
 

 

Prezado(a) Aluno 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 (Decretos 4.230 de 16/03/2020 e 4.258 de 17/03/2020), em alinhamento com as recomendações dos 
órgãos da Saúde Pública, informamos que: 

1. O conteúdo das aulas no período de 16/03 a 19/03/2020 estará disponível no BlackBoard ou PRIME 
e neste período será considerado como presença coletiva. As avaliações que estavam previstas para 
este período serão reagendadas para o retorno das aulas presenciais. 

2. A partir do dia 20/03/2020 o Bloco do TECPUC estará fechado e todos: professores, gestão, equipe 
pedagógica e colaboradores estarão em trabalho remoto. 

3. De acordo com o artigo 6º da Resolução N. 891/2020 – GS/SEED o período compreendido entre 20/03 
a 04/04/2020 será considerado antecipação do recesso escolar do mês de julho de 2020, conforme 
previsto no artigo 5º do Decreto N. 4258/2020. 

4. O Ensino Médio Técnico e Regular do TECPUC adotará para o período acima indicado como recesso 
(20/03 a 04/04/2020) atividades pedagógicas não presenciais de revisão de conteúdos utilizando as 
ferramentas BlackBoard e ZOOM como plataformas digitais oficiais institucionais para que sejam 
ministradas aulas e atividades remotas com participação facultativa dos alunos. Os professores 
disponibilizarão materiais complementares como textos, exercícios, links, vídeos, entre outros, 
previamente no BlackBoard para complementação dos estudos. 

5. Os Professores ministrarão as aulas síncronas (ao vivo) pela plataforma BlackBoard, durante os 
horários das suas aulas (conforme sua grade horária do presente ano letivo). 

6. Para as aulas das disciplinas do núcleo comum serão utilizados os materiais didáticos, ou seja, os seus 
livros. Para as disciplinas técnicas os professores continuarão preparando materiais específicos, 
porém, não haverá necessidade de softwares específicos durante o período de aulas remotas. 

7. Destaca-se a importância e a responsabilidade dos alunos em assistir e participar das aulas remotas 
de forma semelhante aos momentos presenciais, assim como realizar atividades propostas pelo 
professor, visando a continuidade dos estudos e o acesso aos conteúdos teóricos que serão 
ministrados. As atividades e os trabalhos solicitados pelos professores correspondem, neste 
momento, às aulas que teríamos na escola. Podem, ao longo do tempo, valer nota sim, a depender 
do tempo que ficarmos impossibilitados de voltar às nossas aulas presenciais. Portanto, faça todas 
as atividades aproveitando ao máximo este tempo! 

8. Por estarmos iniciando um processo de ensino diferente do adotado até o momento, outras dúvidas 
poderão surgir no decorrer. Por isto serão disponibilizados aos alunos diversos tutoriais e materiais 
orientativos quanto à utilização das ferramentas digitais. Você também pode pedir auxílio ao seu 
professor utilizando plataforma digital BlackBoard. 

9. Como meio de transmissão de informações e conteúdos, serão utilizadas prioritariamente as 
ferramentas BlackBoard e Prime, proibindo-se outras ferramentas de larga escala como WhatsApp, 
e-mail da turma etc. 



 

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

11. Um FAQ (Lista de Questionamentos mais Frequentes) ficará disponível no portal do TECPUC 
(www.tecpuc.com.br) para esclarecer dúvidas. 

12. Novas informações serão encaminhadas oportunamente a todos 

Contamos com o empenho de todos para que demos em conjunto nossa contribuição à sociedade, no sentido 
de conter o avanço desta pandemia. 

Permanecemos à disposição pelos canais de comunicação institucionais. 

 

Curitiba, 20 de março de 2020. 

Direção Geral - TECPUC 

http://www.tecpuc.com.br/

