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

COMUNICADO
Salvador, 23 de maio de 2020
Caras famílias,
Queridos alunos,
Durante todo esse período de suspensão de aulas e isolamento social, determinado
para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus, temos
repetido para a nossa comunidade educativa o quão é importante estarmos confiantes na
providência divina, que sabe o que é melhor para todos nesse momento difícil.
Ao final da tarde de ontem, fomos surpreendidos por novas decisões governamentais,
que impactam diretamente na programação organizada pelo Colégio: a antecipação dos
feriados do dia 24 de junho, São João; 02 de julho, Independência da Bahia e 8 de dezembro,
Nossa Senhora da Conceição da Praia para segunda, terça e quarta da próxima semana.
Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 19.722 de 22 de maio de 2020 e Municipal,
informamos que do dia 25 a 27 de maio de 2020 estaremos suspendendo as aulas on-line, que
estavam programadas para os referidos dias. Sendo assim, as atividades avaliativas on-line que
seriam realizadas nos dias 25, 26 e 27 de maio terão as datas remanejadas.
Lembramos que nossas atividades letivas on-line retornam nos dias 28 e 29 de maio de
2020. Portanto, todas as atividades programadas para esses dias acontecerão normalmente.
Ademais, manteremos o nosso calendário de avaliações finais do dia 1º ao 12 de junho.
Gostaríamos de comunicar, também, que os atendimentos no Colégio previstos para o
dia 27 de maio ficam suspensos, bem como o atendimento pelo telefone fixo e celular
administrativo. Nos dias 28 e 29 de maio, como comunicados anteriormente, estarão
acontecendo normalmente.
Compreendemos que todas essas mudanças interferem na organização familiar, mas
necessitamos cumprir as determinações das autoridades competentes, preocupadas com a
saúde da nossa população.
Contamos com o apoio das famílias, para juntos enfrentarmos esse momento novo e
difícil. Pedimos à Nossa Senhora da Soledade a sua proteção sobre todos.
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