
COMUNICADO

Prezados
Pais ou responsáveis, educadores e alunos,

Em decorrência do cenário mundial e nacional sobre a
pandemia do Covid-19 (Novo Coronavírus), e diante das ações
sugeridas pelos órgãos e autoridades competentes para
prevenção do Coronavírus, informamos que é de suma
importância o isolamento social e o cuidado para com os seus
e o próximo. 
 
O Colégio Salesiano São João Bosco vem, mais uma vez,
informar à comunidade educativa as últimas decisões
assumidas pelo colégio em consonância com a determinação
do SINEPE-CE ( Sindicato das Escolas de Educação e Ensino da
Livre Iniciativa do Estado do Ceará).
 
O mais importante agora é manter a calma e a prudência, a
confiança e a esperança para que saiamos dessa crise
mundial fortalecidos e dispostos a assumir o novo cenário
mundial traçado por cada um de nós. 
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De acordo com a determinação do SINEPE-CE (Sindicato das
Escolas de Educação e Ensino da Livre Iniciativa do Estado
do Ceará), através da “Circular nº 07/2020 –
RECOMENDAÇÃO CALENDÁRIO ESCOLAR – ABRIL/2020,
adotaremos à adesão de Férias coletivas e antecipadas
para o período de 01/04 a 30/04/2010. Sendo as férias de
julho antecipadas para o mês supracitado; 

Portanto informamos: 
 
1.

 
2. Diante do exposto na determinação, o mês de abril se
caracteriza por tempo de férias escolares, sem que haja
trabalho de professores e equipe pedagógica, mesmo que de
forma remota, a exemplo de ensino à distância, vídeo-aula,
exercícios online. Portanto, não haverá envio de material
pedagógico para nossos alunos;
 
3. Como este período de férias é atípico devido ao isolamento
social disponibilizaremos acesso da Plataforma Edebê para
todos os nossos alunos e informamos que um roteiro de
férias estará disponível no site do colégio para estudo
individual;
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4. A comunicação com a escola para os pais e responsáveis
que necessitarem de informações e documentação será
através do e-mail: fabianaalencar@salesianos.org.br , pelo
telefone: (88) 2101-3770 ou de forma presencial; 
 
5. Sempre que necessário informaremos qualquer nova
medida tomada, pelas redes sociais e site do colégio. 
 
De acordo com a determinação do SINEPE-CE (Sindicato das
Escolas de Educação e Ensino da Livre Iniciativa do Estado do
Ceará) esta medida tomada é a de maior prudência neste
momento e embasada na legislação em vigor. Ressaltamos
que os 200 dias letivos previstos na LDB serão mantidos sem
prejuízo no processo de ensino-aprendizagem.  A partir de
maio, daremos continuidade às atividades acadêmicas
ministrando todas as aulas "suspensas" neste período. Em
relação ao Ensino Médio informamos que o INEP (Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) , responsável
pelo ENEM,   está analisando o adiamento dos exames,
dependendo do tempo que durarem as medidas de
isolamento. 
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Diante de tudo, lembramos a necessidade de mantermos o
calendário de pagamento da anuidade escolar, como acontece
regularmente, em 12 parcelas mensais, pois o período letivo
estará garantido normalmente, e só iniciará um outro, ao
término satisfatório da aprendizagem escolar. Informamos
que o boleto para pagamento do mês de abril já está
disponível no portal do aluno. Qualquer dúvida solicitar por e-
mail: fabianaalencar@salesianos.org.br   
 
Agradecemos a todos pela colaboração e compreensão , nós
do Colégio Salesiano de Juazeiro do Norte estamos à
disposição para qualquer esclarecimento e continuamos
nossa oração por todos vocês e por toda humanidade, certos
de que conseguiremos vencer. Que Maria Auxiliadora e Dom
Bosco interceda a Deus por nós! 
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Atenciosamente: 

Raimundo Nonato dos Santos Feitosa (Direção Geral)
Marinalva Pereira Leite (Direção Pedagógica)

Carlos Mendes de Lima Júnior (Direção Administrativa) 
 


