São Carlos, 17 de abril de 2020
Prezados Pais e/ou Responsáveis,
Queridos (as) alunos (as),
Acompanhando os esforços para a contenção do novo coronavírus (Covid-19), o cenário
de incertezas que estamos vivenciando e CONSIDERANDO:
a) o estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março
de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente
do coronavírus (COVID-19);
b) a portaria MS nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, que declarou Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus
(COVID-19);
c) a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que determina medidas de
enfrentamento da emergência do COVID-19, que inclui quarentena (art.2º.II), e abrange a
“restrição de atividades” [...] de maneira a evitar possível contaminação ou propagação do
coronavírus;
d) o Decreto nº 64.881, do Estado de São Paulo, de 22 de março de 2020, que determina a
quarentena frente à pandemia do COVID-19, com base nos permissivos constantes na
Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, e fundamentados na Deliberação
177/2020 do Conselho Estadual de Educação;
e) as incertezas em relação à duração da suspensão das atividades presenciais nas escolas,
em função da pandemia relacionada à COVID-19, pois, de acordo com o Governo do Estado
de São Paulo, nenhuma escola tem autorização para voltar às atividades presenciais.
O Colégio São Carlos, perante o exposto e a situação nacional e mundial, é levado a
respeitar os órgãos que nos regem, pois, não se sabe até quando o isolamento social será
necessário.
COMUNICAMOS QUE:
1. Nosso primeiro objetivo é manter ativos e estimulados os adolescentes e as crianças,
esforçando-nos para que suas mentes não sejam povoadas exclusivamente por
pensamentos relacionados à pandemia que nos atinge.
2. Seguindo as orientações do Conselho Estadual de Educação (CEE) e em
consonância com as diretrizes do MEC e do Governo do Estado de São Paulo,
definimos que o ensino continuará sendo na modalidade a distância. Quanto às
férias escolares, temos refletido a respeito do momento adequado. Consideramos a
possibilidade de antecipá-las, porém, essa decisão dependerá da evolução da
pandemia do Covid-19. Nossa preocupação, nesse aspecto, é não tornar o 2º
semestre muito longo, o que sobrecarregaria os alunos.
3. Os professores continuarão se dedicando à formação dos alunos, por meio de vídeo
aulas, aulas on-line e dos recursos da Plataforma Life Educacional (fórum de

discussão, apostilas, links úteis, tarefas da disciplina, enquetes, web conferência e
agenda on-line).
4. As atividades propostas devem ser realizadas e registradas conforme as orientações
dos professores.
5. Na ocasião do retorno, os professores e a equipe pedagógica realizarão avaliações
diagnósticas, a fim de verificar as habilidades adquiridas e dificuldades
apresentadas.
6. Em termos de conteúdo, haverá bom senso para selecionar e retomar tudo o que for
importante, necessário e pré-requisito para aprendizagens posteriores.
7. Segundo a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), hoje a educação deve focar
muito mais no desenvolvimento de Habilidades e Competências, do que na aquisição
ou memorização de conteúdos. Além disso, com o ensino em espiral, já é previsto
que se retomem e aprofundem aprendizagens ao longo de todo o processo
educativo.
8. Iniciaremos, nos próximos dias, a entrega dos novos livros em domicílio, pois
devemos respeitar o isolamento social.
9. Nosso Calendário Escolar será reorganizado de acordo com as orientações do
Conselho Estadual de Educação.
10. Os recessos escolares serão eliminados, conforme já autorizado em Medida
Provisória do Governo Federal.
Entendemos que tem sido um desafio constante auxiliar os filhos em casa, aliás,
agradecemos muito a parceria estabelecida, que se faz fundamental neste momento. Acreditem,
para nós, tomar posse de todas essas ferramentas, na perspectiva desse novo formato de
educar, também tem sido um grande desafio.
O atendimento do Colégio para os pais e responsáveis continua pelos e-mails:
Coordenação Pedagógica:
- Educação Infantil: coord.infantil@colsaocarlos.com.br
- Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) matutino: coordef1@colsaocarlos.com.br
- Ensino Fundamental (1º ao 4º ano) vespertino: coordef1.vespertino@colsaocarlos.com.br
- Ensino Fundamental (6º ao 9º ano): coordef2@colsaocarlos.com.br
- Ensino Médio: coordem@colsaocarlos.com.br
Suporte técnico: suporte@colsaocarlos.com.br e WhatsApp. 99339-3204
A comunicação do Colégio São Carlos com as famílias continua pelo site
(www.colsaocarlos.com.br) e redes sociais. FIQUEM ATENTOS!
Mais uma vez, agradecemos a todas as famílias pelo apoio e compreensão.
JUNTOS SEMPRE! Nós estamos conectados pela internet, unidos em orações e pelos
nossos corações.
Atenciosamente,
Equipe Gestora

