
 

  

COMUNICADO:  ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS   

  

Srs.   pais e responsáveis,     

Em atendimento  às deliberações dos órgãos da Saúde e da Educação quanto à necessidade de  

suspensão   das atividades escolares  presenciais nas escolas públicas e privadas, frente à  

necessidade emergente  de isolamento social   devido ao COVID - 19 ,    o Colégio Presbiteriano do  

Brás, desde a  suspensão de aulas presenciais    no dia 23/3,   adotou providências com   vistas a  

minimizar as   inevitáveis   perdas  pedagógicas  dos alunos ,     consider ando o   ano letivo e o    percurso  

do 1º. Bimestre.    P ara tanto,  a cada dia ,   a equipe diretiva, pedagógica e docente tem  se debruçado  

na busca  por   diferentes ferramentas e  estratégias para que ,   mesmo   em meio   à   d istância ,   as  

atividades  letivas aconteçam ,   com a colaboração da família, em casa, visando manter os alunos  

engajados com a aprendizagem   durante este período.   

Considerando a   prorrogação da determinação de isolamento social ,  o Colégio  reorganizará seu  

calendário escolar antecipando   as  férias previst as para o mês de julh o .   Sendo assim,  estaremos  

em  período de  férias  escolares  de  22 /04 /2020   a  21 /05/2020 .    

Daremos continuidade às aulas  à   distância até a próxima se gunda - feira, dia  20 /04   e es peramos  

que ao final das féria s,  a situação esteja  caminhando para normalização e possamos   retornar   às  

atividades presenciais .   C aso não seja possível, ret ornaremos  no formato  em que  acontece hoje.   

Solicitamos que acompanhem os comunicados do colégio via site , APP   e redes sociais .   

Nossa oração é que  Deus , nosso criador abençoe e guarde cada integrante de nossa comunidade  

escolar, juntamente com os seus familiares, que   Ele   nos ajude em nossas fraquezas e limitações  

humanas, renovando a esperança nos corações sabendo que:     

“Tudo tem o   seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu.”   -   Eclesiastes   
3: 1   

Atenciosamente,    

Diretora Nilza D D Ferreira   
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