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C O M U N I C A D O 2 – QUARENTENA (COVID 19)
Salvador, 26 de março de 2020
Queridos pais e alunos,
Boas notícias também devem ser registradas e compartilhadas nesse período de
insegurança. Hoje, na Bahia, temos 104 casos registrados do COVID 19, apesar de o esperado
ser mais que o dobro. Esse número é fruto do isolamento social determinado pela OMS e
nossas autoridades governamentais. É a solução encontrada a nível internacional e nacional
para conter o número de infectados e possíveis mortes.
Portanto, em cumprimento ao Decreto Estadual nº 19.529, de 16 de março de 2020,
que regulamenta, no Estado da Bahia, as medidas temporárias para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus,
informamos que as nossas atividades letivas presenciais estão suspensas até o dia 15 de abril
de 2020.
Em função do disposto acima, está previsto o reinício das aulas a partir do dia 16 de
abril de 2020.
Esta medida poderá ser prorrogada, caso as autoridades públicas assim determinem.
Todos os atendimentos presenciais continuam suspensos, entretanto ficam disponíveis
os telefones 3242-1155 / 3242-1823 ou 98668-4510 (Luciene), a fim de prestar informações
de cunho administrativo. O atendimento pedagógico está sendo realizado por meio do e-mail
(direcao@colegiosoledade.com.br) e WhatsApp das coordenações.
Continuaremos disponibilizando através do diário on-line (site do Colégio) as atividades
e roteiros de estudo para os alunos do Ensino Fundamental e Médio e para a Educação Infantil
em Projetos (frente do site – não precisa de senha) e grupos do WhatsApp.
Permanecemos conectados uns com os outros, nessa calorosa família, através das
orações das irmãs ursulinas e das redes sociais com a equipe do Colégio Nossa Senhora da
Soledade.
Logo retornamos às nossas atividades, repletos de esperança e fortalecidos que fomos
pela convivência familiar.
Contamos com o apoio das famílias, para juntos enfrentarmos esse momento novo e
difícil, e pedimos à Nossa Senhora da Soledade a sua proteção sobre todos.
Um grande abraço,
Pró Rita, Ir. Ana Paula, pró Eveline, Ir. Velarci, todos os professores e funcionários

