Prezados Pais e/ou Responsáveis,
Conforme pronunciamento das autoridades públicas e atendendo ao protocolo
apresentado, que determina o fechamento gradual das escolas públicas e particulares, o Colégio
São Carlos decidiu que:
1- Paralisará todas as suas atividades a partir do dia 18 de março, 4ª-feira, preventivamente;
2- Na 2ª e 3ª-feira, o Colégio funcionará, em horário regular, permitindo que as famílias se
organizem, ao longo desse tempo, para o período em que as aulas estarão suspensas;
3- Os alunos que não comparecerem às aulas na 2ª e na 3ª-feira não terão suas faltas
computadas;
4- Atividades avaliativas e entrega de trabalhos que, conforme cronograma, aconteceriam
nesses dias, serão reprogramadas oportunamente;
5- Para aqueles que não realizaram as avaliações de hoje, dia 16 de março, as mesmas serão
remarcadas pelos(as) professores(as);
6- A partir do dia 18 de março, 4ª-feira, os alunos do Infantil I, Infantil II, do Ensino FundamentaI
(1º ao 5º ano), Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1ª a 3ª série) farão
atividades por meio do ambiente virtual, disponibilizado pela escola, para que não haja prejuízo
acadêmico, durante a suspensão das atividades;
7- Segue anexo tutorial com as orientações de uso dessa ferramenta, que também estará
disponível no Portal do Aluno, na Agenda de Compromissos, que pode ser acessado pelo site
www.colsaocarlos.com.br;
8- Para a realização das atividades on-line, os alunos necessitarão do apoio dos livros
didáticos. Favor retirá-los, impreterivelmente, entre hoje e amanhã, no horário regular das aulas;
9- Tais orientações perdurarão por tempo indeterminado, até novo pronunciamento dos órgãos
responsáveis;
10- Compartilharemos novas informações sempre que houver qualquer recomendação adicional
da área da saúde e da educação.
Alertamos, mais uma vez, os senhores pais e/ou responsáveis a respeito das medidas que
devem ser tomadas para evitar o contágio, medidas essas já amplamente apresentadas aos alunos
e do conhecimento de todos pelas informações veiculadas pela mídia.
Sabemos que a nova rotina das próximas semanas será desafiadora para todos – alunos,
famílias e equipe pedagógica. Vale ressaltar que se trata de um empenho individual de reclusão,
que permitirá que, juntos, superemos esse desafio coletivo.
Na certeza da compreensão dos senhores, colocamo-nos à disposição para quaisquer
esclarecimentos, através do email suporte@colsaocarlos.com.br ou pelo telefone 3362-5044, no
horário comercial (das 8h às 12h e das 14h às 17h).

Atenciosamente,
A Direção.

