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Comunicado – Novas Orientações – COVID -19 

 

São Paulo, 20 de março de 2020. 

 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

 

Conforme a DELIBERAÇÃO CEE 177/2020, publicada em 19/03/2020, a 

Associação Educacional Irmãs Salesianas de São Paulo informa novas ações frente a 

pandemia do Covid-19. 

1. Segundo a deliberação, em situações emergenciais, a escola deve realizar as 

atividades escolares na modalidade “EAD” (Educação a Distância). 

a. Estamos iniciando a modalidade EAD com trabalhos referentes a semana letiva 

de 23 a 31/03/2020. 

2. A deliberação também define a autonomia e necessidade de que a escola refaça 

seu calendário letivo. 

a. Estamos reestruturando nosso calendário, porém estamos vivenciando um 

período de muitas incertezas. Para garantir a qualidade do nosso processo 

pedagógico e serviço prestado informamos que faremos a antecipação das férias 

escolares de Julho, para o período de 01/04/2020 a 30/04/2020, com intuito de 

promover maior tempo para planejamento de ações, e também na esperança que a 

situação do país tenha se normalizado. Deste modo em Julho, as aulas seguirão 

normalmente. 

3. Solicitamos que as famílias fiquem atentas às ferramentas digitais (E-mail, Site, 

Facebook, Whats’App entre outros) para que a comunicação flua com serenidade e 

sem atropelos. Garantiremos junto às famílias que a lei seja cumprida e que os 

serviços educacionais não deixem de ser fornecidos, mesmo que num contexto EAD.  

Caso seja necessário, o atendimento telefônico e não presencial, ficará à 

disposição das famílias, no seguinte horário: 8h às 13h. 

Nosso primeiro compromisso é com a vida e com a segurança de nossos alunos, 

famílias, funcionários e comunidade e a união de todos é fundamental para a 

superação da pandemia.  

Havendo mudanças nos decretos governamentais as famílias serão avisadas 

prontamente. 

Cordialmente, 

Ir. Teresa Cristina Pisani Domiciano 
Diretora Presidente  

Associação Educacional Irmãs Salesianas de São Paulo 
Instituto Madre Mazzarello 


