
Comunicado nº09/2020 
Osasco, 16 de março, 2020. 

       
 
 
Ref.: Pandemia Coronavírus – Suspensão das aulas – Colégio Fernão Dias Pais 

 
 

Prezada Família Fernão Dias, conforme comunicado recém-divulgado pelo Governo 

Estadual e Secretaria da Educação, em acordo com o Ministério da Saúde, informamos 

que a partir do dia 18/03/2020, quarta-feira, as aulas nos cursos Fundamental I e 

Fundamental II estarão suspensas. Para o Ensino Médio a suspensão total de aulas já se 

dará a partir de amanhã, 17/03/2020, terça-feira. 

Para as turmas do Ensino Fundamental estamos oferecendo mais um dia de forma a 

facilitar um pouco mais na organização das famílias, pois entendemos o grande transtorno 

que essa mudança brusca causa na rotina familiar. 

Pedimos a todos que fiquem atentos aos comunicados que serão postados no site do 

Colégio, bem como nas redes sociais. Continuaremos seguindo as recomendações dos 

órgãos governamentais de saúde e de educação. Nossa proposta pedagógica será 

ajustada da melhor maneira para que não haja prejuízo aos nossos alunos. Para tanto, 

estamos nos reunindo para definir estratégias que, em breve comunicaremos via site e via 

e-mail. 

 
Em resumo: 
 

Ensino Fundamental I e II 

Amanhã – 17/03/2020 – a escola ainda receberá alunos do ensino fundamental I e II 

cujas famílias ainda não tenham se organizado para deixá-los em casa. Aqueles que já 

dispõe de recursos para manter os filhos em casa, por favor, o façam. A partir de 

18/03/2020 as aulas estarão suspensas. 

 

Ensino Médio 

A partir de amanhã 17/03/2020 – aulas suspensas 

 

Orientamos que nesse período de reclusão os alunos não circulem em shoppings, 

cinemas e demais locais públicos evitando o contato social. Evitem também contato com 

pessoas que pertencem aos grupos de risco, especialmente idosos e portadores de 

doenças pré-existentes. Em breve noticiaremos os recursos que adotaremos para dar 

continuidade aos trabalhos acadêmicos. 

 

Desejamos a todos paciência e força para que juntos possamos ultrapassar esse 

momento difícil! 

 

Atenciosamente. 

Direção 


