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                                            Comunicado – Novo Coronavírus – COVID -19 

São Paulo, 27 de abril de 2020. 

 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

“Esta pandemia está trazendo à tona o melhor de muitas pessoas e 
grupos sociais [...] Em geral, em situações extremas, costumamos dar o 
melhor de nós. Eu confio muito nisto. Gostaria de aproveitar esta 
oportunidade para convidar todos à solidariedade, fraternidade, 
caridade e oração. Tenhamos fé em Deus, que está ao nosso lado em 
nosso caminho, mesmo quando isto é difícil, como nos dias de hoje.” 
(Reitor-mor, padre Ángel Fernández Artime, in Boletim Salesiano; 17 de abril 
de 2020) 

 

Esperamos encontrá-los todos bem, com muita saúde, paz e no aconchego da 
convivência familiar. Comunicamos que após o período de férias durante o mês de 
abril, os Colégios da Associação Educacional Irmãs Salesianas de São Paulo 
retornarão às atividades pedagógicas não presenciais (com ou sem mediação on-line) 
na próxima semana, dia 4 de maio de 2020. Devido à situação de enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia 
(COVID-19), consideramos que: 

 o estudante deve permanecer em casa com uma rotina saudável e 
organizada de estudo, de acordo com as orientações encaminhadas pela sua escola, 
com o acompanhamento da família e/ou responsável; 

 o processo de ensino e aprendizagem deve continuar por meio de 
atividades remotas com a utilização de diversos meios e tecnologias da informação e 
comunicação, plataformas educacionais e/ou aplicativos autorizados e definidos por 
cada Equipe Educativa;  

 o vínculo afetivo e a comunicação das crianças e dos jovens estudantes 
com os educadores e profissionais do seu Colégio devem ser preservados e 
promovidos pela interação virtual, com os devidos cuidados e acompanhamento. 

A partir do dia 4 de maio de 2020, as Equipes Educativas das escolas 
disponibilizarão, semanalmente, o planejamento das atividades não presenciais e as 
propostas de estudos dirigidos às crianças e aos estudantes de cada segmento, fase 
e/ou ano de ensino. Tais planejamentos e propostas deverão ser realizados em 
casa, ou seja, remotamente, de acordo com as orientações que serão encaminhadas 
pelas Equipes Gestoras de cada escola. 

Caso alguma criança ou estudante apresente dúvidas para realizar ou enviar 
as atividades propostas pelos meios tecnológicos, o (a) estudante ou 
familiar/responsável poderá entrar em contato com a Equipe Gestora da sua escola 
pelos contatos, dias e horários informados por ela. 

Nossas Equipes Gestoras permanecerão acompanhando a evolução 
epidemiológica do Coronavírus e seguindo todas as orientações dos órgãos 
competentes, em consonância com as políticas públicas. Agradecemos a parceria de 
todas as Comunidades Educativas neste momento desafiador que estamos vivendo. 
Sigamos unidos em oração, solidariedade, resiliência e esperança, buscando oferecer 
o melhor de nós a cada dia. Continuemos atentos às orientações das autoridades de 
saúde e às novas recomendações e comunicados. 

Cordialmente, 

Ir. Teresa Cristina Pisani Domiciano 
Diretora Presidente  


