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                                        Comunicado – Sobre Coronavírus – COVID -19 

 

São Paulo, 16 de março de 2020. 

 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

Novamente chegamos até vocês para novas orientações a respeito do Coronavírus, a 
partir do pronunciamento do Governo do Estado de São Paulo realizado no dia 13/03 sobre 
a suspensão gradual das aulas, seja para as escolas públicas como as particulares. 
 
 

 Na semana de 16 a 20 de março nossas escolas funcionarão normalmente. 

Daremos orientações para as famílias e estudantes. Também nesta semana 

planejaremos com os professores e coordenação as estratégias e as atividades a 

serem encaminhadas aos alunos neste tempo de suspensão de aulas e que serão 

comunicadas a eles e seus pais. Buscaremos opções para que todos os alunos 

sejam atendidos. As faltas dos alunos a partir do dia 16/03 serão abonadas.  

 O Período Complementar e as Atividades Extracurriculares também não serão 

suspensas de forma repentina, para que as famílias se organizem. 

 Recordamos ainda que estudantes adoentados ou que fizeram alguma viagem para 

o exterior que obedeçam as recomendações dadas pelo Ministério da Saúde, ou 

seja, ficar recluso por sete dias, caso não haja sintomas, e por quinze dias, se 

apresentarem sintomas. 

 Solicitamos evitar que crianças e jovens permaneçam em casa sob a tutela dos 
avós ou parentes com mais de 55 anos. Os idosos formam o grupo mais 
vulnerável aos sintomas respiratórios graves provocados pelo covid-19. 

No dia 23 de março as aulas serão suspensas e a data do retorno será informada 

posteriormente, conforme determinação dos órgãos competentes. 

Temos consciência de que a nova rotina apresentará desafios e estes serão enfrentados 

em parceria – família e escola – continuemos juntos!  

Contamos com a compreensão de todos.  

Que Nossa Senhora Auxiliadora proteja nossos estudantes e suas famílias, bem como 

todos os nossos colaboradores 

Cordialmente, 

Ir. Teresa Cristina Pisani Domiciano 
Diretora Presidente  
Associação Educacional Irmãs Salesianas de São Paulo 


