
                                               Informativo I – COVID 19 
 

 

 

 

Pirapora, 17 de março de 2020 

 

Prezados Pais e Responsáveis do Colégio Nossa Senhora do SS. Sacramento, 
 

Em atenção às orientações da Organização Mundial da Saúde – OMS, do Ministério da Saúde do 

Brasil, do Conselho Nacional de Educação, das Secretarias Estadual e Municipal, do Sinep Norte de Minas 

e da ANE – Associação das Escolas Católicas sobre as implicações da pandemia do COVID-19 – 

Coronavírus, venho através deste solicitar de Vossa Senhoria o cumprimento do artigo 23, parágrafo 2º 

da LDB – Lei de Diretrizes e Base, no que tange à adequação do calendário escolar. 

Frente a essa situação, encaminhamos à Superintendência Regional de Ensino - SRE a solicitação 

do uso da modalidade de Educação não presencial, através de ferramentas de tecnologia educacional, 

como plataformas e ambientes virtuais de aprendizagem, para garantirmos os processos pedagógicos 

durante o período de paralisação, decretado pelo Município de Pirapora, que será do dia 20 a 29 de março 

do corrente ano, para que nossos alunos possam manter o ritmo de aprendizado e não intervir no período 

de férias escolares de julho. Assim, utilizaremos essa estratégia para garantia dos dias letivos, adequando 

do calendário de atividades presenciais, com complementação de carga horária por educação à distância, 

num total de 50%, e em sábados letivos e alguns dias de julho e dezembro para completarmos os 50% 

restantes correspondentes ao período de paralisação. 

Após Decreto Estadual e Municipal, estaremos suspendendo as aulas presenciais no período 

de 18 a 29 de março do corrente ano.   

 

Atenção aos procedimentos: 

1- Foi criada uma “Sala de Aula”, através do google, para cada turma, da Educação Infantil ao 

Terceirão, onde os professores e coordenações acessarão para postagem de atividades, conteúdos diversos, 

vídeos, comunicados aos pais entre outras orientações necessárias. Nossa intenção é mantermos o espaço 

virtual da Sala de Aula bem interativo e funcional, para que nossos alunos não percam o processo de 

aprendizagem já iniciado na modalidade presencial.  

2- Será disponibilizado para os alunos e pais um código da sala, para acesso. Essas informações 

serão passadas impresso, no e-mai, por aplicativo e em nossas redes sociais para que todos possam ter 

acesso. As Coordenações Pedagógicas estarão disponíveis para orientação dos alunos e pais, quando se 

fizerem necessários; 

3- O ambiente virtual “Sala de Aula” será o instrumento para o cumprimento de 50% do nosso 

Calendário Escolar, os outros 50 % dos dias de paralisação serão cumpridos através de sábados letivos e 

alguns dias de julho e dezembro.  

4- Os pais que tiverem dificuldades no uso dessa ferramenta, disponibilizaremos um passo a 

passo no aplicativo e no site do Colégio, ou poderão solicitar orientações através dos e-mails: 

informatica@santissimosacramento.com.br, colegio@santissimosacramento.com.br, 

gracilene@santissimosacramento.com.br, viviane@santissimosacramento.com.br, 

jessica@santissimosacramento.com.br; 

5- As atividades postadas na Sala Virtual poderão ser usadas para avaliar o processo de 

aprendizado dos alunos, no qualitativo e no quantitativo, que serão somadas ao conjunto de atividades e 

avaliações presenciais para o fechamento da nota do aluno no final do bimestre; 



6- Que durante esse tempo de paralisação, possamos nos unir em oração, suplicando de Deus as 

bênçãos e saúde para toda a humanidade; 

7- Evitemos viagens, passeio, praia/piscina, lugares de aglomeração, festas pois cuidar da nossa 

prevenção é cuidar da vida das pessoas que amamos. Uma vez cada um fazendo a sua parte, toda a 

humanidade ganha com as ações conscientes.  

            8- Orientação para uso da Sala Virtual: 

1- Acesso à Sala de Aula via celular (Android): acessar o Play Store, Google Classrom (Sala de Aula Google), 

instalar. Após instalado, acessar a Sala de sua série, com os respectivos códigos.  

2- Acesso à Sala de Aula via iPhone: acessar o IOS, App Store, Google Classrom (Sala de Aula Google), instalar. 

Após instalado, acessar a Sala de sua série, com os respectivos códigos.   

3- Acesso à Sala de Aula via web (computador): acessar google classroom login, acesse o Google sala de aula, 

clicar no canto superior direito, clicar no +, participar da turma, inserir código da turma de seu (sua) filho (a). 

Pronto, é só fazer as atividades.  

Maternal 2: 46ezigr 

Maternal 3: fpyfusc 

I Período: c2g2fm2 

II Período: wab52rj 

1º ano: jn26bi6 

2º ano: eyzj6c6 

3º ano: ruubdli 

4º ano: wh5qbr4 

5º ano: q6pg4gz 

6º ano:  bsiolha 

7º ano: k65pr2r 

8º ano:  ekrzi6h 

9º ano:  spxfp3b 

1º ano EM: 5mmjcxb 

2º ano EM: isfuvrxFa 

3º ano EM: xqr27gr 

PES – Junior Time Three: hwh26oq 

Módulo EM – Investigação Científica: iekelpo 

 

 Que Nossa Senhora do SS. Sacramento nos proteja e nos livre de todo e qualquer mal, do 

corpo e da alma, e nos ensine a sermos verdadeiros educadores a exemplo do Mestre por excelência, Jesus 

Cristo.  

  

 

Atenciosamente, 

 

Irmã Josenira de S. Rodrigues 

Diretora 

https://classroom.google.com/?emr=0

