
  
 

 

  Circular- 004/2020           
                   Campo Bom, 18 de março de 2020
   
  Prezadas Famílias! 
 
 O cenário atual inspira cuidados, exige conhecimento aliado a serenidade sem necessidade de 
pânico. O movimento deve ser  de todos os cidadãos , comprometidos em conter o COVID-19, cuidando 
de si e de seu próximo.  "Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de 
Cristo" Gálatas 6.2 

Nossa reorganização frente as atividade letivas segue orientações do Ministério da Educação  e do 
CEED - Conselho Estadual de Educação, órgão consultivo, deliberativo, normativo e fiscalizador do 
Sistema Estadual de Ensino. 

De acordo com o Parecer nº 01/2020 da Comissão de Legislação e Normas do CEED , emitido 
hoje, dia 18 de março , exclusivamente nesse período de excepcionalidade, as atividades domiciliares 
serão admitidas para o cômputo do calendário letivo 2020.  

Estamos organizando este processo internamente, planejando e organizando as atividades 
escolares a serem realizadas pelos estudantes fora da escola. Na segunda-feira, dia 23 de março, 
informaremos às famílias maiores detalhes sobre a continuidade dos estudos através da utilização do 
material didático e dos recursos tecnológicos disponíveis indicando as atividades, metodologias e formas 
de registro e comprovação de realização das mesmas. 

Nosso calendário escolar de 2020 foi planejado com 203 dias letivos, três dias a mais do mínimo 
previsto em lei. Estaremos reorganizando este, informando no retorno, percentual de atividades 
domiciliares  desenvolvidas e percentual de aulas presenciais  que serão recuperadas garantindo  o direito 
à educação de qualidade que nos propomos: 

Atentem as  seguintes  informações:  
1 – Aulas presenciais suspensas do dia 19/3 ao dia 01/4. Retorno previsto para o dia 02/04 

podendo ser estendido, seguindo orientações dos órgãos competentes. Alunos que não compareceram 
entre os dias 16 a 18/3 não terão prejuízos. 

2 – Estudos domiciliares iniciarão durante a próxima semana: 
 Ed. Infantil e Ensino Fund. I: Pais receberão orientações pelo Educonnect/portal acadêmico. 
 Ensino Fundamental II: Alunos acompanharão atividades pelo Educonnect e Plurall 
 EM – 1ª série: Alunos acompanharão atividades pelo Educonnect e Plurall 
 EM – 2ª e 3ª Série: Alunos acompanharão atividades pelo Educonnect e Portal Acadêmico 
3 –  Mantenham-se conectados aos canais de comunicação da escola, em especial ao Educonecct. 

Novas informações serão enviadas por este aplicativo. Os informativos também serão publicados no site 
em  http://sinodaltiradentes.com.br/materiais/   

4 – Qualquer dúvida ou necessidade de apoio do setor pedagógico, administrativo ou financeiro , 

neste primeiro momento, deve ser enviado para contato@sinodaltiradentes.com.br. Até sexta-feira, dia 
20/3, estaremos atendendo pelo fone 30381828 ou 3597-1237 no horário das 8h às 11h30 e das 13h às 
17h30.  Na próxima semana atualizaremos estes contatos e horários.  

5 – Tenham conhecimento do  DECRETO MUNICIPAL Nº 6.783, de 18 de março de 2020, que 
trata da emergência e medidas frente ao COVID-19. 

Para nós Cristãos, estamos no período de Quaresma, um período de renovação que  remete à 
Ressurreição de Jesus Cristo depois de ter sido crucificado.  Quaresma é o convite ao arrependimento, à 
mudança de atitude, é convite à solidariedade.  

Que saibamos viver este tempo de dificuldade com fé , cuidado e agradecimento pela nossa vida e 
a de todos que nos cercam. Que todas as famílias fiquem bem e preservem a saúde para que logo 
possamos nos reunir novamente.  

Atenciosamente, 
 
        
                            Equipe Diretiva  
        Colégio Sinodal Tiradentes 
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