
 
 
 
Carta Circular Coronavírus  Nº 03/2020                                        Lajeado, 19 de março de 2020.  
 

Senhores pais! 

De posse do Parecer Nº 01/2020 do Conselho Estadual de Educação, que  “orienta as 

Instituições integrantes do Sistema Estadual de Ensino sobre o desenvolvimento das atividades 

escolares, excepcionalmente, enquanto permanecerem as medidas de prevenção ao novo 

Coronavírus – COVID-19” e em seus itens 8.2 e 8.3 prevê: 

 8.2 – as instituições de ensino, por orientação de suas 
mantenedoras, devem planejar e organizar as atividades escolares, a 
serem realizadas pelos estudantes fora da instituição, indicando quais 
as atividades, metodologias, recursos disponíveis, formas de registro 
e comprovação de realização das mesmas;  

8.3 – as atividades escolares desenvolvidas, nesse período de 
excepcionalidade, fora do ambiente escolar e computadas para o 
cumprimento do previsto nos Planos de Estudos e de Curso, serão 
planejadas e realizadas a partir de materiais didáticos e/ou recursos 
tecnológicos disponíveis, com registros das mesmas e em 
consonância com seu Projeto Pedagógico; 

 

O Colégio Madre Bárbara comunica que enviará, na próxima segunda-feira, dia 23/03, de 
forma específica em cada curso, as orientações sobre os Estudos Domiciliares a serem 
realizados durante este período de resguardo. Caso o período seja prorrogado, as orientações 
seguirão sendo enviadas por estes meios: 

EDUCAÇÃO INFANTIL: todos os pais receberão um orientador/cronograma pelo e-mail 
cadastrado no Mentor. 

ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º ano): todos os pais receberão um 
orientador pelo e-mail cadastrado no Mentor. 

ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (6º ao 9º ano): as atividades serão encaminhadas 
através do Portal EDROS (P+) e/ou via e-mail (cada aluno recebeu um e-mail com o domínio 
@madrebarbara.com.br). Neste nível, também está sendo criado um grupo de whatsApp com 
um representante de cada turma, para multiplicar as informações em caso de 
necessidades/urgências. 

ENSINO MÉDIO: 1º anos: as atividades serão encaminhadas através do Portal EDROS (P+)                             
e/ou via e-mail (cada aluno recebeu um e-mail com o domínio @madrebarbara.com.br). Neste 
nível, também está sendo criado um grupo de whatsApp com um representante de cada 
turma, para multiplicar as informações em caso de necessidades/urgências. 

                   2º e 3º anos: as atividades serão encaminhadas através da Plataforma 
Google Sala de Aula e/ou via e-mail (cada aluno recebeu um e-mail com o domínio 
@madrebarbara.com.br). Neste nível, também está sendo criado um grupo de whatsApp com 
um representante de cada turma, para multiplicar as informações em caso de 
necessidades/urgências. 

 
Atenciosamente, 

 
A Direção 

 
 


