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Joinville, 18 de março de 2020. 
 

Prezados Pais e/ou Responsáveis e alunos! 
 

Comunicado: Procedimentos para o período de isolamento social em função do Coronavírus - 
COVID-19 
 

 A situação atípica que vivenciamos com a pandemia do Coronavírus nos leva a cumprir uma série 
de medidas que envolvem cada um de nós. 
 O Colégio dos Santos Anjos, neste cenário, está mantendo a cautela para que as decisões tenham 
respaldo legal, conforme orientações dos órgãos competentes.  
 Com isso, queremos ressaltar alguns itens, a saber: 
 

 De acordo com o decreto número 509, de 17 de março de 2020, ficam suspensas as aulas da 
Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, por trinta (30) dias, a partir do dia 19 
de março de 2020 (quinta-feira); 

 

 Reforçamos a todos a importância de manter o isolamento social, bem como as práticas de 
higienização, amplamente divulgadas; 

 

 Diante de tudo o que aqui trazemos, pedimos a serenidade de todos, pois como já afirmado em 
correspondência anterior, teremos que reelaborar todo o nosso Cronograma de Atividades 
Pedagógicas, bem como o que havíamos previsto para o calendário de avaliações e reavaliações. 
No momento oportuno, todos serão devidamente comunicados. 
 
Sugestões às famílias: algumas ideias para administrar/aproveitar o tempo em casa: 

Ler bons livros; 
Revisar as matérias do Colégio; 
Fazer desenhos; 
Fazer um lanche diferente; 
Assistir a um filme ou série; 
Ajudar nas tarefas domésticas; 
Jogar seu jogo favorito; 
Escrever ou desenhar uma história de aventura; 
Brincar; 
Tirar fotos; 
Cozinhar; 
Arrumar o quarto;  
Dialogar com sua família; 
Ter um momento de oração; 
Entre outras boas propostas. 

 Contamos com a colaboração e cooperação de todos, pois juntos venceremos mais este desafio. 
 

“Acollhe, pois, a Vida! 
Em cada palavra ou gesto, 
Em cada atitude, 
Em cada escolha.” 

Adelina Dalmônico 
Diretora 
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