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Circular da Direção – Assunto: COVID-19 

 

Ribeirão Preto, 16 de março de 2020. 

 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

Em virtude da gradualidade e suspensão das aulas, conforme pronunciamento do Governo do 
Estado de São Paulo e orientações da Associação Educacional Irmãs Salesianas de São Paulo, 
o Colégio Auxiliadora informa quais serão os nossos procedimentos: 

 As avaliações mensais serão suspensas a partir de 17/03/2020 (aquelas ainda não 
realizadas serão propostas como trabalhos a serem desenvolvidos em casa). As notas 
mensais serão compostas a partir das provas já realizadas e estes trabalhos que serão 
propostos neste período de suspensão. As avaliações trimestrais serão reagendadas no 
retorno das aulas. 

 Ao longo da semana a equipe pedagógica enviará informações e orientações para que os 
alunos realizem estudos domiciliares, pois será feito um replanejamento e uma adaptação 
aos conteúdos para que os alunos não sejam prejudicados. 

 Todas as orientações em relação aos trabalhos que serão propostos estarão disponíveis 
no site do colégio (www.auxiliadora.com.br) para todos os alunos do 2º ano do Ensino 
Fundamental I ao Ensino Médio a partir de 23/03/2020. Haverá a obrigatoriedade de 
entrega destes trabalhos no retorno das aulas, pois estes serão essenciais para a 
composição da média. 

 Passeios pedagógicos, atividades da Pastoral e aulas de Teatro estarão suspensos a partir 
de 17/03/2020. Na semana de 16 a 20/03/2020, Escolinhas de Esporte (jazz, balé, 
sapateado e futsal), Iniciação Esportiva e treinos serão adaptados em ambientes arejados. 
Porém, as famílias que conseguirem se organizar poderão deixar de levar as crianças 
e jovens para a escola. As vagas serão mantidas. 

 As aulas de reforço do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I estarão suspensas a partir de 
17/03/2020. 

 Reuniões agendadas com a orientação educacional e pais estarão suspensas a partir de 
23/03/2020. 

 Expediente interno do colégio funcionará normalmente de 16 a 20/03/2020. A partir de 
23/03/2020, faremos atendimentos somente por telefone: (16) 4009-9999 e e-mail: 
contato@auxiliadora.com.br. 

Em caso de dúvidas e esclarecimentos, entrar em contato com as orientadoras educacionais 
Gislaine Fernandes (EI e EF I): (16) 99715-6033 ou Monalisa Biagini (EF II e EM): (16) 99993-
4738. Fiquem atentos também às nossas Redes Sociais. 

Estamos cientes que enfrentaremos desafios neste período que exige de nós um olhar de fé e 
esperança diante da realidade. E nos colocamos sob a proteção de Maria Auxiliadora.  

          
Luciana Tomaz Marques Orsini 

    Diretora Pedagógica do Colégio Auxiliadora Ribeirão Preto. 
 


