NOTA OFICIAL DO COLÉGIO DOM FELICIANO
Estimados Pais/Responsáveis!
Na última sexta-feira, dia 19/02/21, o governador Eduardo Leite atualizou a situação
epidemiológica do Rio Grande do Sul, que coloca, preliminarmente, nossa região em
bandeira preta. Dentre as ações previstas neste cenário, está a suspensão das atividades
presenciais nas escolas públicas e privadas.
Assim, o Colégio Dom Feliciano, considerando que a nova bandeira passa a vigorar
a partir da próxima terça-feira, dia 23 de fevereiro, informa:
1. Na segunda-feira, dia 22/02/21, as atividades presenciais para as séries que já
retornaram às aulas na semana anterior estão mantidas, incluindo as atividades no
Turno Inverso, no Programa Dom Bilíngue e no Turno Estendido, respeitando o
tempo de que as famílias necessitam para se organizar;
2. Os alunos da Educação Infantil (Nível 3), que voltam às aulas no dia 22/02/21, não
começarão com aulas presenciais, e sim remotas, através da plataforma
Classroom e do Google Meet. Níveis 1 e 2, que começam nos dias seguintes,
também iniciarão na modalidade remota;
3. A partir de terça-feira, dia 23/02/21, caso a bandeira preta seja mantida no mapa
definitivo, as aulas, para todos os níveis e séries, ocorrerão exclusivamente na
modalidade remota, através da plataforma Classroom e do Google Meet, enquanto
vigorar o decreto de suspensão das atividades presenciais. Lembramos que o
comunicado com todas as informações sobre o acesso às aulas remotas já foi
enviado às famílias, no dia 09/02/21, por e-mail.
Compreendemos que a situação da pandemia é delicada. Todo o cuidado é pouco.
Porém, lamentamos o fato de as escolas precisarem novamente ser fechadas, pois
sabemos da realidade das famílias que estão trabalhando e precisam do ambiente escolar
para deixar seus filhos em segurança. Investimos muito em treinamento, contratação de
pessoal e equipamentos para garantir o cuidado de todos e temos plena confiança nos
processos que organizamos e nos rígidos protocolos que estamos seguindo. Entretanto, a
decisão do fechamento, oriunda de decreto, requer observância e cumprimento.
Entendemos que a saúde, neste momento, é o mais importante.
Sabemos dos intensos desafios que o contexto impõe a cada um de nós e
comprometemo-nos, mais uma vez, a estar ao lado de cada família, de cada aluno e de
cada professor para enfrentar esse momento com a fé e a esperança de que logo
estaremos juntos novamente.
Demais informações e detalhamentos serão fornecidos ao longo da próxima
semana, por e-mail.
Irmã Jane Segaspini
Diretora

