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  Comunicado nº 7 

 
 
 
 
Assunto: PANDEMIA DE CORONAVÍRUS – ANTECIPAÇÃO DAS FÉRIAS DE JULHO 
 
 
 
 
 

Prezados Alunos e Familiares, 

Baseada na Deliberação 177/2020 do Conselho Estadual de Educação, a Escola vai 

antecipar as férias de julho para o período de 1 a 30 de abril. 

Após esse período, as aulas serão retomadas na forma de Educação a Distância (EaD), 

conforme já vinham sendo ministradas. 

Durante essas férias, a Escola estará pesquisando e incorporando mais ferramentas 

tecnológicas para aprimorar, ainda mais, o aproveitamento dos alunos nas atividades escolares 

por EaD. 

Quanto à experiência de Educação a Distância iniciada em 24 de março, deve-se registrar 

a grande participação dos alunos e a exemplar dedicação dos professores nesse novo ambiente 

escolar. A interação e a dedicação de muitos pais também merece destaque. Isso tudo nos faz 

acreditar que todos, professores e alunos, serão bem sucedidos durante essa empreitada de 

atravessar período tão conturbado que se apresenta. 
 
 
 

São Paulo, 30 de março de 2020. 
 
 

Atenciosamente. 
A Direção 

 
 
 

 

 IMPORTANTE 
 As aulas pela plataforma Classroom programadas para os dias 30 e 31 de março ocorrerão normalmente. 

 De 1 a 30 de abril não haverá Plantão dos professores pelo Classroom, pois eles estarão em férias. 

 As tarefas programadas para o dia 5 de abril deverão ser entregues normalmente, e serão avaliadas pelos 
professores no retorno às aulas, dia 4 de maio. 

 Na última semana de abril, é importantíssimo que os pais e alunos fiquem atentos às suas caixas de e-mails, ao 
nosso site e às nossas redes sociais, canais pelos quais divulgaremos orientações sobre o retorno às aulas e 
eventuais aprimoramentos no sistema de EaD. 

 REINÍCIO DAS AULAS EM EAD: 4 DE MAIO 
 

 
 
 


