
 

Prezados Srs. Pais e/ou responsáveis, 

Conforme comunicado enviado no dia 13 de março de 2020, o Colégio Consolata mantém-se alinhado com as 

orientações das autoridades de saúde a respeito do coronavírus, agindo e intervindo como Instituição Educacional 

junto aos alunos e suas famílias. 

Em função disso e da atual situação na qual se encontra a proliferação do vírus COVID-19, informamos que 

tomaremos as seguintes medidas preventivas: 

1. De 16/03 a 20/03: manteremos o atendimento aos alunos sem atribuir faltas ou causar prejuízo por perda 

de atividades ou matéria, para aqueles que julgarem ser mais preventivo o afastamento imediato; 

2. A partir do dia 23/03, o Colégio Consolata estará fechado ao público; 

3. As avaliações mensais 2 do primeiro trimestre, agendadas para os dias 25/03 a 01/04, estão canceladas; 

4. Os simulados agendados para os dias 24/03 para o Fundamental II; 02/04 e 03/04 para o Ensino Médio, 

estão cancelados; 

5. A eleição do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestres (APM), estão 

postergadas para futura data; 

6. A tradicional Via-Sacra, representada pelos nossos alunos e agendada para o dia 03/04, está cancelada; 

7. Todas as atividades de enriquecimento curricular (banda musical, orquestra de câmara, iniciação musical I e 

II, linha de frente, ballêt clássico, grupo teatral Incartaz, grupo teatral metamorfose, Dança I, II e III, Jazz, 

grupos de violão I, II e III, judô, basquete masculino, inicial esportiva masculina, iniciação esportiva feminina, 

Futsal masculino sub 12. Futsal masculino sub 14/15, vôlei feminino pré-mirim, vôlei feminino mirim, vôlei 

feminino infantil, GVS e Robótica) estão canceladas; 

8. Ao longo dos próximos dias, os senhores pais e alunos receberão orientações de estudo para casa via 

classapp. Essas mensagens são automáticas, por isso, em caso de dúvidas com relação às orientações, 

solicitamos que enviem uma nova mensagem para a coordenação do segmento que seu filho(a) pertence. 

Reforçamos a importância de nossa parceria para enfrentarmos esse desafio. Por isso, em caso de dúvida procure os 

canais oficiais de comunicação do Colégio, seja por agenda, classapp, e-mail ou telefone. Não permita ou divulgue 

notícias falsas atribuídas ao Colégio ou às autoridades de saúde do Governo. Vamos criar uma sinergia para 

transmitir segurança e tranquilidade a toda comunidade educativa. 

O retorno às atividades normais, de acordo com as orientações das autoridades de saúde, será comunicado via 

classapp. 

Temos a proteção constante de Nossa Senhora em todos os nossos projetos. Reforcemos nossa fé em Deus nosso 

Pai, em Jesus nosso salvador e no Espírito Santo de Deus para que possamos agir nesta situação com sabedoria, 

entendimento, fortaleza, piedade, conselho, ciência e santo temor de Deus. 

Muito obrigado. 
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