
 

 

Prezados Pais/Responsáveis e Alunos do Ensino Médio Técnico e Regular do TECPUC, 

 

Em virtude do impacto da pandemia do Coronavírus (COVID-19) e das diretivas do Governo do Estado 
do Paraná nos Decretos nº 4.230 de 16/03/2020 e nº 4.258 de 17/03/2020, em alinhamento com as 
recomendações do órgãos de Saúde Pública, informamos que no período de 23/03 à 04/04 seguimos o 
período de recesso escolar dando continuidade com aulas não presenciais abordando revisão de conteúdos. 

A partir dessa próxima segunda-feira, dia 06 de abril de 2020, deixaremos de abordar essas revisões 
de conteúdos e passaremos a trabalhar, da mesma forma remota, novos conteúdos e atividades previstas 
nas disciplinas. Para isso continuaremos a utilizar a plataforma Blackboard Collaborate, de forma síncrona 
(ao vivo), nos horários normais das aulas, sendo consideradas como dias letivos. 

A continuidade das aulas no formato remoto tem respaldo na Deliberação nº 01/2020 de 01/04/2020 
do Conselho Estadual de Educação que institui o regime especial das atividades escolares em decorrência da 
COVID-19. 

Os professores lecionarão suas aulas em ambiente virtual pela Plataforma BlackBoard, durante os 
horários das aulas, conforme a grade horária da turma, utilizando os recursos disponíveis na plataforma 
digital. 

Destaca-se a obrigatoriedade e a responsabilidade dos alunos em assistirem e participarem das aulas 
remotas, assim como realizar atividades propostas pelo professor, visando a continuidade, consolidação e o 
acesso aos conteúdos teóricos que serão ministrados. É fundamental a participação dos alunos na realização 
e entrega das atividades solicitadas, pois comporão o processo de avaliação. Haverá controle da frequência. 

Para as aulas das disciplinas do núcleo comum serão utilizados como apoio os livros didáticos. Para as 
disciplinas técnicas de informática os professores ministrarão conteúdos também adaptados que não 
exigirão softwares específicos para realização das mesmas. 

As atividades estritamente práticas serão postergadas para quando do retorno às aulas presenciais. 

Por estarmos dando continuidade às aulas remotas durante o período de regime especial, outras 
dúvidas poderão surgir. Por isto permanecem disponíveis aos alunos tutoriais e materiais orientativos quanto 
à utilização das ferramentas digitais. O aluno também poderá pedir auxílio ao seu professor utilizando 
plataforma BlackBoard. 

Como meio de transmissão de informações e conteúdo definimos as plataformas BlackBoard e Prime 
como oficiais, evitando-se outras ferramentas de larga escala como WhatsApp, e-mail da turma, entre outras. 

Os alunos com problemas de acesso ao Web Aluno/BlackBoard, relativos a login e senha, deverão 
contatar o HelpDesk pelo telefone 3271-2021, opção 1. 

Reiteramos a importância dos responsáveis no acompanhamento e estimulo aos alunos em suas 
aulas e demais atividades escolares neste período de regime especial. 

O acompanhamento constante pela Equipe Pedagógica nas aulas buscará qualidade no processo de 
ensino e aprendizagem. 

Permanecemos à disposição pelos canais de comunicação institucionais. 

 

Curitiba, 03 de abril de 2020. 

 

TECPUC 


