Somente é grande o que se faz com grande amor
Savina Petrilli

CIRCULAR 16/2020

Teresina, 23 de Setembro de 2020.

ASSUNTO: COMUNICADO – AULAS PRESENCIAIS
AOS: Pais e Alunos da Educação Infantil à 3ª Série do Ens. Médio – Prédios I e II
DA: Direção Geral do Colégio Madre Savina

Seguindo as recomendações do Decreto nº 19.219 expedido em 21/09/2020, pelo Governo do Estado do Piauí, nos cabe informar que:
1) No seu Art. 2º, § 1º, I – consta a autorização para funcionamento presencial da 3ª Série do Ensino Médio,
sendo esta uma possibilidade facultada às instituições;
2) No entanto, no seu Art. 3º, II – o decreto é taxativo ao dizer que permanecem suspensas “as atividades
presenciais da Educação Infantil, do Ensino Fundamental, Ensino Médio” (1ª e 2ª séries);
3) Sabemos da pluralidade de opiniões e necessidades das nossas famílias. Existem muitos pensamentos diferentes em torno do tema, no entanto, todos devemos seguir as orientações do decreto, enquanto instituição e indivíduos que somos visando o bem comum e a saúde de todos;
4) Nas próximas duas semanas, do dia 21/09 ao dia 02/10, estaremos revisando os conteúdos e realizando as avalições mensais. Portanto, consideramos mais assertivo agendar qualquer possível retorno presencial para após o término das nossas avaliações;
5) Reafirmamos que o retorno às aulas presenciais, para a 3ª Série do Ensino Médio, ficará a critério
da família do aluno, sendo facultada a permanência ao acesso às aulas ao vivo de forma remota.
6) O possível retorno será avaliado por meio de pesquisa (ENQUETE) a ser realizada a partir do dia 22/09 da
seguinte forma:
¨ 3ª Série do Ensino Médio – Ligações Telefônicas

¨ A Enquete das demais séries será feita em momento oportuno, caso o decreto sofra alguma alteração/flexibilização.
7) Enfatizamos que a data de retorno efetivo levará em consideração o protocolo formalizado e suas novas
exigências, os dados da nossa pesquisa e o surgimento de qualquer fato novo ou pronunciamento das autoridades competentes.
O Colégio Madre Savina reafirma o compromisso com todos os pais e alunos, priorizando sempre a segurança
e a saúde de todos, obedecendo o ordenamento jurídico vigente bem como todas as determinações legais decorrentes deste.
Pedimos que continuem acompanhando nossos meios de comunicação para se manterem atualizados.

Muita Saúde e Paz!
Família Madre Savina.
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