
 

 
 Rio Branco, 30 de março de 2020. 

 
Prezados Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 

Informamos aos senhores que o período de suspensão das aulas, irá se estender para além daquele 
informado anteriormente. Ainda não temos uma data definida para retorno às atividades, mas 
continuaremos acompanhando a evolução da situação do novo coronavírus e manteremos contato com os 
senhores. Pelo momento, esclarecemos que continuaremos com atividades presenciais suspensas, 
provisoriamente ao longo do mês de abril, podendo ser novamente revisto. 

 
Durante esse período, evoluiremos com nosso suporte à rotina de estudos dos nossos alunos, 

disponibilizando, além de roteiros com atividades sugeridas, novos conteúdos e ferramentas, como: 
videoaulas, listas extras de atividades, atividades online, etc, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. 
Ressaltamos que a implementação dos roteiros de estudos favorece o protagonismo do nosso alunado, 
reforçando pilares de nossa proposta pedagógica, como responsabilidade e hábito de estudos. Ainda, 
contribui para que eles tenham uma rotina saudável, incluindo atividades escolares que oportunizam a 
ampliação do conhecimento e a diversificação de linguagem e recursos. 

 
Na Educação Infantil e Ensino Fundamental, trabalharemos sempre com conteúdos já estudados 

pelos alunos (na série atual ou mesmo em séries anteriores), de forma a revisar, aprofundar e diversificar 
temas e conceitos importantes, inclusive pré-requisitos para os novos conteúdos a serem trabalhados na 
série atual. No Ensino Médio, além desse trabalho de revisão, aprofundamento e diversificação de conteúdos 
já estudados (na série atual ou mesmo em séries anteriores), abriremos também novos conteúdos e temas. 
Nesse sentido, visando à introdução a eles, para posterior retomada de forma integral e aprofundamento 
em sala de aula, visto que entendemos o trabalho presencial de sala de aula e suas interações e processos 
de acompanhamento do aluno como essenciais e indispensáveis para a construção significativa de novos 
conhecimentos. 

 
Manteremos os roteiros de estudos, com acesso pelo site da escola, contendo sugestões de 

atividades, sequências didáticas e as orientações de acesso aos novos conteúdos e ferramentas. E para 
qualquer dificuldade de acesso aos referidos materiais, ou mesmo outra situação, trabalharemos através de 
nosso atendimento online, no WhatsApp e redes sociais. 

 
Reiteramos que todos os temas e atividades dos livros, apostilas e extras, abordados nesse período, 

serão retomados quando da volta às aulas, com a metodologia e os processos de acompanhamento 
individualizado da escola (aulas, atividades, autocorreção, vistoria, avaliações, feedbacks das avaliações, pós-
horário e reforço). Para tanto, nosso calendário letivo será reestruturado, garantindo o cumprimento dos 
objetivos e planejamentos de ensino e aprendizagem. 

 
Pedimos que continuem atentos aos nossos canais de comunicação (sites e redes sociais) e também 

aos e-mails institucionais, às plataformas e ferramentas disponibilizadas para cada segmento, para mais 
informações e acesso aos conteúdos disponibilizados ao longo deste período.  

 
Agradecemos pela colaboração e nos colocamos à disposição para mais esclarecimentos, através do 

telefone (99241-6339), fone da escola 3223-4661 e redes sociais. 
 

Atenciosamente, 
 

A Direção. 
 


