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ASSUNTO: SUSPENSÃO GRADUAL DE AULAS e EVENTOS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (16)

Decreto n° 64862 de 13/03/2020
DE: CSR – Direção Geral
PARA: Alunos, professores e responsáveis.
Prezados(as) alunos, professores e responsáveis:
Diante da classificação de pandemia do Coronavírus (COVID-19) pela Organização
Mundial da Saúde (OMS), a qual solicita “ação urgente e agressiva”, bem como as medidas
definidas pelo Governador do Estado de São Paulo, João Dória, na última sexta (13) onde
determina que HAVERÁ INTERRUPÇÃO GRADUAL das aulas a partir de segunda-feira
(16) na rede estadual RECOMENDANDO que também seja adotada pela rede particular,
devendo ser paralisada na sua totalidade até o dia 23 próximo.
Nesta semana a escola permanecerá aberta para receber as famílias dos alunos para oferecer
as orientações. Uma delas é que os alunos não fiquem sob a tutela dos avós e parentes com
mais de 55 anos. Os idosos formam um grupo mais vulnerável aos sintomas respiratórios
provocados pelo COVID-19. A partir do dia 23 teremos plantões em horário comercial.
As aulas não serão suspensas de forma repentina. As famílias precisam se organizar, porém
se puderem já permanecer em casa com responsáveis com idade inferior a 55 anos, NÃO
NECESSITAM IR ÀS ESCOLAS, conforme orientação expressa Rossieli Soares
(Secretário da Educação de São Paulo).
Acompanhando as medidas do Estado, buscaremos opções remotas para que os alunos
participem de aulas ou atividades educacionais via internet. O Colégio São Raphael está
preparado para atender TODOS os alunos pois possui uma plataforma (MOODLE)
específica para tal finalidade e já preparada para suprir as necessidades pedagógicas de
nossos aluno, os quais terão suporte técnico e pedagógico para execução de suas atividades.
O Colégio São Raphael reforça a importância da adoção permanente de medidas preventivas
ao contágio do vírus. Nosso objetivo junto com os órgãos oficiais, é a preservação do nosso
corpo docente e discente, minimizando o impacto de eventuais contaminações e suas
complicações e buscando adequar o calendário letivo para que nenhum de nossos alunos
sejam prejudicados em sua saúde e tão pouco em sua vida acadêmica. Substituiremos o que
for possível das atividades presenciais para as atividades virtuais, com APOIO e
ACOMPANHAMENTO dos professores além do amparo tecnológico e suporte.
Devemos todos nos cuidar neste momento tão peculiar, sei que com o esforço de todos
superaremos mais este desafio.
Ficamos à disposição para mais esclarecimentos.
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