
 

Pinhais 19 de março de 2020. 

CUMUNICADO COVID-19 - SUSPENSÃO DAS AULAS  

ATIVIDADES EM CASA ON -LINE 

Queridas Famílias; 

De acordo com o Decreto nº 4230 do Governo do Estado, emitido na tarde de 16 de março, “ficam 

suspensas, por tempo indeterminado, a partir da próxima sexta-feira, 20 de março, as aulas em escolas públicas 

e privadas”. Acatando a recomendação do poder público a partir de sexta-feira (20) estarão canceladas todas as 

atividades educacionais da Escola Literal, sem data definida de retorno, esperamos poder retornar em 15 dias. 

Amanhã (20/03), é Feriado Municipal, a Escola estará fechada por completo, porém, a partir de 

segunda-feira (23/03), nós organizaremos uma escala mínima de trabalho presencial na escola (das 9h às 17h) 

nos seguintes serviços: secretaria, administrativo e zeladoria.  

Os serviços de Direção, Coordenação, Apoio Pedagógico e Docência, trabalharão na modalidade home 

office, prestando atendimento remoto às famílias em seu horário habitual de trabalho. 

Nossa Escola tem acompanhado todas as medidas decretadas pelo Governo do Estado com muita 

cautela e hoje cada Coordenação Pedagógica enviou um CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DIÁRIAS para a 

realização em casa, esta medida é necessária tendo em vista que ainda temos poucas informações concretas 

sobre a determinação de suspensão das aulas. 

Em relação à recuperação dos dias letivos e data oficial de retorno às aulas, aguardaremos novas 

orientações das Secretarias da Saúde e Educação, assim que  tivermos um posicionamento oficial do Estado, 

como é do nosso dever, informaremos a todos em um comunicado institucional. 

O cenário atual inspira cuidados, requer muita consciência individual e ação coletiva! 

Findamos esta nota com uma reflexão positivista sobre individualidade e coletividade, antes de ler, 

respire fundo, leia com calma, pausadamente, como se o remetente fosse a  pessoa que você mais ama <3 

“Nunca existiu uma pessoa como você antes, não existe ninguém neste mundo como você agora e nem 

nunca existirá. Veja o respeito que a vida tem por você. Você é uma obra de arte impossível de repetir, 

incomparável, absolutamente única.”     Osho.  

Respeite tudo o que a vida proporciona a você e aos seus semelhantes, faça a sua parte, seja solidário, 

fique em casa, não espalhe a tragédia, fake News, não deixe as crianças e os idosos se contaminarem com esta 

enxurrada de notícia ruim,  dissemine notícias positivas, fale coisas boas, coma, faça as receitas que salvou no 

celular e nunca teve tempo, assista filmes e séries, conte histórias, fique com seus filhos e família, brinque. Que 

a sua casa seja o seu templo de paz e cura, precisamos cuidar também da nossa saúde mental e emocional. 

São os meus votos para que este momento termine com a mesma rapidez em que começou. 

Contem comigo! Um forte abraço!    

Profª Lorena Recalde. 

 

 


