COMUNICADO - CORONAVÍRUS
Srs. Pais e/ou Responsáveis,
Como todos nós temos tomado consciência, o momento atual frente a esta pandemia do Covid 19 (Novo
Coronavirus), tem gerado uma grande preocupação por parte das Instituições Governamentais de Saúde e
Educação.
Nós do Colégio São João Gualberto (Ed. Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) também
manifestamos grande preocupação e, para tal, elaboramos as seguintes orientações:
1 - Primeira e principal questão – devemos nos cuidar tal como cuidar dos nossos idosos,
doentes dos grupos de risco e crianças, ao que para tal, a imprensa escrita, radiofônica, virtual e televisiva
tem fartamente instruído;
2 - Seguiremos a risca todas as instruções oficiais emanadas pelos órgãos de governo, tanto da área de
Saúde como da Educação;
3 - Naquilo que diz respeito à vida escolar de nossos alunos fiquemos assim combinados:
a) Durante o período que se estende de 16 a 20/03/2020 os alunos, gradativamente irão se desligando da
frequência à escola, sem prejuízo pedagógico algum;
b) A partir do dia 23/03/2020 de acordo com as orientações oficiais as aulas serão suspensas, restando à
Secretaria da Educação organizar a vida escolar (reposição de aulas, atividades pedagógicas on-line, dias
letivos, férias escolares, emendas de feriado, etc).
c) A partir do momento em que as aulas forem suspensas, estabelecemos como canal de comunicação
nossas mídias sociais (iscoolapp, site, Facebook, Instagram).
d) Frente a todas as circunstâncias e implicações que estas nos trazem, vos antecipamos que,
provavelmente, nosso calendário sofrerá alterações no 1º Semestre letivo, por exemplo: festas, passeios e
eventos em geral, etc.
e) Do ponto de vista da ação pedagógica a escola enviará atividades pedagógicas para que o aluno, em
casa, não perca todo o ritmo da vida cotidiana escolar.
Lembramos ainda que, certos seguimentos como a Educação Infantil e Ensino Fundamental I
requisitarão dos senhores a retirada do material junto a escola ou que baixem pelo app (iscoolapp). É
preciso considerar que se a urgência e complexidade dos fatos se agravarem pode ser que, nem mesmo a
escola física, se mantenha aberta. Mediante este fato, a escola enviará novas orientações.
Enfim, mesmo se tratando de um momento muito delicado e difícil que nos desestabiliza tanto clínica
como emocionalmente, mantenhamos nosso otimismo (sempre com os pés no chão) e aguardaremos
(com nossa cooperação) o momento da VITÓRIA sobre esta pandemia.
Confiança, força, fé e coragem: que Deus nos abençoe hoje e sempre!
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