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Circular nº 13/2020 

 
Assuntos: Continuidade dos Estudos Domiciliares e Desconto nas 
Mensalidades de Julho, Protocolos Gerais e Específicos para Retorno às 
atividades escolares e informações sobre o processo de Bolsa Educação para o 
ano letivo de 2021. 
 

Porto Alegre, 30 de junho de 2020. 
 
Senhores pais, responsáveis e alunos, 

 
1-Período de suspensão das aulas  
 
A Escola São Luís Guanella irá cumprir a determinação do Decreto Municipal Nº 

20.562 no “Art.41, de 30 de abril 2020, ficam suspensas as atividades presenciais 
de ensino infantil, fundamental, médio e superior, de estabelecimentos públicos 
e privados, inclusive para escolas estabelecimentos de ensino em geral. 

Estaremos mantendo os estudos domiciliares definidas pelo Conselho Estadual de 
Educação pelo Parecer Nº01/2020. Os estudos domiciliares realizadas nesse período 
serão validadas na composição do ano letivo.  

A Escola São Luís Guanella segue cumprindo as determinações do poder público, 
mas por enquanto a data das atividades presenciais ainda não foi definida, pois 
Porto Alegre se encontra na bandeira vermelha no contágio do COVIDE-19. Em 
caso de novas orientações, avisaremos a comunidade escolar, mas sempre 
observando as condições de saúde forem favoráveis ao retorno, esse será de forma 
gradual. Prioridade é a vida.  

 
   2- Protocolos Gerais e Específicos para Retorno às atividades escolares: Plano 
de Contingência para a Prevenção, Monitoramento e Controle de Transmissão 
de COVID-19 
 

A Escola São Luís Guanella em conjunto com a Empresa Normative Brasil - Saúde e 
Segurança do Trabalho está elaborando um Manual, conforme o Decreto do Estado 

do RS, Nº 55.292, de 04 de junho de 2020. 
Em breve estaremos disponibilizando nos canais de comunicação da escola o referido 
manual. 
 
3-Descontos nas mensalidades escolares no mês de Julho de 2020. 
 
       Tendo em vista o cenário atual e os agravos da crise, mediante a pandemia pelo 
Covid-19 os descontos comerciais emergenciais para o mês de julho de 2020 seguirão 
o mesmo formato realizado nos meses de maio e junho, através de nova solicitação e 
avaliação. 
Pedidos de manutenção de desconto e novos descontos devem ser encaminhados 
para o e-mail servicosocialguanella@gmail.com 
Cientes disso, estamos buscando caminhos que possam auxiliar individualmente cada 
família atendida hoje, através de nossos alunos.  

 O GRUPO DE ATENDIMENTO E AUXÍLIO ÀS FAMÍLIAS, integrado por: Direção 
Pedagógica, Direção Financeira e Serviço Social, criado emergencialmente pela 
Escola para o enfrentamento exclusivo a esta demanda, estará realizando 
atendimento e acolhida às necessidades de cada família, bem como a realização de 
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análise da condição econômica atual familiar. Manteremos este canal de escuta e 
diálogo, para atendermos as necessidades individuais de cada um neste momento e 
enfrentarmos, juntos, os desafios oriundos desta pandemia. 

  

Canal de contato exclusivamente para demandas financeiras: 
  
Email: servicosocialguanella@gmail.com 
 
 

3- Informações sobre o processo de Bolsa Educação para o ano letivo de 
2021. 
 
Devido ao momento de distanciamento social decorrente da Pandemia do 
COVID-19 o calendário para o processo de Renovação e Concessão de 
Novas Bolsas Educação para o ano letivo de 2021 não acontecerá no mês 
de julho de 2020 conforme publicado no calendário acadêmico da escola São 
Luís Guanella. 
Salientamos que o processo para a manutenção das bolsas de estudo 
vigentes em 2020, acontecerá de igual forma, ainda neste ano, mas com data 
ainda a ser definida. 
Informaremos através do site da escola e página Facebook sobre o novo 
calendário, deste processo. 

        Qualquer dúvida entre em contato com o e-mail 

servicosocialguanella@gmail.com 
 

 
        5-Estudos Domiciliares 

 
Estudos domiciliares na Modalidade à distância Para contemplar o 

planejamento pedagógico, equipes e professores estão disponibilizando atividades 
escolares na plataforma Google Meio, onde também serão postados os links para 
a realização dos encontros virtuais a fim de qualificar e dar continuidade ao 
processo de aprendizagem dos seus respectivos alunos. Os professores têm 
utilizado várias estratégias para abordar seus conteúdos a fim de oferecer uma 
variabilidade de opções para qualificar a aprendizagem e atender as 
especificidades dos alunos.  Sempre que possível os estudantes participem e 
realizem as tarefas propostas no ambiente virtual de aprendizagem, até que a 
escola possa retomar as atividades presenciais em segurança. Será uma 
participação do aluno dentro das possibilidades de cada família. 

No site da escola e no Portal do Gennera você encontrará passo a passo para 
acessar a plataforma Google Meet. 

 
 
Leia com atenção as orientações abaixo ou acesse o Manual Explicativo. 

 
Passo a Passo 
 

1- Acessar o Portal da Escola Guanella como seu e-mail e senha 
previamente cadastrado (Pai ou aluno); 
 

2- Entrar nas disciplinas conforme o horário escolar do aluno. Acessar o 
guia de conteúdo criado pelo professor com as referidas atividades. 

mailto:servicosocialguanella@gmail.com
mailto:servicosocialguanella@gmail.com


 

 
 

 
 
 
 Av. Benno Mentz, 1560 - Fone: (51) 3348-9733 - Porto Alegre | RS 

 
3- Este material pedagógico será conferido pelos professores no retorno as 

atividades pedagógicas.  A avaliação nesse período de estudos 
domiciliares está sendo realizada através de trabalhos e outras atividades 
pedagógicas. Ao retorno das atividades presencias estaremos realizando 
avaliação diagnóstica do aluno.  

    Estamos vivendo um momento em que o cuidado conosco é importante. 
Desejo que todos vocês estejam bem juntamente com suas famílias. Em breve 
estaremos novamente juntos na Escola São Luís Guanella. 

 
6- Atendimento 

 
Nesse período a escola disponibilizará o e-mail guanella@guanella.com.br e 

pelos telefones (51) 991549469 ou (51) 9854555995 para contato de dúvidas e 
solicitações das demandas necessárias de segunda a sexta-feira das 9h às 16h. Para 
responder as demandas é necessário informar nome completo do pai ou 
responsável, nome completo do aluno e a turma ou série e o e-mail a ser 
utilizado pelo pai ou responsável do aluno. 

 

Estamos vivendo um momento em que o cuidado conosco e com o próximo é 

importante. 

Desejo que todos vocês estejam bem juntamente com suas famílias. Em breve 

estaremos novamente juntos na Escola São Luís Guanella. 
 
 

Direção 
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