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Senhores Pais 

 
Ao longo desse período de isolamento social, reconhecemos o inestimável empenho e 

dedicação de toda a comunidade escolar para que nossas aulas se desenvolvessem em ambiente 

virtual. As famílias têm acompanhado os estudos dos alunos, os estudantes demonstram 
envolvimento e comprometimento com as atividades e nossa equipe pedagógica tem intensificado 

sua qualificação e a diversificação das propostas de trabalho. 
 

Com o intuito de ampliarmos a qualificação do trabalho pedagógico do Colégio Santa Clara 

e de possibilitarmos um ambiente de estudos de maior qualidade, contratamos uma nova 
plataforma educacional para nosso Colégio, o Google Sala de Aula (Classroom), a ser implantado 

pela maior e mais experiente empresa neste segmento no Brasil, a Foreducation EdTech. A 
parceria do Colégio com a empresa Google e todas as suas ferramentas educacionais, associadas 

ao suporte e treinamento da Foreducation, representará um ganho significativo para os aspectos 
tecnológicos de nosso trabalho.  
 

Neste momento, estamos implantando a infraestrutura técnica do serviço, com o 
desenvolvimento de e-mails institucionais para professores e alunos e a criação de salas de aulas 

virtuais. Em paralelo a isso, desenvolvem-se o treinamento de nossa equipe de professores e as 
definições pedagógicas referentes a esta implantação e ao ensino em ambiente virtual. 

 
Encerrada esta etapa, enviaremos aos alunos e famílias um tutorial para o uso dessa 

plataforma e iniciaremos o trabalho de todas as turmas nesse novo ambiente. Por enquanto, o 

trabalho segue nas plataformas atualmente em uso (Blog ou Moodle). Realizada a migração para 
o Google Sala de Aula, os Blogs e o Moodle continuarão disponíveis para consulta (acervo) até o 

final do ano letivo.  
Os detalhes de acesso dos alunos, bem como as datas para transição e início do Google 

Classroom serão comunicados posteriormente, conforme o desenvolvimento dos aspectos técnicos 

necessários para essa migração. 
 

Quaisquer dúvidas, entrem em contato nos seguintes e-mails: 
► Para questões Pedagógicas / Educacionais 
 Ensino Médio: ensinomediosantaclara@gmail.com  

 Ensino Fundamental II: orientacaofiicsc@gmail.com 

 Ed. Infantil e En. Fundamental I:  apoioped@colegio-santaclara.com.br  

e apoioped2@colegio-santaclara.com.br 

► Para assuntos administrativos, entrem em contato no Fale Conosco do site do 
Colégio, assinalando como Departamento “Tempo de Covid-19” ou pelo e-mail: 
solicito@colegio-santaclara.com.br 

 
Desejamos a todos muita serenidade e saúde neste momento difícil pelo qual todos 

passamos. Agradecemos, novamente, toda a contribuição da comunidade escolar e contamos com 
a sua participação e envolvimento para aproveitar este novo investimento. 
 

Equipe Técnica do Colégio Santa Clara 
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