Atividades Domiciliares 
significam que a família passa a 
ser responsável pela proposta de 
ensino das crianças?
         Não. A responsabilidade pedagógica segue sendo da 
Escola. As atividades remotas enviadas pelos professores 
continuam alinhadas ao Projeto Político Pedagógico e ao 
Currículo proposto pela instituição de ensino.  No entanto, 
vivenciamos um momento único da história humana. Nunca 
antes as escolas fecharam ao mesmo tempo no mundo todo. 
Nunca antes foi possível que, mesmo com as estruturas 
fechadas, se pudessem criar meios de atividades escolares 
remotas com tanta rapidez e efetividade. Nunca antes ficou 
tão evidente a importância da parceria entre a família e a 
escola. E hoje a família precisa manter o estudo em casa. 
Lembre-se: Juntos somos mais fortes!



Em casa

Confira 7 dicas para tornar mais fácil a rotina de 
Atividades Domiciliares

1. Mantenha uma 
rotina. Encontre o 
melhor horário para 
fazer as atividades 
escolares e incentive a
realização sempre no 
mesmo horário.

2.  Crie um espaço 
agradável para o 
estudo. Uma mesa e
uma cadeira para fazer
as atividades. 
Vídeos e leituras podem 
ser feitos em sofás ou
tapetes confortáveis.

3. Separe os materiais
necessários antes de
iniciar uma atividade.
Se faltar alguma coisa
seja criativo! Substitua
pelo que estiver à mão.
O importante é fazer!

4.  Ajude e oriente as
atividades escolares.
E tenha tranquilidade!
O momento exige que 
cada um consiga 
perceber o que cabe em
suas possibilidades.

5.  Incentive o contato 
digital com os colegas 
de aula. Participem das
atividades ao vivo 
sempre que possível! 
Mas também tenham 
momentos privados para
compartilhar.

6.  Peça e ofereça 
ajuda. O momento é
de união. Quando 
precisar, procure os 
canais de comunicação 
da escola. Mas lembre-
se que outros pais e 
alunos também podem
ajudar.

7.  Divirta-se em 
família. Encontre aquilo
que faz vocês felizes! 



Comunicação

Veja as funções das plataformas de estudos online
disponíveis

Listamos para vocês os principais canais de 
comunicação com a escola

Financeiro e Administrativo
Ligue ou envie mensagem para 
9972.55549 ou escreva para 
escolasaojose.canoas@gmail.com

Suporte Técnico
Escreva para 
escolasaojose.secretaria@gmail.com

Comunicados e Informes 
Importantes
Acompanhe diariamente o 
Facebook da Escola e os 
comunicados no Portal do Aluno.

Supervisão Pedagógica
Atendimento por telefone terças e 
quinta, com agendamento prévio pelo 
e-mail: 
escolasaojose.pedagogico@gmail.com

Portal do Aluno
      O Portal do Aluno é conectado ao 
sistema de gerenciamento da escola. É a 
forma mais segura de enviar trabalhos e 
realizar as Atividades Domiciliares porque 
o Portal guarda todos os trabalhos 
enviados e registra todas as atividades 
feitas e as comunicações com os 
professores. Logo, é uma garantia para os 
alunos. As notas trimestrais serão 
divulgadas nele. É preciso aprender a usar 
a ferramenta, pois ele veio para ficar!

      O Plurall é o sistema de aulas 
virtuais oferecido pelo grupo Somos, que 
fornece os Livros Didáticos e o 
Programa Líder em Mim. Foi escolhido 
por oferecer integração com as versões 
digitais dos livros adotados pela escola. 
O Plurall é vinculado ao Hangouts Meet 
que é o sistema para aulas e reuniões 
virtuais do Google. Esses sistema pode 
ser acessado tanto pelo computador 
quanto no aplicativo de celular.



Financeiro

NÃO DEIXE DE PAGAR A 
ESCOLA SÃO JOSÉ. 

Somos sensíveis à crise que 
todos enfrentamos. Vamos 
passar por isso unidos. Para 
continuar nossa missão de 
educar, precisamos que as 
famílias honrem seus 
compromissos com a escola, 
assim como, estamos 
honrando os nossos.

CONVERSE!

Com transparência, diálogo 
e paciência é possível 
encontrarmos juntos um 
acordo justo para todos, 
atravessando a crise 
unidos.

Seja GIRASSOL
Busque a luz!

S e j a  G I R A S S O L

B u s q u e  a  l u z

1. Impostos. Todos os 
impostos estão mantidos 
e representam uma fatia
importante das despesas
da escola.

2. Folha de Pagamento. 
Representa quase 75% das
despesas e é a nossa 
prioridade. Em alguns 
casos ainda há pagamentos 
de horas-extras.

Você conhece todos os custos para o funcionamento
da escola do seu filho?
Selecionamos alguns pontos importantes para que você entenda a situação da
Escola diante da Pandemia de Covid-19.

3. Fornecedores. 
Os contratos com 
prestadores de serviços 
estão com seus custos 
mantidos (luz, telefone, 
Internet, planos de saúde, 
contabilidade, 
manutenção etc.).

4. Inadimplência.
Não há nenhuma 
alteração nas leis que 
protejam as escolas da
inadimplência. 

5. Novos gastos. 
Surgiram despesas com
recursos tecnológicos, 
como ampliação das 
plataformas digitais e 
compra de espaços
em nuvem.

6. Investimentos para
2020. Todo o material 
foi comprado e outros 
investimentos foram feitos
para o ano letivo, com 
custos mantidos e serão
usados no retorno ao 
presencial.

A NOSSA ESCOLA 
ESTÁ VIVA


