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São Paulo, 16 de março de 2020. 

 

INFORMATIVO:  medida de prevenção à transmissão por COVID-19. 

 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA, OFICIAL, DE AULAS REGULARES, ATIVIDADES 

EXTRACURRICULARES (JUDÔ, CAPOEIRA, TEATRO, DANÇA, CIRCO, TREINO 

ESPORTIVO) E INTEGRAIS  - A PARTIR DE 23/03, ATÉ NOVA DETERMINAÇÃO 

 

 Senhores pais, mães e responsáveis,  

 

  Em consonância com a recomendação e orientação das secretarias de Saúde e de Educação do 

Estado, decidiu-se pela paralisação gradual (dando tempo à reorganização das famílias) das aulas 

em todas as unidades de ensino básico. Nosso Colégio receberá os alunos de 17 a 20/03/20 

normalmente, porém, aqueles que já puderem ficar em casa e, assim não comparecerem à escola neste 

período terão as faltas abonadas (orienta-se, em ambiente familiar, evitar deixar as crianças, 

principalmente, com os avós, visto serem população vulnerável à doença). A PARTIR DE 23/03, 

TODAS AS ATIVIDADES REGULARES E EXTRACURRICULARES ESTÃO SUSPENSAS 

ATÉ NOVA DETERMINAÇÃO. 

 

 Todas as tarefas avaliativas agendadas para este período serão remarcadas; não haverão 

prejuízos acadêmicos. A Equipe Pedagógica se reunirá para ajustar nossa proposta pedagógica e 

nosso calendário escolar. 

 

 Durante este período em ambiente domiciliar, os professores desenvolverão tarefas para feitio 

das crianças em casa, a distância, do 2º. ao 9º. ano; estas, deverão ser adquiridas via agenda 
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POSITIVO ON. Caso ainda tenha dúvidas sobre o acesso, aproveite estes dias para se manifestar e 

buscar por orientações (coordenacao2@colegiosavioli.com.br). 

 

 É fundamental que as famílias façam conjuntamente com a Escola, o acompanhamento das 

tarefas escolares; este momento requer a união e a interação entre todos os envolvidos com o 

processo pedagógico de todos os alunos.  

 

 CONTATE A SECRETARIA em secretaria@colegiosavioli.com.br para averiguar se os seus 

ENDEREÇOS ELETRÔNICOS ESTÃO ATUALIZADOS, favorecendo a comunicação da escola, 

com a família. Estamos atentos as medidas oficiais; busque seguir as redes sociais da escola e 

acompanhe os próximas contatos, que tendem a contar com informações necessárias sobre os 

procedimentos e quais medidas futuras serão tomadas em decorrência da evolução dos fatos. 

 

 São medidas já adotadas pela escola: a intensificação dos procedimentos de higiene (pessoal e 

espaço físico), disponibilização de suportes de álcool em gel nas áreas de circulação, redução de 

reuniões e eventos com aglomerações de pessoas, adiamento das saídas pedagógicas, monitoramento 

diário dos alunos (considera-se febre aquela acima de 37,8°), além de maior rigor no afastamento 

das atividades de alunos que demonstrem sintomas de gripe/ respiratórios (falta de ar, 

respiração cansada).  
 

 Temperemos o medo com a razão, o pânico com a paciência e a incerteza com a educação. 

Temos a oportunidade de aprender muito sobre higiene, saúde e limitar a propagação de inúmeras 

doenças transmissíveis em nossa sociedade. Vamos enfrentar esse desafio juntos, com o melhor 

espírito de compaixão pelos outros, esforço infalível para buscar a verdade, fatos e conhecimentos, 

em oposição a conjecturas, especulações e expectativas catastróficas. 

 

 Fatos, não temor. Mãos limpas. Corações abertos. Nossos filhos vão agradecer por isso.  

A Direção 


