14/03/2020
Prezadas famílias,
Atendendo a orientações dos órgãos públicos, nossa escola paralisará
suas atividades a partir do dia 23 de março.
Solicitamos, no entanto, que as famílias já estejam atentas às orientações
abaixo:
- Todas as avaliações previstas para a próxima semana estão suspensas;

- A presença nos dias 16 à 20 de março será facultativa. Assim, as
famílias que já têm possibilidade de manterem seus filhos em casa, a

partir da segunda-feira, já podem fazê-lo;
- Durante esta semana, encaminharemos orientações para que os alunos
tenham acesso a soluções on-line;
- Alunos que tenham materiais guardados em armários de uso pessoal na
escola devem retirá-los, pois precisarão deles nas próximas semanas;
- Conforme orientação estadual, as faltas em tais dias de ausência serão
justificadas;
- O retorno às aulas será feito mediante a avaliação da situação nacional a
cada semana;
- A escola manterá contato frequente pelos canais oficiais de comunicação
de maneira a manter os pais atualizados sobre a situação escolar. Por isso,
pedimos que as famílias fiquem atentas a eles (Clipescola, Diário Escola,
E-mail, SAAF, Facebook, Instagram).
Enfatizamos que nenhum caso de Covid-19 foi identificado em nossa escola,
mas em momento de comprovada proliferação do vírus, fazemos a nossa
parte como cidadãos, demonstrando transparência, responsabilidade, solidariedade, compromisso e respeito com os alunos, suas famílias e nossos
colaboradores.
Em caso de qualquer dúvida, contate as equipes pedagógicas de nossa
unidade. Elas estão prontas a atendê-los.
Atenciosamente,
Equipe Portal
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