COMUNICADO CORONAVÍRUS - 16/03/2020
Prezados Senhores pais e/ou responsáveis,
O Colégio Dom Barreto, considerando as novas recomendações do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado
da Saúde e da Secretaria de Estado da Educação referente à pandemia de coronavírus, informa às famílias e
alunos:
Reforçamos que desde o dia de hoje (16/03/2020) as faltas serão abonadas, não serão realizadas atividades de
avaliação (todas as provas suspensas), bem como não serão dados conteúdos novos. Suspensão total das aulas
a partir de 23/03/2020, próxima segunda-feira.
A reposição das aulas ainda está em estudo juntamente com os órgãos competentes.
SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES POR SEGMENTO:
- Educação Infantil e Ensino Fundamental I
✔Concurso Canguru
✔Ato Cívico – Dia da Água
✔Coral/Fanfarra
✔Momento Recreativo Ed. Infantil e 1º ano
✔Plantões
✔Reunião da Catequese
- Ensino Fundamental II
✔Estudo do Meio dos 6° anos (17/03/2020)
✔Ensaios da Fanfarra
✔Plantões de 23 a 27/03/2020
✔Concurso Canguru (19/03/2020)
✔Encontro das Escolas Católicas - alunos de 6° e 7° anos
✔Projeto Vivência - alunos do 8° e 9° anos.
✔ Encontro de Coordenação e Encontro Pedagógico
✔ Prova faltoso (31/03/2020)
- Ensino Médio
✔2ª fase do I Simulado - modelo UNESP - para a 3ª série, neste sábado, dia 21/03
✔Prova do Concurso Canguru, desta quinta-feira, dia 19/03
✔Apresentações da Vivência para os alunos dos 8°s e 9°s anos no dia 26/03
✔VIVÊNCIA no Recanto São José, no dia 27/03
✔Plantões das 2 semanas.
- Dom Barreto Extra
✔As atividades do Dom Barreto Extra estão suspensas a partir de hoje (16/03/2020), posteriormente enviaremos
maiores informações.
✔Suspensão do amistoso de futsal do dia 21/03.
- PERÍODO INTEGRAL
✔Período Integral sem aulas a partir do dia 23/03. Posteriormente, enviaremos maiores informações.

COMUNICADO CORONAVÍRUS - 16/03/2020
ENVIO DE CONTEÚDO POR SEGMENTO:
- Educação Infantil e Ensino Fundamental I
Na Educação Infantil e Ensino Fundamental I,teremos ,através do nosso site na Área da Oficina de Informática,
sugestões de atividades variadas.
- Ensino Fundamental II
Na semana de 16 a 20/03, os professores do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio providenciarão exercícios
de revisão que serão disponibilizados no Portal Educacional. Os gabaritos dos exercícios serão disponibilizados
na sexta-feira (20/03/2020).
- Ensino Médio
Nas semanas de 16 a 20/03 e 23 a 27/03, os professores disponibilizarão listas de exercícios e outras atividades
que serão propostas de acordo com cada disciplina e combinadas previamente com as diferentes turmas através
do Portal Educacional. Os alunos devem ficar atentos às postagens e solicitações/orientações dos professores.

