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Apresentação

Prezadas famílias,  
   

 Este guia que você está recebendo traz as principais datas e 
atividades previstas para o 2° semestre de 2020 para que você possa 
conduzir este momento com tranquilidade em sua casa. Estamos nos 
aproximando do final do ano letivo e permanecemos ainda em Estudos 
Domiciliares. A proposta pedagógica da Escola São José foi adaptada à esta 
nova realidade da Educação no Rio Grande do Sul, para não dizer no país ou 
no mundo. 
 Toda nossa Equipe Pedagógica trabalhou muito, estudou muito e 
participou de diversos treinamentos para que pudéssemos reorientar nossas 
atividades de forma rápida, mas garantindo a qualidade de ensino de sempre. 
Também firmamos novas parcerias e contratamos novos serviços para 
garantir a continuidade deste trabalho nos próximos anos. Entendemos que 
é preciso enfrentar os desafios da pandemia, mas com o olhar sempre no 
futuro dos nossos alunos.

Maria Karina Ferraretto - Diretora
Josiane Michels - Supervisão Pedagógica

 É importante observar que tudo isso é possível porque o Conselho 
Estadual de Educação do Rio Grande do Sul aprovou o parecer CEED RS 
02/2020, que orientou a reorganização do Calendário Escolar e o 
desenvolvimento das atividades domiciliares em razão da COVID-19. Com 
base nesse parecer, a Escola São José reorganizou o Calendário Escolar 
2020/2 e apresenta duas importantes intervenções para o 2º semestre: o 
Acelera: projeto para fortalecimento da alfabetização (1º e 2º anos) e o Projeto 
Reforçando (3º ao 9º ano). #JuntosSomosMaisFortes 

Grande abraço a todos.

Saimon Damian - Secretário
Clara Araujo da Costa - Administrativo

Maria Cristina Araujo - Presidente da Mantenedora
Ensinar não é 

transferir 
conhecimento, mas 

criar as possibilidades 
para a sua própria 
produção ou a sua 

construção.

” Paulo Freire

” 



Calendário

18/12 -  Formatura do Ensino 
Fundamental (9º ano)

07 a 11/12 - Atividade diagnóstica 
de sondagem para a análise dos 
objetivos de aprendizagem 
trabalhados no 2º semestre.

04/12 - Encerramento do Projeto 
Reforçando no ano letivo de 2020 
(o projeto será retomado em 
2021).

14, 15 e 16/12 - Realização das 
Confraternizações Virtuais de 
Encerramento do Ano Letivo.

28/12 - Envio do Relatório 
Individual de Atividades do 3º 
trimestre. 

15/12 - Formatura da Educação 
Infantil (Pré B)

21 a 23/12 –  Formação 
Pedagógica para professores.
24 e 25/12 - Recesso e Feriado de 
Natal. 

02 a 13/11 - Aplicação de 
Atividades Diagnósticas para 
análise dos objetivos de 
aprendizagem do Ensino 
Fundamental durante aula 
síncrona (ao vivo).

05 a 16/10 - Prazo para realização 
da Sondagem na Plataforma Plurall 
(2º ao 9º ano).

Dezembro

30/11 a 04/12 - Atividades 
complementares de reforço dos 
conteúdos do 2º semestre.

09/10 - Envio do cronograma do 
Projeto Reforçando.

05/10 - Envio da Reorganização 
do Calendário para as famílias.

Novembro
02/11 – Feriado de Finados.

Outubro

12/10 - Feriado do Dia da Criança 
13/10 - Antecipação do Recesso 
Escolar do Dia do Professor.

O Ano Letivo é dividido em três trimestres. Devido à nova organização 
necessária para dar conta das aprendizagem essenciais em 2020, os 
conteúdos e atividades de aula foram repensados em dois semestres, 
distribuídos da seguinte forma: 

1º semestre

RESUMO DAS ATIVIDADES DO 1º 
TRIMESTRE + RESUMO DAS ATIVIDADES 

DO 2º TRIMESTRE ATÉ DIA 14/07

2º semestre

RESUMO DAS ATIVIDADES DO 3º 
TRIMESTRE + RESUMO DAS ATIVIDADES 

DO 2º TRIMESTRE ATÉ 31/08



1º e 2º anos

  Desse modo, assegura-se ao aluno e à família o comprometimento e 
a importância do trabalho desenvolvido pela Escola para o desenvolvimento 
da criança no começo de sua vida escolar. Reafirmamos nossa 
responsabilidade com a aprendizagem de nossos alunos, a fim de garantir aos 
educandos o desenvolvimento das habilidades e competências essenciais 
para cada ano escolar com sucesso.

 O Acelera: projeto para fortalecimento da alfabetização tem como 
objetivo promover a alfabetização e o letramento, despertando no aluno o 
amor e o zelo por sua própria aprendizagem. Foca-se em um trabalho 
pontual a fim de acelerar a aquisição de conhecimento frente ao momento 
em que estamos vivendo. 
 A Alfabetização é a essência do início da vida escolar no Ensino 
Fundamental. A aceleração servirá de impulso para que o aluno aprenda de 
forma rápida um assunto ou conteúdo complexo, proporcionando 
experiências para que o educando perceba que pode aprender e avançar 
com segurança.
 O desenvolvimento do aluno ocorrerá por intermédio da 
remediação. Remediação é a ação pedagógica organizada pela Escola São José 
como forma de minimizar as lacunas detectadas nos conhecimentos do 
aluno nas Atividades Domiciliares.  
 O Acelera ultrapassa um simples apoio, pois retoma com objetividade 
atividades lúdicas, jogos, desafios, leitura, produção de texto coletivo e 
espontâneo, construindo assim as múltiplas aprendizagens.

AceleraAcelera
PROJETO PARA FORTALECIMENTO DA ALFABETIZAÇÃO

Dúvidas:
Consulte

a professora
regente

Duração
prevista:

2020 e 2021

Início:
14/10



3º ao 9º ano 

Você sabia?

REFORÇANDO

 O Projeto Reforçando tem como objetivo maximizar o 
aproveitamento do aluno nas atividades domiciliares, facilitando o processo 
de organização, de aprendizagem e de concentração, além de despertar o 
prazer em aprender. 

 Estão indicados para participar do Projeto Reforçando no 3º 
trimestre/2020 todos os alunos que obtiveram conceito NR (Necessita 
Reforço), em qualquer disciplina, no Relatório Individual de Atividades do 2º 
trimestre. O Relatório foi enviado para as famílias no dia 23/09. 

 Reafirmamos nossa responsabilidade com a aprendizagem de nossos 
alunos, de forma a oferecer momentos de retomada e preenchimento  de 
possíveis lacunas, a fim de garantir aos educandos o desenvolvimento das 
habilidades e competências essenciais para cada ano escolar.

O Projeto Reforçando em nada se compara à 
tradicionais recuperações de final de ano em 
que são realizadas provas para recuperação 
de notas. No Projeto Reforçando, o aluno 
encontra um acompanhamento que o valoriza 
como um ser único em seu desenvolvimento 
e focado nas suas dificuldades específicas. 
Diante disso, ele terá a oportunidade de 
reforçar o contato com os conteúdos, 
aprendendo de maneira personalizada. Não há 
custos extras para participar do projeto.

Fique ligado! Reforço não é 
recuperação

Início:
14/10

Duração
prevista:

2020 e 2021

Dúvidas:
Consulte

o professor
regente



Legislação

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

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 02/2020
Permite a mudança do 
Calendário Escolar e a
readequação dos 
conteúdos e habilidade
de aula em função da 
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). Entre outros, orienta-se pelos seguintes 
documentos em 2020/2021:

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

Portaria SES/SEDUC
- RS Nº 01/2020
Orienta sobre os 
protocolos de retorno 
às atividades presenciais
com Plano de prevenção,
monitoramento e 
controle da pandemia.

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



Comunicação

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

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

Neste momento de emergência e a despeito da crise, estamos comprometidos 
com o ano escolar vigente e com a efetiva aprendizagem dos alunos. Agradecemos 
o apoio e o engajamento das famílias e esclarecemos que a escola continua 
prestando todo o apoio necessário através dos canais de atendimento.

Comunicados e informes
O nosso site está cada vez melhor para informar a comunidade escolar sobre os 
acontecimentos durante a pandemia e o período de isolamento social. Acompanhe 
o site, o Portal do Aluno e as nossas redes sociais para se manter bem informado 
sobre as ações da escola. Acesse: www.escolasaojose.com 



Rua Iraí, 459 - Niterói/Canoas/RS
Fone: 51 99725.5549 / 51 3475.2478
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