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Congonhas, 18 de março de 2020 

“Ânimo e Coragem” 

Servo de Deus Domingos Pinheiro. 

 

Senhores pais e/ou responsáveis, 

 

Em razão do risco de contágio e como medida de contenção do COVID-19, o Colégio Nossa 

Senhora da Piedade, acatou a decisão dos órgãos superiores competentes, que determinou a 

suspensão das atividades escolares da rede particular de ensino até o dia 31/03/2020, no 

intuito de assegurar a integridade, o bem-estar e a saúde de toda a comunidade educativa: 

aluno, professores, familiares e demais colaboradores. 

Considerando o cenário, informamos que nossa equipe estará engajada em assegurar que o 

processo ensino-aprendizagem não seja comprometido, valendo-se de orientações que serão 

diariamente repassadas aos alunos, por meio do ClassApp e munindo-se das ferramentas e dos 

recursos tecnológicos como:  SASTV, Eureka, Tarefa On-line, videoaulas, simulados e atividades 

propostas, inclusive dos livros didáticos, no sentido de manter o ritmo de estudos e acima de 

tudo, garantir a continuidade e a manutenção da aprendizagem.  

Comprometidos e solidários, premissas de nossa caminhada aos longos dos anos e respaldados 

em nossa fé em Deus, queremos reafirmar nossa transparência, responsabilidade e 

compromisso com os alunos e familiares, no sentido de atravessarmos este período de forma 

organizada e pontual, assegurando o melhor cumprimento das atividades, do ensino e zelando 

para que o ano letivo não seja comprometido. 

Solicitamos que orientem seus filhos a acessar e realizar as atividades que serão encaminhadas 

através de seus respectivos professores e que todos estejam atentos a nossos canais de 

comunicação e redes sociais, para garantirmos que as informações cheguem e mantenham 

informada toda a comunidade escolar. 

Saúde a todos! 

 

Ir. Maria Ribamar S. Mendonça. 

                                                                                                                     Diretora. 

 


