
 
 

 
COMUNICADO CORONAVÍRUS – 17/03/20 
 
Prezados Pais, Alunos e Colaboradores! 
 

Agradecemos a todas as famílias pela adesão massiva ao chamamento da escola para manterem 
os filhos em casa nesta semana, minimizando, assim, riscos de transmissão do coronavírus no 
ambiente escolar. Esperamos que este cuidado contribua para minimizar o tempo de afastamento 
dos alunos da escola. 
  
Esta situação permitiu que nossa equipe concentrasse esforços na construção da alternativa de 
Ensino à Distância, uma vez que a escola tem as tecnologias necessárias para isso. Deste modo, 
tomamos a decisão de MINISTRAR OS CONTEÚDOS PREVISTOS PARA ESSA SEMANA À DISTÂNCIA.  
 
A seguir, informações relevantes: 
 
a) O Ensino à Distância será feito para os Cursos Regulares e Currículos Internacionais. Os Cursos 

Extracurriculares e atividades complementares, cujos professores já estão afastados, terão 
outro tratamento a ser definido após o retorno às atividades presenciais. 

b) O conteúdo das aulas será disponibilizado por meio de ferramentas já em uso na escola. As 
aulas NÃO vão acontecer “on line” (ao vivo), para que possam ser acessadas livremente e 
repetidamente. 

c) Informações técnicas sobre o formato das aulas e as ferramentas utilizadas em cada segmento 
serão enviadas pelos Coordenadores dos Cursos até amanhã, 4ª feira.  

d) Todos os materiais produzidos pelo corpo docente serão de uso exclusivo dos alunos do 
Colégio e não está autorizada a sua divulgação para terceiros. 

 
Até a próxima sexta-feira vamos informar como conduziremos a situação a partir da semana que 
vem, pois estamos no aguardo da manifestação das autoridades sobre como será tratado esse 
período no que tange à reposição de aulas e suas repercussões no tocante à legislação do trabalho. 
Caso as autoridades decidam pela reposição presencial das aulas após voltarmos à normalidade, 
não daremos continuidade ao ensino à distância porque, neste caso, os professores entrarão em 
recesso. 
 
Desejamos sucesso a todos nesse novo exercício que estamos aprendendo a fazer e a viver juntos! 
 
Atenciosamente, 
 
 
Lorenço Jungklaus 
Diretor Pedagógico 

 


