
 

Prezadas famílias  

De repente, diante da pandemia do Covid-19, tudo mudou. Viver algo inédito 
traz incertezas e alguma angústia, sem dúvida. Mas traz, também, oportunidades de 
crescimento, reflexão, aprendizagem, generosidade e empatia. Todos nós estamos 
experimentando um novo formato de trabalho e de relacionamentos. 

Nós, como educadores que somos, sabemos que a escola não se limita ao 
espaço físico. Pelo contrário, entendemos que, mais do que nunca, a vontade de fazer 
dar certo, associada à pluralidade de recursos tecnológicos permite-nos manter as 
experiências culturais e afetivas, assim como o processo de aprendizagem. 

Por isso, a fim de mantermos a continuidade do desenvolvimento acadêmico de seus 

filhos, iremos migrar,temporariamente,para a  Plataforma Google for Education, 

através da PDA - Plataforma Digital de Aprendizagem Pitágoras. 

Saiba que nossa equipe pedagógica está muito empenhada e preparada para 
dar completo apoio e oferecer a melhor experiência de ensino para nossos alunos no 
ambiente online. 

Na Plataforma Google for Education, você encontrará todos os conteúdos de 
estudo, recomendados por nossos professores. Os alunos deverão seguir as 
orientações dos educadores que serão enviadas regularmente pela escola e, deverão 
realizar as atividades propostas, em uma rotina escolar de estudos. Algumas aulas, ao 
vivo ou gravadas, poderão fazer parte dessa rotina, se o professor assim decidir. 
Aguardem nossas orientações, e contamos muito com sua parceria neste processo! 

Nossos esforços, neste momento, estão em levar até você a melhor versão de 
nossa escola no âmbito digital! E queremos, ainda, que nossos alunos e sua família 
fiquem bem. E falando em bem estar, com muito apreço preparamos algumas dicas 
que podem ajudá-los na adaptação. Confira nosso infográfico! 

E por fim, esse contexto de sinergia entre nossos professores e sua família 
através de ferramentas online de ensino não visa apenas a que os conteúdos sejam 
trabalhados, mas ainda tem por finalidade levar o estudante a perceber sua 
individualidade, suas habilidades e a sua responsabilidade no ato de aprender, 
independentemente da idade. 

Fiquem atentos às comunicações de nossa equipe e vamos, juntos, fazer com 
que os desafios não nos desviem de nossos objetivos, o de bem formar nossos alunos 
e, sobretudo, fazer deles bons cidadãos. 

É vida que segue e, com ela, novas lições para todos nós. 
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