Prezados Senhores Pais e Alunos,
Cumprindo nosso compromisso de informar e orientar sobre a reorganização do cotidiano escolar,
informamos que, até o presente momento, não temos a confirmação de nenhum caso em nosso Colégio.
Porém, em virtude de 4 casos em investigação, comunicamos que as aulas regulares estarão suspensas
a partir de 18/03, quarta-feira. Reiteramos que, caso seja possível, mantenham seus filhos em casa, já a
partir de amanhã.
Em função disso, estamos reconfigurando as atividades pedagógicas regulares, que seguirão,
nesse período de afastamento, via ambiente online, mantendo nossos alunos produtivos.
Seguem as orientações para o período de 18 a 31/03, ressaltando que novas orientações serão
enviadas para os períodos subsequentes.
•

Calendário escolar
a) Provas e avaliações em geral, agendadas de 16 a 31/03, estão canceladas. As avaliações já
realizadas serão consideradas na composição de notas; as demais avaliações serão
redesenhadas no retorno às atividades presenciais.
b) Olimpíadas Canguru – suspensa (nova data será agendada pela organização do evento).
c) Saídas Pedagógicas até 31/03 – canceladas.

•

Atividades Online
O acompanhamento pedagógico será realizado por meio da plataforma do Office 365, conforme
adequação às faixas etárias.
As orientações para pais e alunos quanto ao uso da referida plataforma estarão disponíveis no
endereço www.marcelinas.com, a partir de 23/03. Pedimos a compreensão e colaboração para
que aguardem esta data de lançamento.

•

Cantina
As vendas de alimentos estarão suspensas a partir de 17/03.

•

Enfermaria

Solicitamos que os casos suspeitos ou confirmados de alunos e/ou familiares sejam informados
à Dr. Maria Cecília Lessa, pediatra de nosso Colégio, pelo e-mail:
maria.lessa@santamarcelina.edu.br
•

Cursos extracurriculares
a) Os cursos extracurriculares estão suspensos desde hoje, 16/03, conforme comunicação
anterior.
b) As atividades da catequese deste período também estão canceladas.

Sabemos que a rotina das famílias se encontra, nesse momento, necessitando de muitos ajustes,
mas estamos certos de que o objetivo principal é zelar pela saúde de todos.
Contamos com a compreensão e apoio, pois esta é uma oportunidade de união e parceria para superação
da crise.
Com estima,
Fátima Eliza Marchetti
Diretora Pedagógica

