COLÉGIO NOSSA SENHORA DA PIEDADE
Circular no 03/21
Lagarto (SE), 12 de março de 2021.
Do Colégio Nossa Senhora da Piedade
Aos Senhores pais e/ou responsáveis.
Assunto: Suspensão das atividades presenciais
Srs. Pais, Sras. Mães, Responsáveis, Paz e bem!
No dia de ontem, acompanhamos o pronunciamento do Governo do Estado no tocante as
realidades que ainda enfrentamos com relação ao combate do Covid-19. Os índices em nosso Estado e
as medidas restritivas de contenção. Desta forma, conforme a Resolução Nº 12 de 11/03/2021 SERÃO
SUSPENSAS TEMPORARIAMENTE, a partir desta segunda, dia 15/03 até o próximo dia 02/04, as
ATIVIDADES PRESENCIAIS para os alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. As crianças da
Educação Infantil continuarão com ATIVIDADES PRESENCIAIS. O retorno das aulas presenciais
para os alunos do 1º ao 9º ano ocorrerá a partir do dia 05 de abril de 2021 com o grupo 01.
Reforçamos que os horários das aulas continuarão os mesmos, com as transmissões síncronas
(em tempo real). As atividades de revisão ocorrerão na próxima semana, e as avaliações seguirão o
cronograma já apresentado e serão realizadas por meio do Google forms. Na próxima semana,
enviaremos um novo comunicado com as informações específicas para avaliações.
Nossa instituição entende que o bem mais precioso de toda nossa comunidade escolar (alunos,
familiares e profissionais) é a vida e, por isso, apesar do cumprimento do Protocolo de cuidados,
entende esta resolução como medida de prevenção à saúde do nosso povo que padece.
Compreendemos que tal decisão impacta diretamente na rotina de todos. Contudo, entendemos
que, neste momento, a prioridade é a vida. Estendemos nossa solidariedade a todas as famílias
acometidas por este vírus que muito tem nos feito sofrer. A todos nossa amizade e solidariedade.
Agradecemos a sua compreensão e contamos com o seu apoio.
Qualquer dúvida e/ou esclarecimentos procurar as coordenações.
Que nosso Bom Deus lhes abençoe e guarde.
Afetuoso e fraternal abraço.
Ir. Leidiana B. de Lima
Diretora

