COMUNICADO 15/03/2020

Caros Alunos, Pais e Responsáveis.
Nesta última sexta-feira, 13/03, o Governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura e o
Ministério da Saúde se pronunciaram oficialmente em relação às recomendações com
o objetivo de reduzir os riscos de transmissão do COVID-19 em nosso país. Sendo
assim, por uma questão de saúde pública e de responsabilidade coletiva, a Direção do
Poliedro comunica sua decisão de suspender temporariamente as atividades
presenciais a partir de quinta-feira (19/03) em todas as suas Unidades Escolares de
Colégio e Curso, de São José dos Campos, São Paulo e Campinas.
Para que todas as famílias possam se organizar para uma nova rotina, de segundafeira (16/03) até quarta-feira (18/03), as aulas regulares do Ensino Fundamental e do
Ensino Médio permanecerão com atividades diversificadas, mas não haverá registro
de faltas. Além disso, todas as atividades extracurriculares, módulos, eventos e provas
estarão suspensas a partir desta segunda-feira (16/03). Para as turmas de PréVestibular, as atividades permanecerão normais até quarta-feira (18/03).
Durante o período de suspensão das atividades e no intuito de assegurar uma rotina
escolar adaptada, em caráter extraordinário, algumas atividades pedagógicas
complementares serão disponibilizadas virtualmente, pelo nosso Portal Edros e
Aplicativo P+. Em breve, esse plano de atividades extracurriculares será divulgado via
comunicado para alunos e familiares.
A suspensão das atividades, que iniciará na quinta-feira (19/03), não possui ainda um
tempo determinado de duração, portanto não conseguimos ainda planejar como será o
retorno às aulas. Continuaremos atentos a todas as recomendações dos órgãos
oficiais, reavaliando a situação contínua e permanentemente, para que as atividades
presenciais sejam retomadas assim que possível. Durante este período reiteramos
nosso compromisso de manter uma comunicação aberta e frequente e com todos
nossos alunos e seus familiares. Ressaltamos também que, durante este período, as
nossas unidades escolares estarão abertas com uma equipe mínima de atendimento.
Não teremos atividades pedagógicas presenciais e não será possível a presença de
alunos nas instalações.
Este é um momento difícil para todos nós. As mudanças são diárias, o que gera um
clima de incerteza. Precisamos manter a calma, buscar informações de fontes oficiais
e, principalmente, ser solidários com os mais vulneráveis nesta situação.
Agradecemos o seu apoio e estamos certos de que superaremos juntos este
momento.
Atenciosamente,
Rodrigo Fulgêncio
Diretor de Unidades Escolares
Poliedro Educação

