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COMUNICADO 04/2020
DE: DIRETORA GERAL
PARA: FAMÍLIAS ATENDIDAS PELA REDE MEDÉIAS
ASSUNTO: SUSPENSÃO DAS AULAS – COVID-19
Queridas Famílias!
Chegamos até os lares de nossas famílias com a finalidade de fazer alguns esclarecimentos buscando
uma parceria entre as nossas unidades escolares de Caxias do Sul/ RS, Ibaiti/Pr e Prata/MG e as respectivas
famílias.
Diante da suspensão das aulas como uma normativa das autoridades competentes com vistas à proteção
da vida, foram feitos alguns encaminhamentos para que os estudantes da Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Médio mantenham o ritmo de estudos, utilizando o site www.specomvoce.com.br. É um
recurso que estamos utilizando de forma emergencial, enquanto nos reorganizamos para um possível
prolongamento desse período de suspensão de aulas presenciais com outras medidas e estratégias.
As videoaulas podem ser baixadas, ouvidas quantas vezes for preciso, utilizando simultaneamente o
livro impresso e o caderno. O programa de aulas por áreas do conhecimento está sendo disponibilizado
semanalmente pelo Positivo.
Ao longo da semana os professores postaram atividades de reforço na Plataforma Positivo On.
Procuremos acompanhar as orientações postadas por este canal de comunicação. Para as turmas que não
receberam orientações por este canal de comunicação a escola está enviando por outro meio.
Nossa intenção é retomar todos os conteúdos e assim que for possível voltar à nossa rotina de aulas
presenciais. Sabemos que é primordial para a qualidade do processo de aprendizagem a interação entre
professor e estudantes.
Porém para voltar a convivência é necessário neste momento ficar em casa. Proteger quem mais
amamos. É um momento difícil, tiremos dele o máximo proveito.
A todos nossas orações e preces,
Curitiba, 30 de março de 2020.
Atenciosamente,
Ir Miriam Silva Souza
Diretora Geral
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