Circular- 003/2020
Campo Bom, 16 de março de 2020

Prezadas Famílias!

Diante de toda situação e a preocupação com a decretada pandemia do COVID-19, pela
Organização Mundial da Saúde, o Colégio Sinodal Tiradentes seguindo orientações da Secretaria de
Educação e Cultura de Campo Bom e dos orgãos dos quais recebe assessoria em conjunto com o
Conselho Administrativo informa:
1 – Suspenderemos as atividades letivas a partir desta quinta-feira, dia 19 de março, por 14 dias.
Até quarta-feira as aulas seguem normalmente, incluindo as atividades extras - esportivas e culturais.
2 – Está em condições de aplicação imediata, o Portal do Colégio e o Plurall para desenvolvimento
de trabalhos on-line, para os alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, de forma a minimizarmos
os impactos sobre a aprendizagem dos alunos, em decorrência de suspensão de aulas.
3 – Orientações de Estudo para este período:
Educação Infantil e Ensino Fundamental I: Pais acompanham dicas pelo Educonnect/portal
acadêmico.
Ensino Fundamental II: Alunos acompanham atividades pelo Educonnect e Plurall
Ensino Médio – 1ª série: Alunos acompanham atividades pelo Educonnect e Plurall
Ensino Médio – 2ª e 3ª Série: Alunos acompanham atividades pelo Educonnect e Portal
Acadêmico
4 – Reforçamos que no dia 6/3 enviamos uma circular tratando da importância da utilização do
Educonnect como meio de comunicação oficial do Colégio com as famílias. Nesta circular há um canhoto
que deve retornar para a secretaria assinado pelos responsáveis. Aos que não tiveram acesso,
disponibilizamos em http://sinodaltiradentes.com.br/materiais/ e aguardamos retorno.
5 – Orientamos que sejam redobrados os cuidados de casos com características de viroses. Em
caso da presença de sinais e sintomas compatíveis com doenças respiratórias (coriza, tosse, febre, dores
no corpo, dificuldade respiratória,...) procurem os serviços de saúde públicos ou privados, para consulta
médica e emissão de diagnóstico inicial, informando à Instituição através do e-mail
contato@sinodaltiradentes.com.br;
6 – Recuperação dos dias letivos será informada no retorno. O calendário escolar será
reorganizado seguindo parecer emitido pelo CEE/RS – Conselho Estadual de Educação.
Por fim, o cenário atual inspira cuidados, mas exige-nos serenidade, sem necessidade de pânico.
Mantenham-se informados através do aplicativo Educonnect, site e redes sociais do Colégio.
Qualquer dúvida ou necessidade de maior apoio durante este período estaremos à disposição
Cuidem-se!

Atenciosamente,
Equipe Diretiva e Conselho Administrativo
Colégio Sinodal Tiradentes

