
Estimados Alunos, Pais, Mães e Responsáveis,

 Estamos vivendo uma experiência a cada dia, algo fora do previsto e 
inimaginável para a humanidade. De repente, todos precisamos refazer e 
reorganizar nossas rotinas, projetos e empreendimentos. Isso nos colocou no 
mesmo patamar de dúvidas e incertezas em que precisamos nos reinventar 
e prover meios para superar eventuais diculdades advindas do inusitado 
momento.

 Conforme já se instalou desde o último mês de março, em razão da 
pandemia da COVID-19, vimo-nos diante da necessidade de adotarmos o 
distanciamento social e, consequentemente, a paralisação das escolas em 
nossa cidade, em nosso estado e também, em quase todo o país. Tão logo 
surgiram as determinações dos órgãos competentes, envidamos as 
providências e os esforços, a m de possibilitar que seus lhos, nossos alunos, 
sofressem o menor impacto possível diante da interrupção das aulas. 
Lançamos mão dos recursos tecnológicos, já em uso na escola, para 
mantermos os alunos em conexão com o processo ensino e aprendizagem, 
nalizando, assim, o mês de março.

 Durante o mês de abril, em razão do acordo entre os sindicatos 
Patronal (SINEPE/PE), dos Professores da Rede Privada (SINPRO/PE) e o dos 
Trabalhadores em Educação (SINTEE/PE), tivemos a antecipação das férias 
que ocorrem anualmente em julho, cujo período será util izado 
posteriormente para a reposição das aulas. No mesmo período, embora de 
férias escolares, disponibilizamos, em caráter opcional, recursos da 
plataforma SAS e Escola da Inteligência - EI, nossos parceiros, especialmente 
preparados para a fase da pandemia, além de uma série de outras 
atividades encaminhadas às famílias, a m de otimizar o tempo das crianças 
mantidas reclusas em seus lares.

 Concluindo o período excepcional de férias escolares e persistindo a 
determinação para mantermos o distanciamento social, orientados por 
normas legais do Conselho Nacional de Educação (CNE) e do Conselho 
Estadual de Educação (CEE-PE), informamos que durante o período de 
pandemia da COVID-19, as aulas acontecerão em formato não presencial, 
mediadas por tecnologias da informação, nos três segmentos da Educação 
Básica: EDUCAÇÃO INFANTIL, ENS. FUNDAMENTAL E ENS. MÉDIO. (Sugerimos a 
leitura do parecer do Conselho Nacional de Educação que discorre sobre a 
“realização das atividades pedagógicas não presenciais”, recentemente 
aprovado).
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 Posto isso e dando continuidade ao percurso escolar em andamento 
no ano letivo de 2020, procedemos a elaboração de nosso Plano de 
Contingenciamento, conforme segue, ora denominado TRILHA 
PEDAGÓGICA, a ser implementado no mês de maio.
 
 Para plena ecácia do projeto em epígrafe, manteremos todo o 
suporte necessário através da atuação plena do corpo docente, equipe 
técnica e quadro funcional de todos os setores necessários ao 
funcionamento da instituição como um todo. Incluindo o suporte ao ensino 
remoto, única opção possível de ofertar o ensino neste período ímpar para 
toda a humanidade atingida pela pandemia.

 Por m, destacamos que, tendo consciência do momento incomum e 
de diculdades que afeta todas as famílias e as organizações em geral, 
embora não existindo nenhuma medida governamental determinando a 
concessão de descontos nas parcelas que constituem a anuidade escolar 
das Escolas da Rede Privada, decidimos por conceder percentuais de 
descontos, a partir de MAIO nas parcelas com vencimento no período em 
que esteja sendo aplicado exclusivamente a modalidade de ensino remoto, 
ou seja, aulas não presenciais. No tocante ao detalhamento da 
readequação dos valores das parcelas, ou seja, percentuais de descontos a 
serem concedidos em cada segmento de ensino, enviaremos comunicado 
próprio, ainda nesta data.

 Para efeito de acompanhamento das atividades escolares de cada 
segmento, observem o roteiro expresso na TRILHA PEDAGÓGICA, adiante. Na 
esperança de breve retorno e melhores dias para todos, despedimo- nos, 
apresentando nossa saudação fraterna.

Caruaru, 30 de abril de 2020.

Mons. Olivaldo Pereira Silva - DIRETOR GERAL
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 Considerando as peculiaridades de cada segmento de ensino e 
tentando aproximar o máximo possível dos procedimentos adotados à 
singularidade do perl dos nossos alunos, delineamos a Trilha Pedagógica, 
ora apresentada de modo a:

- Dar continuidade à programação de ensino trabalhada a partir do dia 03 
de fevereiro deste ano, subitamente interrompida com a suspensão das 
aulas em 17 de março;
- Preservar a rotina de estudos, até então, implementada;
-Valorizar a ‘‘intimidade’’das crianças e dos jovens com as tecnologias e 
ferramentas digitais;
- Favorecer o desenvolvimento da ‘‘autonomia intelectual’’; dessa geração, 
tão evocada por grandes estudiosos e teóricos do ensino, bem como 
enfatizada pelas diretrizes que fundamentam a BNCC;
- Proporcionar novas formas de aprendizagem no enfrentamento de 
desaos;
- Minimizar o estresse emocional causado pelo ócio e pela espera sem 
previsão denitiva da retomada às aulas;
- Trabalhar o protagonismo do aluno, estimulando a capacidade de lidar 
com raciocínios abstratos em situações complexas;
- Respeitar e garantir às crianças, os direitos de aprendizagem;
- Atender os objetivos de aprendizagem e o desenvolvimento das 
competências e habilidades a serem alcançadas;
- Subsidiar os pré-requisitos da programação em curso, quando da 
retomada das aulas presenciais.

 Assim nos comprometemos a:

1. Reestruturar o Calendário Escolar 2020, preservando os 200 dias letivos e 
garantindo o cumprimento da carga horária mínima de 800 horas;

2. Organizar Horários Especiais de Aulas, para todos os níveis (anexo 1), 
destinando ‘‘maior tempo’’; para as áreas de conhecimento, cujo domínio 
das habilidades demandam exercício e prática e que, naturalmente, 
apresentam maior décit com a interrupção causada;

3. Criar, por série, em todos os segmentos, da Educação Infantil ao Ensino 
Médio, salas de aula no Google Classroom;
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4. Estar utilizando os equipamentos e ferramentas nos(as) quais temos 
investido, bem como os serviços qualicados dos nossos professores e 
parceiros (SAS e Escola da Inteligência);

5. Evidenciar as operações em regime de home ofce;

6. Implementar metodologias diversas que permitam a aplicabilidade 
eciente de estratégias nos diferentes segmentos de ensino, conforme 
segue:

A- NA EDUCAÇÃO INFANTIL e PRIMEIRO ANO DO ENS. FUNDAMENTAL
- Jogos;
- Exercícios de raciocínio lógico;
- Exercícios grafomotores e de oralidade;
- Exercícios fonéticos;
- Exercícios que trabalham lateralidade, topologia, equilíbrio, noção
de tempo, contagens etc;
- Desenho e pintura;
- Experiências monitoradas;
- Cantos e contos;
- Tradução de mímicas etc;
- Aulas remotas no Google Classroom.

B- NO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS
- Passeios virtuais que retratem a arte e a cultura;
- Jogos;
- Exercícios de raciocínio lógico;
- Exercícios de oralidade;
- Exercícios fonéticos e de recitação;
- Contagens;
- Produções textuais;
- Desenho e pintura;
- Pesquisas dirigidas;
- Experiências monitoradas;
- Cantos e contos;
-Aulas remotas no Google Classroom.

plano de atividades não presenciais
De 04 a 29.5.2020



C- NO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS
- Simulados on-line;
- Passeios virtuais que retratem a arte e a cultura;
- Olimpíadas de conhecimentos;
- Colóquios;
- Exercícios de raciocínio lógico;
- Debates;
- Produções textuais;
- Pesquisas dirigidas (Em campo e bibliográcas);
- Relatos de experiências;
- Leituras comentadas;
- Aulas temáticas;
- Aulas remotas no Google Classroom.

D - NO ENSINO MÉDIO
- Simulados on-line;
- Passeios virtuais que retratem a arte e a cultura;
- Debates;
- Produções textuais;
- Pesquisas;
- Relatórios;
- Aulões on-line;
- Aulas remotas no Google Classroom;
- Aulas temáticas;
- Aulas virtuais interativas;
- Atendimento on-line relâmpago, para esclarecer dúvidas;
- Revisões para vestibulares diversos: ENEM, SSA, UNICAMP,
FUVEST etc.

Notas:
1. A participação dos alunos em cada aula terá registro de controle.
2. Este Plano de Atividades está sujeito a ajustes processuais, à medida em 
que estiver sendo executado, desde que seja para atender às adequações 
que se zerem necessárias.
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CANAIS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

EDUCAÇÃO INFANTIL E PRIMEIRO ANO FUNDAMENTAL
Joelma Pessoa (Supervisora Pedagógica)
Telefone: 998953777
E-mail: joelmapessoa@diocesanocaruaru.g12.br

Andrea Chaves (Orientadora Educacional)
Telefone: 999460091
E-mail: andreachaves@diocesanocaruaru.g12.br

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS (2º ao 5º Ano)
Joelma Lúcia (Supervisora Pedagógica)
Telefone: 998953738
E-mail: joelmalucia@diocesanocaruaru.g12.br

Maria Cintia (Orientadora Educacional)
Telefone: 999460093
E-mail: cintiasantos@diocesanocaruaru.g12.br

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS (6º ao 9º ano)
Jailma Pessoa (Supervisora Pedagógica)
Telefone: 998953773
E-mail: jailmapessoa@diocesanocaruaru.g12.br

Robélia Daniela (Orientadora Educacional do 6º e 7º ano)
Telefone:998953773
E-mail: robelia@diocesanocaruaru.g12.br

Jeanne Pessoa (Orientadora Educacional do 8º e 9º ano)
Telefone: 999840091
E-mail: jeannepessoa@diocesanocaruaru.g12.br

ENSINO MÉDIO
Ana Patrícia (Supervisora Pedagógica)
Telefone: 998953737
E-mail: anabrito@diocesanocaruaru.g12.br

Mônica Venceslau (Supervisora Adjunta)
Telefone: 996424458
E-mail: monicavenceslau@diocesanocaruaru.g12.br
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Conceição Silva (Orientadora Educacional do 1º e 2º ano)
Telefone: 999630000
E-mail: conceicaosilva@diocesanocaruaru.g12.br

Dilma Barros (Orientadora Educacional do 3º ano)
Telefone: 999100426
E-mail: dilmabarros@diocesanocaruaru.g12.br

SETOR DE PSICOPEDAGOGIA
Ana Karla (Psicóloga)
E-mail: anakarla@diocesanocaruaru.g12.br

Adriana Paula (Psicopedagoga)
Telefone: 998750119
E-mail: adrianapaula@diocesanocaruaru.g12.br

SETOR DE FONOAUDIOLOGIA
Cirana Vasconcelos (Fonoaudióloga)
E-mail: ciranavasconcelos@diocesanocaruaru.g12.br

SETOR FINANCEIRO
Telefone: 998750117
E-mail: nanceiro@diocesanocaruaru.g12.br

SECRETARIA
Telefone: 997350298
E-mail: secretaria@diocesanocaruaru.g12.br
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