COLÉGIO NOSSA SENHORA DA SOLEDADE
Ladeira da Soledade, 736
Salvador – Bahia
Te.: 3242-1155 / 3242-1823

C O M U N I C A D O 1 – QUARENTENA (COVID 19)
Salvador, 19 de março de 2020
Queridos pais e alunos,
Que Deus nos abençoe sempre.
Estamos vivenciando um problema de saúde pública, mas amparados por medidas
protetivas já tomadas pelo Governo Federal, Governo do Estado da Bahia e Prefeitura
Municipal de Salvador.
É importante que todos tenhamos consciência da necessidade de cumprirmos o
isolamento social, imposto para que o Coronavírus (COVID 19) não se espalhe, evitando
saídas e aglomerações. Todos os grandes órgãos de saúde internacionais e nacionais
estão recomendando esta medida como a solução ideal do problema.
É momento de reclusão. Mas nós, da Equipe Soledade, estamos conectados a vocês.
Nos acompanhem pelo site oficial do Colégio (www.colegiosoledade.com.br) pelo
whatsapp de pais e alunos e pelas redes sociais (instagram: colegiosoledade_oficial) e
facebook (Colégio Soledade-Oficial).
Serão postados o diário de classe no site e todas as informações necessárias para que,
mesmo em casa, o estudante possa continuar com seus estudos e sua formação.
Aconselhamos que este momento seja vivenciado com serenidade e paciência. Vocês
não estão sozinhos. Nós estamos com vocês.
As irmãs ursulinas estão em oração constante por todos nós, especialmente por nossos
alunos e familiares.
Confiemos na providência divina que sabe o que é melhor para todos nesse momento
difícil.
Agora é o instante de usarmos bem as redes sociais e continuarmos unidos. Somos uma
grande família.

Estejam atentos às informações:
 As atividades serão disponibilizadas no diário on-line para Fundamental I, Fundamental II e Médio. Observem se tem anexos com as atividades xerografadas, link de
vídeos etc. Pedimos calma e paciência. Estamos organizando o material.
 A partir de amanhã começaremos a postar as atividades do Ensino Fundamental i, II
e Médio.
 As orientações para os alunos de Educação Infantil serão disponibilizadas por pró
Eveline no grupo de pais. As atividades serão colocadas na aba projetos de cada
grupo. (frente do site – não precisa senha) Clica em Educação Infantil, clica na série
do aluno e abre a aba projetos)
 Todas as informações do Colégio Soledade sairão por meio de comunicado oficial no
site do Colégio. (banner da home ou na parte de comunicados de cada série). Estejam
atentos.
 Os pais que não possuem senha do diário on-line podem encaminhar um e-mail para
direcao@colegiosoledade.com.br com o nome do aluno completo, série e turma.
Enviaremos a senha do pai / mãe e aluno.
 Os informes de imposto de renda podem ser impressos através do site pelo
responsável financeiro. Para isso, necessita de senha e login.
 Evitem enviar mensagem no whatsapp pessoal. Estamos trabalhando na tentativa de
melhor acompanhar os nossos alunos, apesar da distância que nos foi imposta por
essa situação.
 Todas as turmas do Ensino Fundamental II e Médio possuem um grupo com a pró
Rita.
 Qualquer dúvida entrar em contato com Rita, Eveline ou Ir. Ana Paula. Não autorizamos nenhuma informação por outras pessoas.

Um grande abraço,
Pró Rita, Ir. Ana Paula, pró Eveline, Ir. Velarci, todos os professores e funcionários

